
Mécses a te igéd

Gáncs Tamás: A csendkirály vesztesei 281

Tanulmányok

Jutta Hausmann: Isten szava – egy hatóerővel bíró szó. Reuss András tiszteletére 75. születésnapja 
alkalmából 282

Figyelő

Előadások
Fabiny Tamás: Az anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában 286

Bibliatanulmány
Szabó Lajos: Egy kérdés és két példázat. Bibliatanulmány Lk 6,43–49 alapján 289

Előadások
H. Hubert Gabriella: Evangélikus textuárium, bibliográfi a és teológiai művek az interneten 295
Kodácsy-Simon Eszter: Egy mai százéves reform. Természettudományok és hittan 

kapcsolata az iskolában 296
Bence Gábor: Korállá vált misetételek az evangélikus liturgiában 302
Wagner Szilárd: A megváltás lehetősége és lehetetlensége Richard Wagner Parsifal 

című operájában 305

Pályakép
Sárkány Tiborné Horváth Erzsébet: Női lelkészek szolgálata egyházunkban. Egyháztörténet 

alulnézetből 308

Kszeghy Miklós: Élet alulnézetből. Iskola – írás – olvasás 312

Könyvajánló
Kodácsy-Simon Eszter: Teremtésvédelem – egyházak közösségében 314
Románné Bolba Márta: Úton a lélek mélységeibe 315
Balog Eszter: Anyák, átölellek benneteket! 316

Beszámoló
Pecsuk Ottó: Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon. Elfogult 

konferenciabeszámoló 318

Krisztusban mindnyájan életre kelnek
Szebik Imre: Emlékezés Mózes Árpád (1931–2013) evangélikus püspök szolgálatára 322
Keveházi László: Emlékezés Bödecs Barnabás (1931–2013) evangélikus lelkész szolgálatára 323
Ittzés János: Igehirdetés Bödecs Barnabás ravatalánál 324
Fabiny Tamás: A krokodil szája és a nyulacska füle. Bízik László (1943–2013) 326

Az igehirdető műhelye

Darvas Anikó: Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap (Lk 16,13–17) 335
Csorbáné Farkas Zsófia: Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (Mk 12,41–44) 338
Deme Dávid: Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap (Mt 12,22–30) 340
Klimentné Ferenczy Andrea: Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap (Mt 19,16–26) 344
Peth Attila: Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap (Mt 23,1–12) 347
Hulej Enik: Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap (Zof 3,8–9) 349
Johann Gyula: Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap (Mt 5,38–45) 352
Koskai Erzsébet: Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap (Jn 5,1–17) 354

Igehirdetés
Michael Bünker: Torkolattól a forrásig, avagy új perspektívák (Ézs 43,1–7) 358

T A R T A L O M 



2 8 1  c

A csendkirály vesztesei
g  G Á N C S  T A M Á S

Sokféle csend van. Van a nyár csendje. Pesszimisták szerint 
nincs ilyen. Cinikusok semmittevésnek hívják, szkeptiku-
sok uborkaszezonnak, realisták miniszusszanásnak, ide-
alisták feltöltekezésnek, optimisták olvasásdömpingnek. 
Szerintem a nyár csendje olyan, mint a szünetjel a kottá-
ban. Látszólag hallgatás, valójában éppúgy a zenemű, az 
életmű integráns része. Sőt. Szünet nélkül értelmezhetet-
len maga a hang, maga a megszólalás. Maga a csendtörés.

Sokféle csend van. Van a várakozás csendje. Amikor az 
ember azért nem szólal meg, mert még nem jött el az ide-
je. Van a nem tudás csendje, amikor az ember azért nem 
szólal meg, mert egyszerűen nem tudja, mit is mondjon. 
Van az alkotás csendje. Amikor látszólag csendben van az 
ember, de közben valami megszületik ott, legbelül. Van a 
sunyiság csendje. Amikor meg kellene szólalnia az ember-
nek, de nem teszi, és csendje árulássá torzul.

Sokféle csend van. Van a szerelem csendje. Amikor az 
ember a szerelme szemébe néz, mind a ketten pontosan 
tudják, mit akarnak mondani, mégsem teszik, és hallgat-
nak. Van a halak csendje, akik látszólag nem csinálnak 
semmit, valójában azonban kommunikálnak. Van a te-
mető csendje. Van, akinek ijesztő, van, akinek megnyug-
tató. Van a csalódás csendje. Amikor valaki már annyi-
ra elkeseredett, hogy úgy érzi, bár tudna mit mondani, az 
égvilágon semmi értelme, hogy megszólaljon. Van a bol-
dogság csendje. Amikor az ember majd’ szétrobban a bol-
dogságtól, mégsem tudja ezt artikulálni, mert egyszerűen 
túlárad az érzelem, és nem jönnek a szavak.

Sokféle csend van. Van az éjszaka csendje. Van, aki leg-
szebb álmát álmodja, van, aki forgolódik és gyötrődik élete ki-
látástalansága miatt, van, aki átöleli kedvesét, és van, aki gyil-
kol. Van a félelem csendje. Amikor az ember pontosan tudja, 
hogy igenis meg kellene szólalnia, de nem mer, mert fél a kö-
vetkezményektől. Van a templom csendje, ahol lehet a követke-
ző hét programjait végiggondolni, de lehet imádkozni is. Van 
az imádság csendje. A legőszintébb csend. Ebben a csendben 
nem lehet hazudni, bújócskázni, képmutatónak lenni. Mert az 
imádság csendje részesedés az Isten szent csendjében.

Sokféle csend van. Van az Isten csendje. Olykor ijesz-

tő, olykor megnyugtató. Teremtés, megváltás, vigaszta-
lás. Ölelés, szelídség, erő. Gondviselés, alázat, útmutatás.

De mikor kell csendet törni? Hol kell megszólalni? Kell-e 
megszólalni egyáltalán, és ha igen, miért? Ábrahám, Mózes, 
Ézsaiás, Pál honnan tudták, hogy mikor kell megszólalni és 
mikor kell hallgatni? Honnan tudták, hogy nem lehet tovább 
halogatni, nem lehet tovább hallgatni, hanem meg kell szólalni?

Azt hiszem, a válasz egyértelmű. Eljött az a pont, ami-
kor beszélni kellett, amikor felelősséget kellett vállalni! El-
jött az a mélység, amikor nem volt elég kritizálni, hanem 
azt kellett tudni mondani: „Igen, Uram, tisztában vagyok 
azzal, hogy az én megszólalásomra, az én hangomra van 
itt és most szükséged!”

Mert bár igaz, hogy a csend létszükséglet, de van, hogy 
nincs alternatívája a megszólalásnak. Csendet kell törni. 
Mégpedig az Isten ügyéért. Jézus maga is pontosan tudta, 
hogy minden megszólalásának tétje van. Hogy nem marad-
hat csendben, ha az Isten országáról van szó. És ő nemcsak 
megtörte a csendet az Isten ügyéért, és nemcsak megszó-
lalt az Isten ügyéért, de belehalt az Isten ügyébe. És minden 
idők legnagyobb és legmélyebb csendjét hozta el az ő halála.

Sokféle csend van. Van a kereszt csendje. Amikor nem 
tehetünk mást, mint hogy térdre borulunk a kereszt előtt, 
és csendben imádkozunk. Sokféle csend van. Van a nagy-
szombat csendje. Amikor a megszentelődött csend egyszer 
és mindenkorra megjárja a poklot is.

Sokféle csend van. Van a húsvét hajnali csend is. Ami 
után katarzis és robbanás van, és halleluja és új élet van. 
És mióta a húsvét hajnali csend megtöretett, nincs olyan 
csend, amelyet meg ne lehetne törni, ha az Isten ügyét szol-
gálja, és nincs olyan kifogás, amely miatt el lehetne ma-
gunktól tolni a felelősséget, hogy „majd megszólal helyet-
tünk más”. Nem fog… Mert az én szavamra, az én lelké-
szi, baráti, testvéri, emberi csendtörésemre csakis én tudok 
igent mondani. Senki más. „Itt vagyok, engem küldj!”

A nyári csend olyan, mint a szünetjel a kottában. De a 
csend után szükség van a csendtörésre, az új hangra, a friss, 
felfrissült, dinamikus megszólalásra. Az ő ügyéért, az ő or-
szágáért. A legnagyobb Csendtörő dicsőségére.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Isten szava – egy hatóerővel bíró szó
Reuss András tiszteletére 75. születésnapja alkalmából

g  J U T T A  H A U S M A N N

Túlságosan gyakran jutunk arra a tapasztalatra, hogy nem 
hagyatkozhatunk a másik szavára. Tetteket hirdetnek, és 
azok mégis elmaradnak. A lelkészek Isten szeretetéről és 
megbocsátásáról prédikálnak, közben némelyek szüntele-
nül uszítanak mindazok ellen, akik nem felelnek meg az 
elképzeléseiknek. Igent mondanak és az ellenkezőjét gon-
dolják és/vagy teszik. A másik szavába vetett bizalom na-
gyon törékeny, vagy egyáltalán nincs is meg. 

Ehhez képest kontrasztként éljük meg a bibliai Írásokat. 
A Biblia sajátosan – évszázadokra menően – olyan könyvvé 
vált, amelynek szavaira bizalommal hagyatkoznak az embe-
rek, és életútjukat is ehhez igazítják. Isten szavának megbíz-
hatósága azonban az Írásokon belül is minduntalan vita és 
refl exió tárgyává válik. Mindamellett megmutatkozik, hogy 
a problémák itt sem küszöbölhetőek ki teljesen, ha a Jeremi-
ás és Hananjá közti refl exióra és az ebből következő kérdés-
re gondolunk: a két, Isten nevében fellépő próféta közül ak-
kor most ki az igazi és ki a hamis (Jer 28). Isten akaratának 
hirdetése során nem garantált az egyértelműség, és sem-
mi esetre sem mondható, hogy aki a legnyomatékosabban 
és „leghangosabban”, illetve legdiff erenciálatlanabbul lép 
fel, az is van a leginkább összhangban Isten elképzeléseivel.

Hogy mindazokra az igékre bizalommal hagyatkozhatunk, 
amelyek a bibliai kánonba felvételt nyertek, azon a tapasztalaton 
nyugszik, hogy megvalósult, amit hirdettek. Illetve azon, hogy 
az általuk közvetített istentapasztalatok szüntelenül találkoz-
nak a sajátunkkal vagy a sajátunkká válnak. Az isteni szó ha-
tóerejének jelenségével közvetlenül összefügg a tapasztalatunk.

1Móz 1

Az Isten szavának hatóerejéről szóló legnyomatékosabb 
példa bizonyára 1Móz 1-ben van. A valamennyi teremtési 
nappal megismétlődő „Isten mondta, és úgy történt” for-

mula nagyon világosan felismerteti velünk a teremtés és 
a szó közti összefüggést. Ezt az összefüggést még inkább 
aláhúzza, hogy a héber szövegben a dabar ige kerül alkal-
mazásra, sőt a szónak sokrétű szemantikai töltete van, 
amely különösképpen az ehhez tartozó főnév használa-
tában mutatkozik meg, amely szóként, illetve beszédként 
vagy dologként is visszaadható. A héberben a teljesen ál-
talános „valamit” is a dabar fedi le.1

A szó általi teremtésről szóló elképzelés inkább kivé-
teles a teremtésről szóló beszédben.2 Így ezt követően rög-
tön 1Móz 2-ben a teremtés Isten kezének műveként kerül 
ábrázolásra. Ezzel a teremtésről szóló beszéd lényegében 
1Móz 1-hez képest jobbára az ókori keleti elképzelések te-
rén mozog, amely azontúl mitológiai összefüggésekkel ta-
lálkozik. Ezenkívül néhány ókori keleti mítoszban a világ 
keletkezését istenek harcaként ábrázolják, ebből kiindul-
va nem mentes a világban és az emberek életében meglé-
vő isteni részvétel gondolatától. 

Ezzel szemben az ószövetségi teremtésleírás a teremtett 
világot úgy látja, mint ami Istennel valóban szembenáll, 
ami 1Móz 1-ben Isten szavának hangsúlyozásán keresztül 
még inkább érthetővé válik: „A szó általi teremtésről szóló 
elképzelés… a Teremtő és teremtény közti legradikálisabb 
ontológiai különbséget őrzi.” (Rad 1967, 39. o.)

Így aki a teremtésről beszél, mindazoknak a hagyomá-
nyában áll, akik a nyelvre és annak hatására refl ektálnak. Itt 
főként a Példabeszédekre lehet gondolni, amely a nyelv épí-
tő, valamint romboló erejének is különös fi gyelmet szentel.3 
Az emberi nyelv erejéből indul ki,4 de mennyivel nagyobb 

 1 Ehhez részletesen lásd Schmidt 1977.
 2 Csak Egyiptomból ismert még hasonló elképzelés, ott az ún. mem-
phiszi teológia dokumentumában találjuk, amely alapján a teremtés 
Ptah isten szava által ment végbe.
 3 Ehhez pontosabban Hausmann 1995, 186. kk.
 4 Rad 1967, 39. o. Az emberi szó nem hatalom nélküli. 
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hatóereje van Isten szavának! Emellett sajátos módon a pró-
féták azok, akik a beszédaktusnak teret adnak: „Az elkép-
zelés, hogy Isten cselekedete nyelvi aktusban megy végbe, 
amely aztán eseményszerű történésnek felel meg, az izraeli 
vallás kontextusában kétségtelenül a prófétai isten- és tör-
ténelemképek jellemzője.” (Schüle 2006, 130. o.)

Próféták

A próféták annyiban állnak közel 1Móz 1-hez, amennyi-
ben a wajjehi debar JHVH szóesemény-formula a prófétai 
szót Isten szavával azonosítja, ami a prófétával megtör-
tént, célhoz ért. Ekképpen a prófétai szót szabaddá teszi. 
A prófétai szövegekre jellemző szóesemény-formula fel-
tűnő módon előfordul 1Móz 15,1-ben is, csakhogy itt egy 
látomással társítva (bammahazeh) található meg. Mind-
ez megmutatja, hogy a szó több annál, ami füllel hallha-
tó, nagyobb összefüggésben áll, egy történéshez is kötöt-
ten, ahogy ez a látomásban kifejezésre jut. Tehát a szóese-
mény-formula a nyelvet és Isten cselekedetét köti össze. A 
nyelv ezen aktív mozzanata Jeremiás elhívásában is meg-
mutatkozik, akinek gyomlálnia és irtania, pusztítania és 
rombolnia, építenie és plántálnia kell (Jer 1,19–20). Ez a 
képszerű szóválasztás Isten erőteljes szavának kifejeződé-
se, amelyet a prófétának Isten nevében kell továbbadnia 
(lásd Kilpp 1990).

A próféták által hirdetett isteni szó hatékonysága szintak-
tikailag az ún. prófétai perfektumban is kifejezésre jut. A hé-
ber perfektum a kontextus szerinti igeforma, amely mind a 
múltba visszatekintve, mind pedig a jövőt elővételezve hasz-
nálható. Egy jövőre mutató mondásban a próféta perfektumi 
igealakot használ, tehát az abban hirdetettet mint biztosan 
bekövetkezőt elővételezi (lásd Waltke–O’Connor 1990, 
490. k.), és ezt már a saját jelenébe vetíti bele.5

Különösen Deutero-Ézsaiásnál feltűnő annak hangsú-
lyozása, hogy Isten régen meghirdette azt, ami később be-
következett (Ézs 48,3). Szavaira tehát rá lehet hagyatkozni. 
Hasonló érvényes Ézs 44,7–8-ra azzal a fokozással, hogy a 
megszólítottak annak az igazságnak tanúi, amelyet Isten 
régen meghirdetett (vö. Ézs 43,12-vel is). Azonkívül Ézs 
44,7–8; 48,2 valamennyi nyomon követhető kijelentése ama 
próféták igehirdetésének garanciáját adja, akik aztán a fog-
ságban JHVH üdvös közbeavatkozását hirdetik.6 Ugyan a 
kijelentésekben a hirdetés és a hirdetettek bekövetkezése 
– másképpen, mint 1Móz 1-ben – időileg nem esik egybe, 

 5 Hasonló jelenséggel van dolgunk a próféciában a szimbolikus cse-
lekedeteknél, amelyek nemcsak a mondottak illusztrációi, hanem azok 
megvalósulása és ezáltal a jelenben való kezdetük, vö. ehhez: Ott 2009.
 6 Vö. Schilling 1962, 14. o.: „Így Isten szava olyan erőként mutat-
kozik meg, amely a történelem változásánál és a teremtés mulandó-
ságánál különb, és ismételten képes egy haldokló, rezignált népnek is 
új, történelmi életet a tudomására hozni.”

mégis érvényes, hogy Isten szava történéssé lesz, követke-
zésképpen hatóereje újfent nyomatékot kap. 

A Papi irathoz képest feltűnő a babiloni elképzelések-
kel szembeni polemikus hang (vö. Schüle 2006, 63. o.). 
Nem lehet elsiklani Ézs 46-ban a bálványok gúnyolása fö-
lött, de hasonló irányba megy Ézs 44,9kk vagy 45,20 is (lásd 
Preuss 1971). Így lesz az Isten szavába vetett bizalom alapja 
egyben Izrael Istenének „reklámjává” és vitathatatlan uta-
lássá arra, akinek hatalma van Izrael sorsát és vele a né-
peket is irányítani. Ez az igény sajátos módon az ítéletjele-
nethez tartozó, Izraelnek mondott Ézs 48,4–5. versekben 
válik világossá: „Tudom, hogy makacs vagy, vasból vannak 
nyakadban az inak, a homlokod pedig érc, ezért jelentettem 
ki neked már régen, mielőtt bekövetkezett, már hirdettem, 
hogy ne mondhasd: Bálványom tette ezt, [faragott és öntött] 
bálványszobrom parancsára történt.” „Ezáltal két félreér-
tés válik kizárttá: Egyfelől az, hogy mindaz, amit az em-
berek tapasztalnak, nem JHVH cselekedete…, másrészről 
az, hogy a megismerés emberi tudáson és nem a kinyilat-
koztatáson nyugszik.” (Baltzer 1999, 365. o.)

Zsoltárok

Isten szavának hatóereje kiemelt szerepet játszik néhány 
zsoltárszövegben is.7 Itt különösképpen Zsolt 33,4–9-re 
gondolhatunk. A versek egy Isten hatalmát és képességét 
magasztaló ének részei. A 4. versben tételszerűvé válik az 
azt megelőző felszólítás, hogy énekeljenek az Úrnak éne-
ket, ezzel megalapozást nyer, hogy az ő szava igaz és min-
den tette megbízható. Nyelv és cselekedet a parallelismus 
membrorumban kerül egymás mellé. Ha mindezeket szi-
nonimaként értelmezzük, akkor párhuzamos fogalmakká 
válnak, amelyek felcserélhetőek. Az ezt követő versekben 
a 4. vers tézise pontosabban kifejtésre kerül az Istennek a 
teremtésben betöltött hatására való utalással. 1Móz 1-re 
visszamenően a 6. vers szerint Isten szava alkotta az eget, 
ezzel párhuzamosan annak seregét szájának lehelete for-
málta. A szintaktikai szerkezet megegyezik a 4. verssel. 
A kontextusra tekintettel itt a sereg az égitesteket jelölheti, 
amelyekről 1Móz 1,14-ben is szó esik. Végül a gondolatme-
net a 9. versben nyomatékosan utal arra, hogy Isten szava 
elkerülhetetlenül hat. A zsoltár folytatásában univerzális 
kiszélesedés következik be, amely Deutero-Ézsaiás kijelen-
téseire emlékeztet. Lezárást a zsoltár arra való utalásban 
talál, hogy JHVH életet ad mindazoknak, akik benne bíz-
nak és rá hagyatkoznak, amikor életüket ellenséges vagy 
más hatalmak fenyegetik. Isten szavának hatóereje és az 
Istenbe vetett bizalom expressis verbis közvetlen összefüg-
gésben állnak – nem véletlenül szerepelnek a 4. versben a 
jašar, ’emunah, cedaqah, mišpat és hesed fogalmak halmo-

 7 Ez az észrevételt köszönöm Schilling 1962-nek. 
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zottan egymás mellett. Egyben világossá teszik, hogy Isten 
szavánál mindig az igaz életrendről is szó van.8

Zsolt 147,(12–14)15–18(19)-nek első pillantásra az itt 
tárgyalt témához csak látszólag van köze, hiszen úgy 
tűnik, Isten szavánál mindenekelőtt parancsa/törvénye 
megy végbe, a hukimról és mišpatimról szóló beszéd a 
19. versben lévő debarimmal párhuzamos. Mindezt a 15. 
vers különféle fordításai is kézenfekvővé teszik (új pro-
testáns fordítás: parancs), jóllehet itt a neutrális ’amar tő 
szerepel a szövegben. Mindenesetre a pontosabb áttekin-
tés a Zsolt 33-ban és Zsolt 147-ben is hasonló megfogal-
mazást tesz felismerhetővé. Így Zsolt 147,11 szinte meg-
egyezik Zsolt 33,18-val. Zsolt 147,18-ban a dabar és ruah 
mint lehelet (a szájé, jóllehet a héber peh nem szerepel 
itt) parallelismus membrorumban fordul elő, csakúgy, 
mint Zsolt 33,6-ban. Isten szava a 18. versben egyértel-
műen hatóként mutatkozik meg, amely – metaforikusan 
szólva – meleget ad és a jeges klímát felolvasztja, min-
denesetre itt nem áll közvetlen összefüggésben a terem-
tésről szóló beszéddel, mint Zsolt 33-ban.9 Az Isten sza-
váról szóló beszéd a parancsolatok és a Tóra kontextusá-
ba való helyezéssel új aspektust nyer. Az életet adó szót 
most Isten parancsolataival teszi egyenlővé, amelyek az 
ország békéjének alapját képezik (14. vers). A zsoltár el-
ső fele által egy szociális dimenzió ékelődik be, amely 
JHVH megtörtekről és sebesültekről való gondviselésére 
utal (3. vers). Mindez fokozódik egy intertextuális olva-
sat által, amiképpen azt Hossfeld és Zenger kommentár-
jukban foganatosították. Így ez mindenekelőtt például a 
Zsolt 104-re és Zsolt 106-ra vonatkozó kulcsszavak össze-
függésén keresztül válik láthatóvá, és ezzel a szegények 
és elnyomottak is a látótérbe kerülnek (vö. Hossfeld–
Zenger 2012, 892. o.). Így beszélhet Zenger is „a hatal-
mon lévő emberek lelepleződéséről”, amely Zsolt 147-
ben „valamennyi katonai hatalom elutasításáig fokozó-
dik” (uo. 888. o.).

Zsolt 147,12–20-at az LXX önálló zsoltárként tartja 
számon, és – ahogyan Zsolt 145-öt, 146-ot és 148-at is (az 
LXX számozása alapján) – Haggeus és Zakariás prófétá-
hoz sorolja. Ezáltal az LXX számára sajátos zsoltárcso-
port jön létre, amely a fogság utáni újjáépítés idejére te-
hető. Így az LXX-ben a Zsolt 147 jelölt része még nagyobb 
súlyt kap a Tórának mint Isten hatóerővel rendelkező 
szavának hangsúlyozásával, tekintetbe véve az újjáépí-
tés kihívásait, amely a héber változat fókuszában is sze-
repel (vö. Zsolt 147,2).

 8 Vö. Hossfeld–Zenger 1993, 208. o.: Isten „teremtésének egy min-
dent átható igaz életrendet… adományozott, amelyhez tartja magát és 
amelyen őrködik”.
 9 Vö. Hossfeld–Zenger 2012, 887. o.: „A 15-18. főtémája JHVH sza-
vának hatóereje, amely Ézs 55,10k metaforatanának módosult átvéte-
lében bontakozik ki. 

Összegzés

Paradigmatikus áttekintésünket összefoglalva megmutat-
kozik, hogy az Isten szavának hatóerejéről szóló beszéd az 
Ószövetségben a legkülönfélébb összefüggésekben és mű-
fajokban sajátos szerepet tölt be. Súlypontját a fogságban 
és az az utáni korban találjuk meg, azaz egy olyan időben, 
amikor az önálló államiság és ezzel együtt sok ideál ösz-
szetörésével a „hogyan tovább?” és a jövő újjáformálásának 
kérdése volt terítéken.10 Ahol a függőség és hatalomnélküli-
ség érzése tolult előtérbe, az a benyomás, hogy a kezek bék-
lyóba köttettek, egészen sajátos súlyt kapott a minduntalan 
megújuló utalás Isten szavának hatóerejére. Hogy a bibliai 
kánon ugyancsak ezzel a nyomatékkal hozakodik elő, ez a 
meggyőződés és tapasztalat különleges értékére mutat rá. 
Így mindent, ami a Biblában még következik, tulajdon-
képpen az isteni szó hatóerejének lencséjén keresztül kell 
olvasnunk és hallanunk. Amikor von Rad elkülöníti Isten 
természetet formáló szavát (pl. 1Móz 1-ben) Isten történel-
met formáló szavától (Ézs 9,7; 55,10kk; Jer 23,29; 1Kir 2,27 
stb.; lásd Rad 1967, 40. o.), mindez első pillantásra nem kö-
vethető nyomon, pedig 1Móz 1-ben a világról természetével 
együtt mint egészről esik szó. Ugyan ez a megkülönböztetés 
1Móz 1-re pillantva túlságosan egyoldalú, csakhogy éppen 
1Móz 1 az, ami keletkezési szituációját tekintve a teremtés-
hez folyamodik, hogy Isten hatóerejét az adott történelmi 
szituációban is hangsúlyozza. Következésképpen 1Móz 1 
más szövegek sorába illeszkedik. Amiként a zsoltárokban 
és Deutero-Ézsaiásnál is, elsősorban az isteni szó megbíz-
hatóságába vetett bizalomról és ezáltal Isten megbízható-
ságáról van szó. 

Izrael történelme során (Exodus, próféták, fogság) átél-
te, hogy Isten külsőleg oly csekélynek tűnő szava érvénye-
sül (Zimmerli 1943, 44. o.). Tehát Isten szava többszörö-
sen is olyanként mutatkozott meg, amire az ember építhet, 
ami nem marad üres szóhüvely, mint a mi emberi szava-
ink oly sokszor. 

JHVH szava, Isten szava lényegében ebben különbözik 
más szavaktól. Isten pont azért Isten, másoktól eltérően, 
akikben hiába bizakodunk, mert az ő szava megbízható, 
az ő igenje valóban igen. Áldásának vigasztalása valóban 
áldás, megbocsátásának vigasztalása valóban vigaszta-
lás. A bibliai szövegek régóta komolyan veszik azt, ami a 
nyelvtudományban performatív beszédként ismert, illet-
ve a nyelvfi lozófi ában szóeseményként. Szó és cselekedet 
Istennél elválaszthatatlanul összetartozik, egységet alkot. 
Schüle 1Móz 1-re pillantva így jellemzi „az isteni szó és az 
eseményszerű valóság kapcsolatának teológiai felfogását. 
Eszerint a dolgok mintegy kétszer mennek végbe: minde-
nekelőtt nyelveseményként, a prófétai észlelés sajátos for-
máin keresztül válik elérhetővé, ezt követően pedig a tör-

 10 A fogságbeli szituációhoz vö. Hodossy-Takács 2002.
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ténelmi események formájában. […] Isten szól, mielőtt cse-
lekedne, és ez a cselekedet pontosan azt valósítja meg újra, 
ami elsőként nyelvi alakban mutatkozott meg.” (Schüle 
2006, 131. o.) Ez a Schüle által látott sorrend, amely 1Móz 
1-ben csak részleges megnyilvánulásban található meg,11 
majd a prófétai iratokban teljes világosságában megmutat-
kozik Isten hirdetett szavának és annak történelmi meg-
valósulásának tiszta idői sorrendjével. 

Zsolt 147 által aztán még egy egészen más aspektus já-
rul hozzá, amely Zimmerli alkalmazásában Isten emberek 
iránti igényét érinti. Zimmerli ezt már Isten teremtő sza-
vában látja (Zimmerli 1943, 40. o.), Isten igényére hivat-
kozva az ember teremtése során, aki aztán végérvényes vá-
laszt ad/adhat (1,28; lásd uo. 42. o.). Az ember engedelmes-
ségként megnyilvánuló válaszát, ahogyan ez túlnyomórészt 
a prófétáknál található, mindenesetre Zsolt 147 nem tár-
gyalja közvetlenül. Sokkal inkább Isten parancsa válik ön-
magát érvényesítővé, hatóvá, az emberek javán munkálko-
dóvá, akiket tekintetbe vesz. Az emberek részvételét a pa-
rancsolatok megvalósulásában ugyanakkor nem említi, a 
dolog azonban természetesen magában foglalja és utal is 
erre, mivel a jog és igazság foganatosításáról van szó. 

Mindezzel visszajutunk a kezdeti, hallott szóba vetett 
bizalom problémájához. Bízni Isten szavában – igen! Ha 
valóban komolyan vesszük az itt felvázolt teljes spektru-
mot, Istennek a jog és igazság foganatosítása iránti igényé-
vel is, ez nemcsak a hitünkre gyakorol hatást, hanem a sa-
ját beszédünkre és annak teremtő erejére is. És ezáltal va-
lami láthatóvá válik, amiről a francia rendszeres teológus, 
Delteil beszél, tekintetbe véve az egyház kisebbségi hely-
zetét a szekuláris világban: Isten szavának erejére alapo-

 11 Uo. 131. o.: „Jóváhagyható, ha az égboltozatra, fényekre, halak-
ra, madarakra és szárazföldi állatokra tekintve mondja: mindenkor 
van egy szó- és egy cselekedeti tudósítás. Ez a kettőzés tárgyszerűen 
logikailag a szótudósítás terhére megy. Voltaképpen az egyes alkotá-
sok ezáltal keletkeznek, hogy Isten meg is teszi, nem pedig azáltal, 
hogy keletkezésüket nyelvileg valósítja meg.” Mindez azonban nem 
mindegyik teremtett alkotásra érvényes 1Móz 1-ben! Mindenesetre azt 
mondja Schüle is (2006, 134. o.): az első teremtett alkotásnál világos: 
„A nyelv itt kizárólag kreativitás. Mialatt Isten beszél, alkot valamit, 
és amit megalkot, egyidejűleg kimondásra kerül.”

zott bizalom, arra a szóra, amely az egyház voltaképpeni 
identitásképző jegye.12

Hivatkozott művek

Baltzer, Klaus 1999. Deutero-Jesaja. Gütersloh. (KAT X/2.)
Delteil, Gérard 2004. Diaspora als ekklesiologische Frage. In: 

Diaspora und die Zukunft  der Kirchen. Quellen und Forschun-
gen zur Diasporawissenschaft . Leipzig. (Beiheft e Evangelische 
Diaspora 2.) 57–72. o.

Hausmann, Jutta 1995. Studien zum Menschenbild der älteren 
Weisheit. Tübingen. (FAT 7.)

Hodossy-Takács Előd 2002. A Kr. e. hatodik század: krízis és 
kihívás. Studia Biblica Athanasia, 5. sz. 33–45. o.

Hossfeld, Frank-Lothar – Zenger, Erich 1993. Die Psalmen. 
Psalm 1–50. Echter Verlag, Würzburg. (NEB AT 29.)

Hossfeld, Frank-Lothar – Zenger, Erich 2012. Die Psalmen 
III. Psalm 101–150. Echter Verlag, Würzburg. (NEB AT 40.)

Kilpp, Nelson 1990. Niederreißen und aufb auen. Das Verhältnis 
von Heilsverheißung und Unheilsverkündigung bei Jeremia 
und im Jeremiabuch. Neukirchen-Vluyn. (BTh St 13.)

Rad, Gerhard von 1967. Das erste Buch Mose. Kap. 1–12,9. Göt-
tingen. (ATD 2.)

Ott, Katrin 2009. Die Prophetischen Analogiehandlungen im 
alten Testament. Stuttgart. (BWANT 185.)

Preuss, Horst Dietrich 1971. Verspottung fremder Religionen im 
Alten Testament. Göttingen. (BWANT 92.)

Schilling, Otbmar 1962. Das Wort Gottes im Alten Testament. 
In: Kleineidamm, Erich – Schürmann, Heinz (szerk.): Mis-
cellanea Erfordiana. Leipzig. (Erfurter theologische Studien 
12.) 7–26. o. 

Schmidt, Werner H. 1977. Art.  II. Th eologisches Wörterbuch 
zum Alten Testament. 2. köt. Stuttgart. 101–133. o.

Schüle, Andreas 2006. Der Prolog der hebräischen Bibel. Zü-
rich. (ATh ANT 86.)

Waltke, Bruce K. – O’Connor, Michael 1990. An Introduction 
to Biblical Hebrew Syntax. Winona Lake.

Zimmerli, Walther 1943. 1. Mose 1–11. Die Urgeschichte. Zürich.

 12 Delteil 2004, 63. o., tekintettel CA VII-re: „Az egyház ott van, ahol 
az ige fellép.” És a folytatásban, 64. o.: „Az egyháznak nincs meghatá-
rozott tere. Nincsen sem helyhez, sem időhöz, sem pedig hierarchiához 
vagy struktúrákhoz kötve. Csak az ige eseményének van elkötelezve, 
és ezt csak Isten befolyásolhatja.”



d  2 8 6

F I G Y E L Ő e

E L Ő A D Á S O K e

Az anyagiaktól való belső szabadság a Bibliában
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*

A képen az utcaseprő nagy halom papírpénzt söpör ösz-
sze Budapest utcáján (1. kép). Ez az akkori pénz teljes el-
értéktelenedésének ideje volt. Nagyapám mesélte, hogy 
mire a havi fi zetésével az üzletbe ért, már csak egy csir-
két tudott rajta venni. Vagy ha nem sietett eléggé, akkor 
csak két tojást. Az infl áció mértéke 1026 százalék volt. 
Talán segít a megértésben, ha elmondom: volt olyan két 
milliárd billiós bankjegy, amin a 2-es szám után húsz 
nulla szerepelt…

Jézus azt mondja: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a 
földön…” Hány és hány példát látunk a pénz és a földi ér-
tékek devalválódására! Jézus arra int, hogy a földiek helyett 

 * Elhangzott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett 
Dies Academicus keretében 2013. április 11-én.

a mennyeieket keressük. Nem a földön, hanem a menny-
ben gyűjtünk kincset. Nem tőkét, hanem bizalmat halmo-
zunk fel. Ennek érdekében emeljük fel szívünket. Mond-
hatom úgy is, hogy elfogadjuk a menny egyetlen kincsét, 
Jézust. Ha kincsünk Krisztus, Krisztusnál a szívünk. Ott 
van jó helyen.

A 11. századi ábrázolás Jézus radikális tanítást hordozó 
példázatát jeleníti meg (2. kép). A vagy-vagy világát, ahol 
nem lehet kompromisszumokat kötni. Ahol eljön egy olyan 
pont, amikor már minden késő lehet, hiszen immár nincs 
átjárás a két világ között. A következő bibliai igék segítsé-
gével gondolhatjuk végig, hol is állunk. 

1. kép. Az 1945/46-os hiperinfl áció

2. kép. A gazdag és Lázár (Codex Aureus, 11. századi ábrázolás)
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Vagyon és Isten

Lk 16,11–13: „Egy szolga nem szolgálhat egyszerre két úrnak. 
Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az 
egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgál-
hattok egyszerre Istennek és a mammonnak.”

1Tim 6,10: „Mert minden rossznak gyökere a pénz sze-
relme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, 
és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.” 

Lk 12,19–21: „…ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok 
javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! 
Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik 
tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? 
Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.” 

Lk 18,22–30: „Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: 
»Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyono-
dat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; 
azután jöjj, és kövess engem.« Az pedig, mikor ezt meghal-
lotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt.”

1Kor 13,3: „És ha szétosztom az egész vagyonomat, és tes-
tem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: sem-
mi hasznom abból.”

A fenti igékben feltűnik az Újszövetség radikalizmusa. 
Mind Jézus, mind Pál felhívja a fi gyelmet arra, hogy a pénz 
Isten helyébe léphet. Kísértésként jelentkezik, hogy földi 
javakban bízunk, életünket neki rendeljük alá, és közben 
megrendül bennünk az Isten iránti bizalom. 

Vagyon és igazságosság

2Móz 18 (Jetró tanácsa): „Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen 
kimerülsz te is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan 
nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni. (…) szemelj 
ki a nép közül derék, istenfélő férfi akat, hűséges embereket, 
akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer, 
száz, ötven vagy tíz ember fölött.”

Mt 19,21: „Jézus így válaszolt neki: »Ha tökéletes akarsz 
lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, 
és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem.«” 

Lk 6,20–26: „Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: 
»Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten orszá-
ga. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd meg-
elégíttettek… De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok 
vigasztalástokat! Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert 
éhezni fogtok! (…) Jaj, amikor jót mond rólatok minden 
ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal!«”

Lk 16,25: „Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, 
hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lá-
zár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.”

Jak 5,1–5: „Tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a 
bekövetkező nyomorúságaitok miatt! Gazdagságotok meg-
rothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstö-

tök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és 
megemészti testeteket, mint a tűz.”

A Biblia szociális tanításának része, hogy a javakat meg 
kell osztani egymással. Érvényes ez az anyagiakra, a pénz-
re is. Ennél a pontnál is feltűnik az alternatív gondolkodás, 
a vagy-vagy. Aki a földi életben meggazdagodik, az elesik 
a mennyei gazdagságtól.

A vagyon mint a segítés eszköze

Róm 15,26–27: „Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, 
hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegénye-
inek. Jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha a 
pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak 
azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak nekik.” 

ApCsel 2,44–45: „Mindazok pedig, akik hittek, együtt 
voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat el-
adták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szük-
ség volt rá.” 

2Kor 9,6–8: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken 
is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, 
ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kény-
szerűségből, mert »a jókedvű adakozót szereti az Isten«.”

Jak 1,9–10: „A szegény sorsú testvér dicsekedjék a mél-
tóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmú-
lik mindez, mint a mező virága.” 

1Jn 3,17–18: „Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de 
elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte 
a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyerme-
keim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cseleke-
dettel és valóságosan.” 

Már az Ószövetségben megjelenik a gondolat, hogy az 
elesettet, a bevándorlót, a menekültet segíteni kell. Ellen-
tétben az első kategóriával, itt a pénz nem mint kísértő és 
Istentől könnyen elválasztó valóság tűnik fel, hanem mint 
eszköz, amellyel jól, mások javára is lehet élni. Különösen 
is érvényes ez az őskereszténység belső egyensúlyára, ahol 
a tehetősebb testvér kell hogy magára vállalja a szegény 
sorsú társa sorsát, anyagiakkal is támogatva a közösséget. 

Vagyon és belső szabadság

Péld 15,16: „Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, 
ha nyugtalanság jár vele.” 

Zsolt 119,72: „Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi 
arany és ezüst.”

Péld 30,8–9: „Se szegénységet, se gazdagságot ne adj ne-
kem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva 
meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az Úr? El se sze-
gényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!”

Mt 6,31–34: „Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit 
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együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunk-
ra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok 
pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek 
először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadá-
sul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden nap-
nak a maga baja.”

Fil 4,11–14: „Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, 
mert én megtanultam, hogy körülményeim között elége-
dett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egé-
szen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, a 
bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt.”

Látásom szerint egy negyedik fokozatot jelent az az ál-
lapot, amikor valaki az anyagiakkal szemben meg tudja 
őrizni a belső szabadságot. Érvényes ez a vagyon meglété-
re és hiányára is. Ugyanis nemcsak a pénz és általában a 
bővölködés választhat el Istentől, hanem annak hiánya, a 
nyomorúság is. Iránytűt Isten országának keresése jelent, 
amely túl van a földi világ dimenzióin. 

Három hatástörténeti illusztrációval zárom. A nyuga-
ti fogyasztói társadalmakban jelent meg évtizedekkel ez-
előtt az a Miatyánk-parafrázis, amely immár a mi társa-
dalmunkban is újra és újra elhangozhat, hiszen nekünk is 
alkalmunk van a tőke rossz oldalát megismerni.

Mi Tőkénk, aki a Nyugaton vagy, 
amortizálódjék a Te befektetésed. 
Jöjjön el a Te profi tod, 
tőzsdei árfolyamaid emelkedjenek, 
amint a Wall Streeten, úgy Európában is. 
Napi forgalmunkat add meg nekünk ma, 
hosszabbítsd meg hiteleinket, 
miképpen mi is hosszabbítunk hitelezőinknél. 
És ne vígy minket a csődbe, 

de szabadíts meg a szakszervezetektől. 
Mert tiéd a fél világ és a hatalom 
és a gazdagság 2000 év óta.
Mammon.

A harmadik illusztráció pedig teljesen a magunk kontex-
tusából való. A Tolna megyei Varsád evangélikus temp-
lomának oltárképe szinte teljes egészében elpusztult. Az 
enyészet nem kímélte az utolsó vacsora ábrázolását: min-
den és mindenki eltűnt erről a képről – egyedül Jézus ma-
radt meg. Néhány éve a Lelkipásztor címlapján is szerepelt 
ez a megrendítő torzó, amely ma is azt prédikálja, hogy az 
egyház igazi kincse Jézus Krisztus evangéliuma.

Jézus: földiek helyett a mennyeieket keressük. Nem a 
földön, hanem a mennyben gyűjtünk kincset. Nem tőkét, 
hanem bizalmat halmozunk fel. Ennek érdekében emeljük 
fel szívünket. Mondhatom úgy is, hogy elfogadjuk a menny 
egyetlen kincsét, Jézust. Ha kincsünk Krisztus, Krisztus-
nál a szívünk. Ott van jó helyen.

Ezt a kincset sem moly, sem rozsda nem emészti meg. 
Most gyertek velem – képzeletben – egy dél-magyaror-
szági faluba, Varsádra. Van e falu evangélikus templo-
mának egy régi oltárképe az utolsó vacsoráról (3. kép). 
Nem vigyáztak rá eléggé, ezért a festék lekopott, az anyag 
szétmállott. A moly szinte mindent megemésztett. Csak 
Krisztus alakja maradt épségben! Rajta nem fog a rozsda. 
Ő több bármi földi kincsnél. A vele való személyes talál-
kozást nem pótolhatja semmi. Körülöttünk és bennünk 
minden változhat – ő ugyanaz marad. Ebben a világban 
sok mindent elveszíthetünk, de ha őnála maradunk, ak-
kor teljes az életünk, és mindig vigaszra találunk. Sok 
minden eltűnt erről az oltárképről: emberek, tanítvá-
nyok a maguk sorsával, használati és dísztárgyak, ételek 

3. kép. Varsádi oltárkép-maradvány

4. kép. Váli Dezső: Koldus keresztút
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és italok. Csak Jézus maradt meg. Előbb-utóbb elbukott 
Róma, elpusztult Jeruzsálem – de Jézus és az ő országa 
megmarad mindvégig.

Az utolsó illusztráció a Szent Lőrinchez fűződő legen-
dát idézi. A pápát 258. augusztus 6-án elfogták; Lőrincre 
bízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a 
szegények között. Mihelyt megtudták, hogy ő a vagyon őr-
zője, elfogták, s követelték az egyház vagyonát. Ekkor Lő-
rinc elővezette a betegeket és a szegényeket, mondván, hogy 
ők az egyház kincsei. Kegyetlenül megkínozták. A fogság-
ban vakokat gyógyított meg, a megtérteket megkeresztel-

te. Kínzói először megostorozták, majd kínpadra vonták. 
A legrettenetesebb gyötrelmek közepette is Istent magasz-
talta: „Áldott légy, Uram, Istenem, hogy ennyire könyörü-
letes vagy méltatlan szolgád iránt.”

Ezt az ókori elbeszélést nem egy Szent Lőrinc-képpel il-
lusztrálom, hanem Váli Dezső kortárs alkotó Koldus keresztút-
jának egy képével. A festőművész a 20. század első fele magyar-
országi koldusainak képével szemléltette és hozta közel annak 
a Jézusnak a szenvedését, aki maga is szegénnyé lett értünk.
Ez a sajátos kontextualitás igazán közel hozza hozzánk Jé-
zust és az ő sorsvállalását.

Egy kérdés és két példázat
Bibliatanulmány Lk 6,43–49 alapján*

g  S Z A B Ó  L A J O S

A két példázat alapján ennyi a kérdés: milyenek Krisztus 
tanítványai? Mit kell szólniuk és hogyan illik élniük? Meny-
nyire van összhangban a szó és a mindennapok viselkedé-
se? A lelkészi szolgálatban állóknak különösen fontos ez a 
kontroll, hogy önellenőrzés-szerűen mérlegeljük: a szava-
ink összhangban vannak-e az életünkkel, és a rólunk al-
kotott kép megegyezik-e azzal, amit mi magunk érzünk és 
látunk az életünkben. Külső és belső feedbackről van tehát 
szó. Amikor a ma szolgálatban álló lelkészek életében is sok 
személyes krízisről és családi problémáról hallunk, akkor 
különösen is érdemes az eredeti gyógyforráshoz, Krisztus 
szavához visszatérni, és elfogadni az erősítést, a helyreiga-
zítást. Az első példázat a természet világából, a második 
pedig a technikáéból kerül elénk. Tegyünk egy utazást a jó 
termés és a megbízható építkezés világába! De ne tévesszük 
szemünk elől az összekötő kérdést sem: „Miért mondjátok 
nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” (Lk 
6,46) Vajon mi valóban azt tesszük, amit mondunk?1

A jó termés titka (Lk 6,43–46)

Milyen ember legyen az, aki Jézus követésére 
szánja el magát? 

Gyakran megpróbálunk feleleteket és téziseket megfogal-
mazni ezzel kapcsolatban. Önmagunknak és másoknak 
is. Néha a kettő nem egyforma. Magunkkal szemben egy 

 * Elhangzott a Magyarországi Metodista Egyház 2013. évi konferenciáján.

kicsit engedékenyebbek vagyunk. Másokkal keményeb-
ben bánunk. De bizonyos helyzetekben akár fordítva is 
történhet ez. Amikor csalódottak és elesettek vagyunk, 
elbizonytalanodunk, és túlzottan szigorúak vagyunk ön-
magunkkal szemben. Vannak kliséink és formáink, ame-
lyeket nagyon jól ismerünk, szinte a génjeinkben vannak, 
és azonnal felszínre törnek egy-egy ilyen helyzetben. Fel-
állítunk magunkban kritériumokat és minőséget biztosító 
jelzőket, és ha annak valaki megfelel, vagy mi magunk ezen 
az úton járunk, akkor elfogadjuk a másikat is, magunkat 
is Krisztust követő tanítványnak. 

Talán érdemes egy pillanatra felidézni magunkban, mit 
is szoktunk válaszolni arra a kérdésre, hogy milyennek kell 
lennie egy Krisztust követő embernek napjainkban. Mi-
lyen vagyok mint Krisztust követő tanítvány? Milyen az 
életem? Milyenek a gondolataim? Milyenek az érzéseim?

Mindenki, aki másodszor vagy harmadszor is elmegy 
egy templomba, és „önszántából” immár többedszer vesz 
részt egy egyházi alkalmon, tulajdonképpen ezekre a kér-
désekre keresi a választ, de ismételt megjelenésével ösztö-
nösen is érleli, fi nomítja azt. 

A templom és az egyházi helyszín útmutató a követésben 
és a felelet helyszíne az ember életében. Milyen legyek? Mi-
lyen lehetek? A vonzó és motiváló jelzők újra és újra elindí-
tanak, a nehéz és bonyolult elvárásokat kifejezők pedig in-
kább távol tartanak. De az ott szolgálók és rendszeresen je-
len lévők személye és élete is fontos tényező. Egy személyhez 
kötötten él a templom, és mindig élő személyek közösségé-
ben vagyunk jelen. „Jézus maga az emberiség igaz templo-
ma: vagyis az Istennel való találkozás és egyesülés lehetséges 

B I B L I A T A N U L M Á N Y e



d  2 9 0

b FIGYELŐ

»helye«. A keresztény templom ezért nemcsak »templum«, 
szakrális hely, hanem egy már megvalósult, Isten és az em-
ber között Jézus Krisztusban létesített életközösség, az új és 
örök szövetség szimbóluma és titokzatos tere. […] A temp-
lom falai nem önmaguktól szentek, hanem csak miattunk, 
akik létünk mélyén a Szenthez, a Háromszor Szent Isten-
hez tartozunk.” (Barsi–Földváry 2003)

Amikor ma kívülállókat, bizonytalan érdeklődőket 
vagy feltűnően keresőket szólítunk meg azzal a szándék-
kal, hogy csatlakozzanak a közösségünkhöz, akkor mi is 
már a megszólításunk stílusával és tartalmával eláruljuk, 
hogy milyennek szeretnénk látni azokat, akik Jézus köve-
tésére a szerintünk leginkább alkalmas emberek. Hogy 
mennyire szerencsések és jól megválasztottak ezek a mon-
dataink, azt legtöbbször abból tudjuk meg, hogy milyen re-
akciókat vált ki az emberekből a közeledésünk és a beszé-
dünk. A gyümölcs már itt is sokszor megmutatkozik. Illet-
ve a gyümölcs hiánya már ekkor is nyugtalaníthat minket. 
A visszhang nélküli szavak a legnehezebben elviselhetőek 
a lelkészi pályán.

Néha talán szavakba is önti egy-egy érkező a vélemé-
nyét. „Nem elég modern ez az életforma.” „Messze van ez 
attól, amit naponta megélek és megküzdök.” „Túl sok ener-
giát és fi gyelmet igényelne ez!” „Szívesebben csatlakozom 
valami kellemesebb, könnyedebb, lazább közösséghez.” 
„Nem szeretek ennyire elköteleződni.” 

De a hívást, a bemutatkozást vagy a megszólítást nagyon 
sokszor nem is követi semmilyen konkrét visszajelzés. Nem 
könnyű ezt tudomásul venni, ugyanúgy, mint egy válasz 
nélkül hagyott e-mailt vagy telefonhívást sem. Idegesítő és 
bosszantó, ha még arra sem méltat, hogy refl ektáljon, visz-
szajelezzen. Lelkészek számára speciális teher ez. Mennyi 
befektetett energia, és semmi eredmény! Valóban így van 
ez? Több száz gyülekezeti körlevél postázása és talán egy tu-
cat reagálás? Kinek éri ez meg? De ennek épp az ellenkező-
jét is megtapasztaljuk: nem tettem semmi különöset, még-
is itt vannak az emberek a templomban. A gyümölcstermés 
titkával együtt kell élnünk szolgálatunk egész ideje alatt. 

Nem lehet csak úgy egyszerűen továbbmenni…

Ennek a Mezei beszédből (Lk 6,20–49) kiragadott szakasz-
nak az érdekessége az, hogy mindenképpen véleményt, de 
legalábbis egyetértést, rábólintást szeretne kiváltani belő-
lünk. Nem lehet reagálás nélkül továbbmenni! Hagyjam 
helyben, vagy háborodjak fel. Valamit mindenképpen ak-
ceptálunk a példázatból: a jó fa és a jó gyümölcs összetar-
toznak, a rossz fa és a rossz gyümölcs szintén. Elsőre evi-
densnek és egyértelműnek tűnik ez az igazság. 

A probléma akkor jelentkezik, amikor azt tapasztaljuk 
a keresztyén életben, hogy nincs ennek megfelelően össz-
hangban a szó és a cselekedet. Amikor egy-egy ember élete 

mást tükröz, mint amit hirdet, amiről szól, vagy ahogyan 
beszél. A jó embernél keressük a jó gyümölcsöt, a rossz-
nál a rosszat. De hirtelen megtorpanunk, amikor ennek 
a fordítottját tapasztaljuk. Sajnos bőven akad erre példa.

Máté evangéliumában (Mt 7,16–20; 12,31–35) a hamis 
prófétákról való óvással függ össze ez a példázat. Máté sze-
rint fel lehet ismerni őket a gyümölcseikről, a következmé-
nyekről. A 21. század nagyon kifi nomult, a média által bő-
ségesen bemutatott környezetében nehéz egy ilyen egyér-
telműséget elfogadni. Annyira jól el lehet adni mindent a 
külsővel, hogy a belsőt ebből bizony nagyon nehéz levezetni. 
Ez a felismerés nehezebb és komplexebb lett mostanában. 
Mintha a szélsőségek csataterévé vált volna. Akik végképp 
nehezen tudnak másokat „elhordozni” vagy képtelenek a 
másik „terhét” fi gyelembe venni, azok csatáznak. Sok eset-
ben önmaguk hatalmi pozícióiért, és kevésbé a teljes ügyért.

Lukács nem köti össze a hamis tanítók felismerhetősé-
gével a példázatot, hanem nála éppen az igazakhoz, a ta-
nítványokhoz beszél Jézus. A közelében állók a címzettek. 
Azok, akik egyszer már hallották tőle a jól ismert monda-
tot: „Kövess engem!” (Lk 5,27) Az itt szereplő automatiz-
mus meglehetősen kiveszőben van manapság: „az ottha-
gyott mindent, felkelt, és követte őt” (Lk 5,28). A követés-
nek, a vele való közösségnek van még egy ennél is döntőbb 
elvárása: az ember a maga teljes külső-belső egységében és 
teljességében lehet csak igazán részese a tanítványi létfor-
mának. (Th e New Interpreter’s Bible, 9: 151–152. o.)

Figyelmeztet, de fel is készít arra, hogy az ember kül-
ső és belső világa mennyire egy és összetartozó ép egység. 
Összefügg a belső és a külső, a látható és a nem látható. 
A tanítványságra térés nemcsak egy kis látszatváltozás, 
nem valami ügyes külső kozmetikázás, és nem is csak any-
nyi, hogy a másik szeméből szedegetjük hivatásszerűen a 
szálkát, hanem a tanítványság integritás. Ahogyan az Jé-
zusban előttünk áll: feddhetetlenségében és a szív tiszta-
ságában. Minden egységben van. Ennek a vizsgálata nagy 
kihívás. Ezért minősíti Bogárdi Szabó István így ezt a sza-
kaszt: „Komoly gyakorlati teológiai, katekhetikai, igehir-
detői, tanító feladat annak tisztázása, hogy a szakasz nem 
a »politikai korrekt«- et, hanem az »evangéliumi korrekt«- 
et alapozza meg.” (Bogárdi Szabó 2009)

Természetes teljességben való élet 
a tanítványi élet Jézus körül

Az egész lényünk egységben van. Nem lehet egyszer így, 
másszor úgy élni. Nem színjátszási gyakorlat a tanítvány-
ság. Nem is lehet mesterségtanulással és pusztán technikai 
alkalmassággal belekerülni. Nem szerepek fel- és levétele a 
tanítványság. Nem alkalmanként más forma és tartalom 
mutatása, hanem állandó és megbízható magatartás. A fa 
természete, a fa állapota meghatározza a gyümölcs minő-
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ségét. Minden növény a maga fajtájának megfelelő gyümöl-
csöt termi. „Hiszen tövisről nem szednek fügét, csipkebokor-
ról sem szednek szőlőt.” (Lk 6,44b) Vagy ahogyan Prőhle 
Károly magyarázza kommentárjában: hogyha az ember 
szava és cselekedete nem felel meg az igazi lényének, az 
olyan, „mintha földiszederről szüretelnének szőlőt, vagy 
tövises iglicről fügét” (Prhle 1966, 124. o.).

Ez persze továbbgondolható úgy, hogy az egyháznak 
mint „fának” és „ép közösségnek” is fontos tudnia ezt. Nem 
mutathat mást és nem mondhat mást, mint ami valóban 
a lényege és ami valóban a természetes és ép állapota. Ha 
ettől eltér, ha ennek pont az ellenkezője érvényesül benne, 
akkor van gond a gyümölcsterméssel, vagy ha gazdasági 
nyelven fogalmazunk, a hozam ekkor marad el. 

Ha mást akarunk mutatni, mint amilyenek valójában va-
gyunk a Krisztussal való kapcsolatunkban, akkor kezdőd-
nek a bizonytalanságok, az elégedetlenségek és az alkalmat-
lanságok. Ma egyre többször kérdezzük, hogy elég eredmé-
nyesek vagyunk-e. Van-e elegendő és megfelelő hatásunk 
a környezetünkben? Mire vihetjük néhány esztendő vagy 
néhány évtized szolgálatával? Hová jut el egy-egy közösség 
ennyi idő alatt a növekedés és a csökkenés folyamatában? 
A fa valóban faként él-e? A növény valóban növényként él-e?

Beláthatjuk azt is, hogy benne élünk valami állandó 
gyümölcskereső kényszerben is. Mindig azt keressük, hogy 
látszik-e már, észrevehető-e már és fogyasztásra vagy piac-
ra érett-e már a gyümölcsünk. Valószínűleg egy kicsit több 
fi gyelem és türelem kellene, hogy nyugodtabban és körül-
tekintőbben szemléljük és gondozzuk a növényeket és a fá-
kat. Csak akkor juthatunk mélyebb tapasztalásra és isme-
retre, ha valóban van időnk és nyugalmunk Isten igéjére 
mindennap, és ha nem receptszerűen, amolyan megoldás-
kényszeresen olvassuk a Bibliát, hanem mint egy valóban 
nekünk írt levelet, méltósággal és nyugalommal. Az ige ta-
láljon meg minket is a fényével, sugárzásával, és ne legyen 
csak munkaeszköz számunkra! Engedjük érni a mi szemé-
lyes gyümölcsünket! Egymás felvállalása is így válik termé-
szetessé és erőteljessé. Olyan mentalitás ez, amely bízni mer 
abban, hogy előbb-utóbb láthatóak lesznek a gyümölcsök. 
Egyszer csak a külső is mutatja azt, ami belül zajlik és érik. 

Az emberi élet mint „raktár” és a szív mint „tartály”

Egyszer csak kirajzolódik egy megújult és meggyógyult 
belső világ kívülre, a látható horizontra. Az ember szíve 
raktár, ezt sugallja a példázat. „A jó ember szíve jó kincsé-
ből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő 
a gonoszt.” (Lk 6,45a) (Prhle 1966, 122–124. o.)

Bensőnk pedig olyan, mint egy tartály. „Mert amivel 
csordultig van a szív, azt szólja a száj.” (Lk 6,45b) Gyűlnek és 
egymásra hatnak benne az anyagok, a tárolt és összegyűj-
tött kincsek vagy értéktelen kacatok. A jó és a rossz. Érde-

mes belegondolni abba, hogy mi mindennel terheljük meg 
a mi életünk raktárának polcait. Mi mindent töltögetünk 
az életünk tartályába! Mi minden áramlik belénk, aminek 
a hatását és hozamát fel se merjük becsülni, mert félelme-
tes lenne a várható eredmény! (Bovon 1989, 332–341. o.) 

Ez a példázat arra utal, hogy a raktárban felhalmozott 
kincsből vagy bóvliból hozzuk elő azt, amit át tudunk ad-
ni másoknak. Akár kérdezőknek, akár csupán ránk fi gye-
lőknek. És az életünk tartályából csordul ki az, amivel tel-
jesen betelt. Amivel megszólítunk valakit. Amit mondunk. 
A szavak. A kommunikációnk forrása ez. A logika szerint 
is így történik ez. Valóban az jön át és az tör ki, amivel 
tényleg telve van, és amiből nagyon sok halmozódott fel. 

De Jézus és a tanítvány kapcsolatában az a legnagyobb 
probléma és elhajlás, hogy sajnos ennek pont az ellenkező-
je zajlik. Azt hisszük, hogy a belső eltakarható és elrejthe-
tő. Lehet más belül és más kívül. Töltekezhetünk rossz táp-
lálékkal, és a külsőnkre mégis a tisztaság, az értékesség és 
a hitelesség rajzolódik ki. Szólhatunk nagyon szép szavakat 
az Istennel való kommunikációnkban akkor is, ha bennünk 
ez nem tölti ki teljesen a teret. Vagy éppen romlott dolgok-
kal, ügyekkel és érzésekkel vagyunk telve. Nincs esélye eb-
ben a helyzetben a hangzatos, szép, vallásos szavaknak, még 
imádságként sem. A szív és a száj kapcsolata így lesz az egész 
emberi bensőnk és külsőnk metaforája az imádság képében.

A képmutató imádság elárulja önmagát. Az őszinteség 
és a becsületesség zarándokútja a tanítványi élet

Olyan könnyedén hangzik el az imádságban az ismételt 
megszólítás: Uram, Uram, közben pedig minden ugyan-
úgy folytatódik tovább, nem változik semmi. Ott vannak 
a mélyben a „másféle anyagok” felhalmozva, „furcsa cse-
lekedetek” zajlanak, az imádság „Uram, Uram”-ja azonban 
dallamosan, cizelláltan hangzik, de hamis a hang: ami mö-
götte van és ami utána történik, az nincs harmóniában vele. 

Ettől a betegségtől szeretne megóvni minket Jézus a fa és 
a gyümölcs hasonlatával. Így hangzik a kérdés: „Miért mond-
játok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?” 
(Lk 6,46) Ez nem azt jelenti, hogy a cselekedeteink igazol-
nak minket. Nem cselekedetteológiáról van itt szó. Tulajdon-
képpen teszthelyzet ez. Az engedelmesség és a becsületesség 
az igazi hit tesztje, és nem az üdvösség elérésének igazolása.

A legnagyobb veszély az Istennel való kapcsolatban és a 
Krisztus követésében az, hogy a hűtlenségünk miatt megvál-
tozik személyiségünk olyan módon, ahogyan azt már Jeremi-
ás is megírta: „Mint nemes vesszőt ültettelek el, mint igazán 
valódi magot. Hogyan változtál át idegen szőlőtő vad hajtá-
sává?” (Jer 2,21) „Lukács a paraszti bölcsesség egyszerű sza-
bályát metaforaként érti, mindenekelőtt azért is, mert városi 
ember, és a természettől távolabb van. Jeremiás viszont az Úr 
nevében, valóságban panaszkodik így.” (Bovon 1989, 337. o.) 



d  2 9 2

b FIGYELŐ

Az eredeti állapot ilyen szintű elvesztése nagyon fájdal-
mas dolog. Ettől az eltévelyedéstől szeretne megóvni min-
ket Lukács evangéliumának ez a példázata. Innen már csak 
egy teljes, gyökeres változás teremthet újjá. Mert még eb-
ből az eltévelyedésből is van kiút.

Milyen legyen az, aki Krisztus követésére 
szánja el magát? 

Engedelmes és becsületes, jó árukkal legyen tele a raktá-
ra, és jó indulatokkal legyen csordultig a szíve. Amikor 
azt látja, hogy el nem kötelezett keresztyének alakítják a 
megbízható keresztyének szerepét, akkor tudja azt, hogy 
a gyümölcseik leleplezik őket. 

Ez persze sohasem engedi meg, hogy azt gondoljuk, mi 
tökéletesek vagyunk, jobbak, mint a többiek. Azt azonban 
tudhatjuk, hogy a hiteles ítélet az Úr dolga, ő ismeri szí-
vünket, mielőtt még életünk gyümölcsei ismertek lenné-
nek a többiek előtt. 

Ezért méltóbb ma is kevesebb „Uram, Uram”-mal imád-
kozni, de több őszinteséggel és mélyebb, a bensőnket egyre 
természetesebben és becsületesebben feltáró megszólalás-
sal. Vigyázni a személyiségünk egységességére, integritá-
sára. A megszólított, a meghallgatott és az elindított ta-
nítványnak csak egyre van szüksége: ne kerüljön messzi-
re, maradjon meg a „saját gyümölcsét” mindig újratermő 
faként Jézus követésében (Lüthi é. n., 217–221. o.).

A megbízható építkezés (Lk 6,46–49)

Mi van a szavak mögött?

Jézus világosan megtanítja nekünk ezzel a példázattal, hogy 
nem lényegtelen, mi van a sok beszéd mögött, amit elmon-
dunk az életünk során. De arra is fel akarja hívni a fi gyel-
münket, hogy nem mindegy, hogyan hallgatjuk az igéről 
szóló beszédeket, és mi történik a meghallgatott beszédek-
kel az életünkben. Mi van a kimondott szavak mögött? Mi 
van a meghallgatott szavak mögött? Egyszerre kapunk taní-
tást most igehirdetőként és igehallgatóként. Jó érezni, hogy 
mindkettőre szükségünk van a tanítványi életformában. 
Beszéd és hallgatás egyaránt fontos elemek. Az tud igét 
hirdetni, akinek hirdetik is az igét. Az élő, a hangzó szó 
nagyon fontos mindenki számára.

Egy-egy meghallgatott igehirdetés közben gyakran van-
nak olyan gondolataink, hogy többre és mélyebbre lenne 
szükség. Meg lehet érezni, honnan érkezik a szó. Kihallat-
szik a háttér. Nincs igazán megalapozva, ami hangzik. Va-
lami nagyon hiányzik mögüle! Érződik, hogy nem foglal-
kozott eleget a „szószóló” a kérdéssel, és nem adja bele tel-
jesen magát. Kínos, amikor valaki úgy beszél, hogy nincs 

ott igazán és eléggé mélyen a hangzó szavakban. A felszí-
nen mozog csupán, nem megy a mélyre. 

Amikor nincs elég mélység a felkészülésben, nem tud-
tunk kellő energiával elmélyedni az Írásban, akkor már 
az is segít, ha inkább alázattal és kevesebb szót mondunk 
csupán. De egyszer-egyszer azt a fi gyelmeztetést is halla-
nunk kell, hogy igenis legyen időnk és kedvünk, energiánk 
és hitünk a következő megszólalási lehetőségre való felké-
szüléshez. Egy-egy ilyen rövidzárlat elemzése, egy segítői, 
hordozói kör megszólalása is sokat jelenthet. Akik gondol-
nak rám, akik imádkoznak értem, akik felvállalják a meg-
torpanásomat. Egy krisztusi lelkületű közösségben min-
dig van kivezető, kiemelő út. Vajon álltunk-e már valaki 
mellett ilyen helyzetben? Vajon megtapasztaltuk-e már mi 
magunk az ilyen mellénk állást? 

A hallgató számára nem egyszerű kihívás, ha megala-
pozatlan szöveget kell, „illik” elviselni. Ha végig csak az 
jár a fejünkben, hogy mennyi mindent meg tudnék én ez 
alatt az idő alatt valósítani abból, amivel el vagyok marad-
va! Mi mindent be tudnék hozni abból, amit eddig nem 
tudtam megvalósítani! Ma mindnyájan valós idői szorí-
tásban élünk. Drága az időnk. Ahogyan gyarapszik éve-
ink száma, egyre komolyabban vesszük ezt, mert érezzük, 
hogy nem lesz mindenre időnk és lehetőségünk életünk so-
rán. Véges a rendelkezésre álló „időkeret”. Maradnak elin-
tézetlen ügyek utánunk. Lesznek be nem fejezett munká-
ink. Lesznek el nem mondott vélemények és vallomások. 
Cullmann is – a téma klasszikusaként – erre az időnkkel 
összefüggő felelősségre fi gyelmeztet: „A keresztényeknek a 
saját koruk minden pillanatában az adott helyzetből kiin-
dulva kell meghozni az erkölcsi döntéseket, mégpedig tud-
va a központi eseményről, a Krisztus jelenlegi uralmáról, és 
arról a végcélról is, amely felé a megváltás története halad.” 
Dönteni csak időben lehetséges! (Cullmann 2000, 210. o.)

Ezeket a dilemmákat éljük át sokszor, amikor úgy vár-
nánk, hogy valami lényeges és eredeti érjen el bennünket, 
amikor hallgatunk valakit. Lényegre várunk akkor is, ha 
beszélgetünk valakivel, vagy amikor a tanítványságunk-
hoz szeretnénk erőt meríteni egy találkozásból, egy beszél-
getésből. Alapkérdés az, hogy mi van valójában a szavak 
mögött. Különös tekintettel a lelkész szavaira…

A mindennapi életből lehet legjobban megérteni 
Isten üzenetét

Egy régi kommentárban Walter Lüthi írja egyszerűen, hogy 
Lukács evangéliumában „a természetből vett példázatot egy, 
a technika világából jövő követi” (é. n., 217–222. o.)

A természetben egyszerűbb a szemlélődés. James Mar-
tinnak a modern kori jezsuita spiritualitásról írt könyvé-
ben az egyik szerzetes, Pedro Ribadaneira például így szá-
mol be arról, ahogyan egyik társa a természetben fedezte 
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Egy kérdés és két példázat a

fel Istent: „Gyakran voltunk szemtanúi, hogyan emeli fel 
apró dolgok kapcsán az értelmét Istenhez, aki a legapróbb 
dolgokban is hatalmas. Ha meglátott egy növényt, lomb-
koronát, egyetlen levelet, virágot, bármilyen gyümölcsöt, 
ha elnézett valamilyen apró férget vagy bármilyen más ál-
latot, fölébe emelkedett az egeknek, áthatolt a legmélyebb 
gondolatokon, s minden apró dologból tanítást merített, és 
igen hasznos tanácsokat adott a lelki élettel kapcsolatban.” 
(Martin 2013, 175–176. o.)

Az építőipar ennél nehezebb terület. Van elég tapasz-
talata mindenkinek erről ma Magyarországon. Az akkori 
„lakóház-építő vállalkozók” életéből jön a kétféle házépítés 
példázata, ami nem lehetett távoli és idegen Jézus számára. 
Az akkori építőipari gyakorlat Palesztinában az volt, hogy 
nem alapozták meg a házakat. A Római Birodalom más te-
rületein viszont igen. Nem lefelé kezdték el építeni egy fun-
damentum elkészítésének a céljával, hanem csak úgy egy-
szerűen rátették a talajra az építőanyagot, vagy „időzítet-
ten”, apály idején felépítették a házat. A száraz időszakban 
a folyók medrében és partján fi nom, puha és jó homok volt, 
amivel könnyebb volt bánni (lásd Bovon 1989, 338–341. o.).

Jézus gyermekkorából, illetve az ácsmesterségre törté-
nő utalásokból elképzelhetjük, hogy volt tapasztalata, és 
látta ezt a munkát. De nyilván nemcsak az így épülő há-
zakat láthatta, hanem egy árvíz, a megduzzadt folyó vizé-
nek kiömlése következtében összedőlt és romokban heverő 
házakat is. Biztosan látott katasztrófákat is bőséggel. (Mt 
13,53–58: „Honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csoda-
tevő erő? Nem az ács fi a ez?” Mk 6,1–6: „Honnan veszi ez 
ezt, miféle bölcsesség ez, amely neki adatott, és miféle cso-
dák ezek, amelyek a keze nyomán támadnak? Nem az ács 
ez, Mária fi a, Jakab, József, Júdás és Simon testvére?”) Ná-
záretben éppen ezen a származási hátrányon kiindulva bot-
ránkoztak meg a különleges beszédén, szavain. Elképzel-
hetetlennek tartják, hogy egy ács fi a, aki maga is esetleg 
ezt a mesterséget tanulta, a legmagasabb értelemben vett 
teológiai kérdésekben nyilatkozzon, és ráadásul önmagá-
ra hivatkozzon. (Th e New Interpreter’s Bible, 9: 151–153. o.)

Most pedig ezzel a példázattal azt igazolja Jézus, hogy 
az élet leghétköznapibb tevékenységéről is van tapasztala-
ta, megfi gyelése és véleménye. Nem esnek távol tőle a min-
dennapi élet egyszerű kérdései. Isten ott lép velünk kap-
csolatba, ahol vagyunk. Azon keresztül mutatja be magát 
legjobban, ami a mi hétköznapjainknak a része. Kiváló 
szemléltető példa lesz belőle.

Vajon tudunk-e így körülnézni a hétköznapi életben? 
Meglátjuk-e azokat a képeket, helyzeteket és eseményeket, 
amelyek valóban a ránk bízott emberek mindennapi ta-
pasztalatai és küzdelmei? Annál érthetőbb és hatásosabb 
az igehirdetésünk, minél inkább életközeliek a példáink, a 
magyarázataink. Ezért is fontos közel lenni és odafi gyelni 
a gyülekezethez tartozók és az érdeklődök hétköznapjai-
ra. Minél inkább legyen összhangban a hétköznapi életta-

pasztalattal az, ami a vasárnapokon elhangzik a szószék 
magasából! Az igazi illusztráció is az lehet az ünnepnapon, 
amit az igehallgató könnyen és gyorsan maga elé is kép-
zelhet a hétköznapi tapasztalata miatt. A jó tanító nem el-
vont és nehézkes példákat talál ki, hanem nagyon közvet-
lenül onnan hozza a példákat, ahol a hallgató éli a minden-
napi küzdelmét. Kép, amit egyszerű magunk előtt látni. 

Jézus pontosan tudja, hogy minden hallgatója látott 
már épülő házakat, és olyanokat is, amelyeket lerombolt, 
tönkretett a felhőszakadás, a szűnni nem akaró eső, a vi-
har vagy éppen az árvíz. Ma a híradóban ekkor hangzik el 
az, hogy „megrázó képek következnek”.

Az építés folyamatában is tudható már, hogy meddig 
tart ki majd az épület. A modern épület és a régi, klasszi-
kus épület is elgondolkodtathat minket ma is. Kérdés, hogy 
mennyire lehetünk nyugodtak a legújabb technikával és 
kivitelezői hozzáállással „expressz módon” készült épüle-
teink felől. Vagy inkább felsóhajtunk némi nosztalgiával: 
azokat a régi, szép és nagy épületeket még azért komolyab-
ban megépítették. Emberi életekkel kapcsolatban is szok-
tunk ilyeneket sóhajtani. Őket még megnevelték. Ők még 
tanulták ezt. Ők még komolyan felkészültek rá. Nekik még 
volt klasszikus értékű alapjuk. Vagy egyházi értelemben: 
ők még alaposan ismerik a Bibliát. Ha a „föld alatt” van a 
fundamentum, mégis látszik és érezhető kívülről is. Elárul-
ja a megjelenés, a viselkedés és a megszólalás.

Mi van az életünk mélyén?

A tanítványság másik nagy veszélye, hogy stabil alap nél-
kül éljük az életünket. A kétféle építőmester példája na-
gyon egyértelműen és életszerűen adja elénk, hogy mi is a 
különbség azok között, akik cselekvői is az igének, és azok 
között, akik csak hallgatják azt. Jézus itt nem kezd elméleti 
vitába. Nem bonyolódik bele részletekbe, törvényértelme-
zésbe vagy tanítási részletekbe. Nagyon egyszerű és élettel 
teli történetet mond el. Normális és hétköznapi példát em-
lít, amelyet minden hallgatója könnyen és gyorsan meg is 
érthet. A krisztusi evidencia így ér el minket is.

Az egyik ember kemény és megfeszített munkával ás le 
a mélyre, hogy találjon egy stabil pontot. Elérjen egy szik-
lát. Elérje a követ, amely megtart majd, és biztonságos le-
het minden szempontból. De ehhez mélyre kell ásni. Na-
gyon kemény munkával és kitartással. Izzadni. Fáradni. 
Nem feladni. Kitartóan minden energiát erre a művelet-
re összpontosítani.

A másik gyorsan és – első pillanatra úgy tűnik – na-
gyon gazdaságosan építkezik. Valamit kispórolt. Valamit 
nagyon leegyszerűsített. Nem vette fi gyelembe a bőséggel 
és érthetően közvetített szavakat, biztonsági, statikai sza-
bályokat. Pedig ezek nem száraz paragrafusként érkeztek 
hozzá, hanem „élő beszédként”.
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Nekünk is addig kell ásni és olyan mélyre, amíg el nem 
érjük életünk igazi és Istentől kapott alapját. Addig kell 
mélyre ásni, amíg nincs meg a személyünkre szóló és a 
számunkra nélkülözhetetlen mélység, ahol ráébredünk 
arra, hogy Isten nekünk kínálja fel a kinyilatkoztatását 
Jézus Krisztusban. Nem általánosságban, hanem konkrét 
és személyes valóságban. Ez a mélység a szikla szintje. Az 
igehirdető életében is.

A vízpróba nem marad el

Lukács evangéliumában az üzenet most a távoli felől érke-
zik a közelihez. A végső célt vetíti a mostani élethelyzetbe. 
Nem kerülhető el, hogy jönnek a viharok, és lesznek „nagy 
vizek”, mint ahogyan a Biblia elején is jelen van. Egyértel-
műen eszkatologikus a megközelítés. Az élet igéjének hall-
gatása ebben a perspektívában döntő. A végső ítélethez va-
ló megérkezés az igazi indok. Ez nem marad el! (Th e New 
Interpreter’s Bible, 9: 153. o.)

A kikerülhetetlen és valóban mindent elöntő víz az izgal-
mas. Vajon ehhez illően élünk-e és ennek megfelelően ren-
dezkedünk-e be az életünk ideje alatt? Ha valóban hisszük 
azt, hogy ott lesz menekvésünk és lehetséges a megmaradá-
sunk a végső napon, akkor lesz erőnk és energiánk a mos-
tani életszakaszhoz is. Onnan kapunk erőt a mához! Akkor 
tudunk igazán megbirkózni a kisebb vizekkel életünkben.

Nem választhatjuk meg mi magunk azt, hogy jönnek-e 
vagy lesznek-e kisebb és nagyobb viharok az életünkben. 
Enyhébb és durvább árvizek is elérik az életünket. Viszont 
az alapot, amire az életünk épül, mi magunk választhatjuk 
meg. Mi tanulhatjuk ki a „mesterséget”. Mi építhetjük be 
ezt a megszerzett tudást az életünk épületébe. Egyáltalán 
már a tervezés és a kivitelezés minősége is rajtunk múlik. 
Hajlandók vagyunk-e engedelmeskedni és ráhagyatkozni 
Krisztus szavára? A hallgatáson túlmenően engedjük-e ezt 
életünk alapjává válni? A hallgatás, a komolyanvétel és az 
építkezést megelőző felkészülés az a mélyre ásás, amellyel 
elérhetünk a szilárd és biztos sziklaalaphoz. 

A másik út pedig az, hogy hallgatom Isten igéjét, Krisz-
tus szavát, de képtelen vagyok komolyan venni, és nem en-
gedem gyógyító közelségbe magamhoz. Valahol távol ma-
rad: mert csak hallgatom. A puszta hallgatás következmé-
nyek nélkül csak olyan, mint annak az embernek az élete, 
aki alap nélkül építkezett. A háza csodálatosan nézhetett ki, 
de ettől még alap nélküli épület. Hány olyan épületet irigyel-
nek meg a szomszédok ma is, ahol kameraerdő vagy szöges-
dróttal megerősített és beláthatatlanságot biztosító kerítés-
erődítmény zárja el mindenki elől a rálátást és a betekintést! 
A szomszédok is csak azt kérdezhetik: miből futotta neki? 
Honnan volt ennyi pénze? Aztán egyszer csak kinyílik a ka-
pu, leomlik a kerítés és fölöslegessé válik a szögesdrót ext-
ra védelme, mert szétszakadt a szuperjómódú család, vagy 

fény derült a rejtett, takargatott „alap nélküli építkezésre”, 
és a belső nyugtalanság túlfeszítette a húrt, elpattant az élet. 
Jóléti tragédiák tömege vesz körül ma minket.

A kérdés Jézus szerint is a biztonság, a stabilitás. So-
kan megosztják a tapasztalataikat, és meghirdetik, hogy mi 
kell a jó élethez, mire van szükség a boldog élethez. Drága 
praktikákat kínálnak és egyedi, „csak önre szabott” uta-
kat hirdetnek. Az életépítésnek, a test- és léleképítésnek ma 
egész labirintusa vesz körül minket. Bonyolult, színes és 
mindent ígérő módszerrel és reklámmal szeretnének ma-
gukhoz csalogatni, a legtöbb esetben azt is hangsúlyozva, 
hogy ez az igazi, az egyetlen megoldás. 

Jézus igehirdetése a maga egyszerű példájával megmu-
tatja, hogy milyen az igazi keresztyén élet. Végső kicsen-
gését is feltárja és a mai helyzetet is ábrázolja. Mi azt nem 
választhatjuk meg, hogy jönnek-e viharok, árvizek az éle-
tünkben, de azt igen, hogy milyen alapon áll az életünk. 
Ez lehet a válasz arra, hogy hogyan rakhatjuk össze az éle-
tünket egy mai vihar után, és arra is, hogy a végső napon 
csak az egyetlen fundamentumnak lesz megtartó és meg-
mentő ereje. Ez a kereszténységünk igazi energiája. A ki-
fogyhatatlan motivációs alap. Az életet jelentő inspiráció.

A gyümölcstermés és a házépítés sokszor eszünkbe jut-
hat, amikor belebonyolódunk a reklámok által meghirde-
tett, tökéletes biztonságot ígérő technikákba, kínálatokba, 
vagy ha „lefagyunk” és megtorpanunk. Krisztussal min-
dig van esélyünk és új lépésünk az életben. Ha sikeresek 
vagy ha kudarcosak vagyunk a lelkészi pályán. A fejlődés 
sohasem kizárt. A változás is lehetséges.
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E L Ő A D Á S O K e

b 2013. április 23-án tartották a fasori gimnáziumban az evangélikus iskolák kutató tanárainak első konferenciá-
ját. A nagy jelentőségű rendezvényen evangélikus iskoláink tanárait ismerhettük meg tudományos kutatásaik, 
érdeklődési területük tükrében. Tudós tanárok határozták meg a múltban is evangélikus iskoláink arculatát, ezt 
az értékes tradíciót kívánja feléleszteni, ápolni és továbbfejleszteni ez a reménység szerint hagyományteremtő 
rendezvény. Az egész napos konferencián elhangzott előadások közül teszünk közzé négyet.

Evangélikus textuárium, bibliográfi a 

és teológiai művek az interneten
g  H .  H U B E R T  G A B R I E L L A

b Az interneten létrejövő információrengetegben való eligazodás egyre nehezebbé válik. A digitalizált könyvek és 
egyéb dokumentumok száma is folyamatosan gyarapszik. Egyre nagyobb szerepet kapnak ezért az információt 
valamilyen szempont szerint összegyűjtő, strukturáló, a keresést megkönnyítő adatbázisok.

A reformációi emlékbizottság 2017-re készülve két olyan munkát is elindított és támogat, amely evangélikus 
tartalmakat közvetít mind az egyházi, mind pedig az egyházon kívüli világ felé. A két program megvalósítását, 
a Magyar Evangélikus Bibliográfi a (MEB) és a Magyar Evangélikus Digitális Tár (Medit) építését az evangélikus 
dokumentumokat őrző gyűjtemények munkatársai végzik.

Textuárium – MEB

Az Evangélikus Országos Könyvtárban és az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem Könyvtárában készülő MEB egyik 
célja, hogy textuáriumként segítse a teológusok munkáját. 
A MEB nyitóoldalára lépve1 a bibliai hely keresőmezőbe 
kell beírni az igehelyet. Pl. Máté evangéliumának a rövi-
dítését – Mt – beírva jelenleg 510 találatot kapunk, Mt 5-öt 
beírva 62-t, Mt 24,15–28-at keresve pedig 4 cikk vagy könyv 
adatai jelennek meg. Az egyes ünnepekre és vasárnapok-
ra is rákereshetünk, ha a teológiai tárgyszó mezőbe írjuk 
kérdésünket. A -jellel minden mezőben csonkolhatunk, 
ha nem tudjuk a pontos kifejezést, például a vasárnapnak 
a Lelkipásztorban használt elnevezését. A Szentháromság 
ünnepe keresésre jelenleg pl. 698 válasz érkezik. Talála-
tainkat különböző szempontok – szerző, cím, dátum stb. 
– szerint rendezhetjük. 

A MEB a feldolgozás előrehaladtával fokozatosan he-
lyettesítheti az eddig használt textuáriumokat. A Lelkipász-
tor 1924–1950 közötti, illetve 2011-től kezdődő évfolyama-
inak feldolgozása már elkészült. Távlati cél, hogy a Lelki-
pásztor teljes digitalizálása után összekössük a szövegeket 
az adatbázissal, mert így a találatként kapott cikkeket rög-
tön el is olvashatjuk.

 1 http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/meb.

Bibliográfi a – MEB

Az adatbázis nemcsak textuárium, hanem, mint a neve is 
mutatja, bibliográfi a. A magyar (magyarországi) evangé-
likus szerzőknek az evangélikus egyházzal kapcsolatban 
álló műveit és/vagy az evangélikus témájú könyveket, ta-
nulmányokat (egyes esetekben a cikkeket is) gyűjti. Ki-
munkált teológiai tárgyszórendszer szerint kereshetünk 
benne. (Például rendszeres teológia kérdésünkre 792 vá-
lasz érkezik, ezen belül a bioetika 15 találatot ad.) A legör-
dülő keresési mezőket használva több szempontú kérdé-
seket – például szerző, megjelenés éve, esemény stb. – is 
feltehetünk (használati útmutató a nyitóoldalon találha-
tó). A bibliográfi a az egyház területén jelentkező újabb 
kezdeményezéseket is igyekszik követni – így például az 
evangélikus iskolákban tanító kutató tanárok eddig fel-
dolgozott cikkeire a tárgyszó mezőbe beírt kutató tanár 
kérdéssel kereshetünk rá.  

2011-től kezdve teljes körűen bekerülnek a MEB-be a 
Credo, az Evangélikus Iskola (Nevelés), a Keresztyén Igaz-
ság és a Lelkipásztor cikkei, tanulmányai és az adott évben 
megjelenő evangélikus kiadványok, valamint az egyházon 
kívül kiadott, evangélikus témájú publikációk is. Időben 
visszamenőleg pedig az anyagi és egyéb lehetőségek függ-
vénye, hogy mi kerül feldolgozásra. Jelenleg mintegy 9000 
tétel között kereshetünk. 
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Évente összesítő bibliográfi a is készül. A MEB 2012 már 
olvasható az Evangélikus Országos Könyvtár honlapján.2 

Nemcsak az internet által nyújtott lehetőségek miatt 
nyitott a MEB a világ felé, hanem azért is, mert a tanul-
mány- (cikk)-rekordok nagy része belefolyik az Országos 
Széchényi Könyvtár adatbázisába is.3

Mit tegyünk, ha szeretnénk adatokat szolgáltatni a bib-
liográfi a számára, ha hiányzik egy-egy fontos könyv vagy ta-
nulmány, vagy ha hibát találunk az adatbázisban? A Bejelen-
tés gombra kattintva elküldhetjük az adott könyv vagy tanul-
mány adatait a szerkesztőségnek vagy közvetlenül (tárgyként 
a MEB-et feltüntetve) a konyvtar@lutheran.hu címre.

Magyar Evangélikus Digitális Tár (Medit)

A reformációi emlékbizottság az evangélikus gyűjtemények 
anyagából 2010 óta évente digitalizáltatja a magyarországi 
evangélikusság írott emlékeit: teológiai műveket, gyüle-
kezet-, iskola- és intézménytörténeteket, folyóiratokat stb. 
Elsősorban 1945 előttieket, mert ezek nem esnek szerzői 
jogi védelem alá. Mint a nyitólapon4 látható, alapvetően a 
teológia fő ágai szerint rendezett az eddig elkészült anyag. 
Kereshetünk az összes digitalizált műben együttesen, de 
egy-egy dokumentumon belül külön-külön is. A digitalizá-
lás eredménye ugyanis kétrétegű pdf fájl: látjuk az eredeti 
könyvet és a mögötte lévő kereshető szöveget is.

2013-ban például a kisebb dokumentumok mellett az 

 2 http://konyvtar.lutheran.hu/bibliografi a.
 3 http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka.
 4 http://medit.lutheran.hu/.

Evangélikus Országos Levéltárban őrzött egyetemes (orszá-
gos) közgyűlési jegyzőkönyveknek és az Evangélikus Or-
szágos Könyvtár Evangélikus Őrálló című folyóiratának a 
digitalizálása készült el. Ezek az anyagok előreláthatólag 
júniusban kerülnek fel az internetre.

A Medit egyben gyűjtőhelye szeretne lenni az egyház 
különböző területein készülő digitalizált, kétrétegű pdf fáj-
loknak is. Így került fel a tárhelyre és a honlapra például a 
Luther Kiadó által digitalizált Masznyik-féle Luther-soro-
zat és a hitvallási iratok is. Az Evangélikus Országos Könyv-
tár által digitalizált művek a Muzeális könyvek mappába, 
az Evangélikus Országos Levéltár anyagai pedig a Levél-
tár mappába kerülnek. A Tanulmány mappában gyűlhet-
nek azok a kereshető pdf formátumban lévő tanulmányok, 
amelyeket tágabb közönségnek és hosszú távú megőrzésre 
szánnak a kutatók. A Medit gyűjti az internet egyéb helyein 
már elérhető, a magyarországi evangélikusokkal kapcsola-
tos dokumentumok linkjeit is. A Medit várja az egyházköz-
ségekben készült, kereshető pdf fájlformátumú, evangéli-
kus témájú könyveket is. A pdf fájlokat a medit@lutheran.hu 
címre lehet elküldeni – az összegyűlt anyag a tervek szerint 
évente júniusban és decemberben kerülhet fel a honlapra.

Az evangélikus dokumentumokat egy helyen össze-
gyűjtő Medit nemcsak saját internetes hozzáférhetősége 
révén nyitott a világ felé, hanem azért is, mert a digitali-
zálást végző Arcanum Kft . saját adatbázis-kereső rendsze-
rével felszerelve szintén közli az evangélikus anyagok egy 
részét egy külön honlapon.5

Tolle, lege, utere!

 5 http://apps.arcanum.hu/evangelikus.

Egy mai százéves reform
Természettudományok és hittan kapcsolata az iskolában

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

Amikor egy új hittancsoportot kezdek tanítani, az első 
óráimon soha nem szoktam elmondani a diákoknak, hogy 
matematika- és fi zikatanár is vagyok. Ám soha nem is 
kell sokáig várnom: pár tanóra elteltével mindig eljön az 
az alkalom, amikor valami miatt el kell árulnom a másik 
két szakomat is. Ilyenkor a diákok arcára kiül a döbbenet: 

– Tanárnő matekot is tanít?
– Tanárnő f-i-z-i-k-atanár?
A csodálkozás tárgya sokrétű. Egyrészt meglepőd-

nek, hogy találkoznak egy olyan hittanárral, aki ismeri 

a trigonometrikus azonosságokat vagy az elektromág-
neses tér működését leíró Maxwell-egyenleteket. Ilyen-
kor a hittancsoport néhány, addig csendesebb tagja is be-
kapcsolódik a beszélgetésbe, és elképzelik, hogy még egy 
hittantanár is mondhat érdekes dolgokat. Másrészt el-
csodálkoznak azon, hogy hogyan érdekelhet valakit egy-
szerre egy „egzakt” tudomány és egy olyan „szubjektív” 
tantárgy is, mint a hittan. A harmadik döbbenet pedig 
a személyes csodálkozás utáni felocsúdásból származik, 
általában az egész osztály részt vesz benne, s a követke-
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ző kérdésben fogalmazódik meg: De akkor most tanár-
nő a teremtést hiszi el vagy az evolúciót? Tanárnő mit 
gondol, Ádámtól vagy a majomtól származunk? Ősrob-
banás volt, vagy Isten formázta meg a világot?1

Szinte mindegy, hanyadik osztályra gondolok, a 10–
18 évesek minden korosztályában ez az ismerkedésünk 
egyik fázisának sémája.

Nem tudom, hogy a diákokban honnan van ez a fajta 
elválasztás. Vajon természetszerűleg van-e bennük, vagy 
hozzák valahonnan? Ha hozzák, akkor honnan? A család-
jukban nőnek bele ebbe a képbe, a média sugározza ezt felé-
jük, a társadalomnak ez az általános szemlélete, vagy eset-
leg az egyház juttatja a diákot erre a következtetésre? Le-
hetséges, hogy épp egy iskolában uralkodó szemlélet miatt 
– amelynek része a tantárgyak egymástól való elválasztá-
sa, esetleg elszigetelése – vélekedik így egy diák? S ha igen, 
akkor mi a helyzet egy egyházi iskolában? Adhat-e, kínál-
hat-e ilyen téren más szemléletet, több választási lehetősé-
get, valami plusz értéket a diákoknak egy egyházi iskola?

S ha már a diákokról gondolkodunk, akkor hadd em-
lítsek egy példát a tanári kérdésekre is: Vajon milyen ér-
zéssel megy be az a biológia- vagy földrajztanár az órájára, 
aki útközben a folyosón meglátja a diákpályázatra felhívó 
kreacionista plakátot a következő szöveggel: „Bizonyítsd 
be a bibliai teremtés és az evolúció elmélete közötti ösz-
szeférhetetlenséget!” A pályázat célja, hogy a diákok bebi-
zonyítsák az evolúcióelmélet helytelenségét és a teremtés-
történet állítólagos helyét a természettudományok között. 
Vajon milyen szorongással megy be az órájára ez után egy-
egy természettudományt oktató tanár?

A példa szerencsére egyedi, de jól mutat rá arra a sze-
parációs folyamatra, amelynek következménye több terü-
leten is problémaként jelentkezhet. 

Oktatási reform száz évvel ezelőtt

A saját válaszomat hadd kezdjem korábbról, az egyházi 
iskolák múltjából. Több mint 100 évvel ezelőtt ennek az 
iskolának a falai között tanított Rátz László matematika-
tanár, akinek életműve ma is számos hazai és nemzetközi 
kutatót, tanárt, pedagógiai programon dolgozó munkacso-
portot érdekel. Rátz László munkájának elemzésével és ér-
tékelésével számos könyv, tanulmány, kutatás foglalkozik.

Hosszan lehetne elemezni, miért volt jó tanár, hogyan 
tudott elérni kiváló eredményeket, mivel tudta megnyerni 
a diákjait a matematika és a tanulás szeretetének, hogyan 

 1 Ezt az élményt minden hittantanár átéli, akinek van valamilyen 
más szakja. Ezen a ponton egy lépéssel közelebb lehet kerülni a tartóz-
kodó diákokhoz is, és egy fokkal hitelesebbé is lehet tenni a hittanokta-
tást. Ezért is hasznos a hittanár végzettséggel valamilyen más szakpár 
megszerzése.

építette személyes kapcsolatait tanítványaival, vagy épp 
miként ismerte fel és gondozta a tehetségeket. Ennek az elő-
adásnak a keretei erre most nem adnak lehetőséget, csupán 
egyetlen dolgot szeretnék az ő munkásságából kiemelni. 

A 19. század végén Európában elindult egy oktatási 
reformmozgalom, amely többek között a természettudo-
mányok tanításának megújítását tűzte ki célul (Dobos–
Gazda–Kovács 2002). Az újító törekvések Magyarország-
ra is eljutottak pár éven belül. Még a közvélemény által is 
nagy érdeklődéssel kísért matematikaoktatási reformok-
ban Rátz László a kezdetektől fogva részt vett. Talán az 
országban elsőként, már 1902-ben elkezdte a Fasorban a 
megújított tartalmú és módszertanú matematikaórák sze-
rinti tanítást, és megírta a hozzá kapcsolódó tankönyve-
ket (Némethné Pap 2006, 38–39. o.). 1909-ben jelent meg 
Az infi nitezimális számítások elemei a középiskolában cí-
mű írása, amelynek bevezetőjében a reform elveit a követ-
kezőképpen foglalja össze:

„Legyen a mathematika tanítása olyan, hogy a tanuló-
ban kifejlődjék annak tudata, milyen fontos kulturális té-
nyező a mathematika. Azt akarjuk, hogy a középiskolából 
kikerülő tanuló tudományos fokú mathematikai iskolá-
zottságot vigyen az életbe; az a reményünk, hogy ily mó-
don a mathematikai gondolkozásmód belehatol a közélet-
be. A tanulónak látnia kell, hogy a mathematika mennyi 
szállal van összekapcsolva a gyakorlati élettel, a tudomá-
nyokkal és egész világfelfogásunkkal… Meggyőződésünk, 
hogy a tanítás ily irányú módosítása szükséges ahhoz, hogy 
a modern kultúra főbb vonásaiban meg legyen érthető. Az 
első osztálytól kezdve czéltudatosan kell a tanulók szem-
léletmódját alakítani, függvényszerű gondolkodásukat fej-
leszteni. Nem az a czélunk, hogy a technikára és egyéb 
szakiskolákba menő tanuló nagyobb mathematikai isme-
retanyagot vigyen magával, hanem hogy éppen azok, a kik-
nek mathematikai képzésük a középiskolában befejeződik, 
oly fogalmat kapjanak a mathematikáról, a mely méltó eh-
hez a nagy tudományhoz.” (Rátz–Mikola 1910, III–VIII. 
o.; kiemelés tőlem.)

A bevezetőben olyan további fontos elveket ír le Rátz 
László, mint például hogy a diákok „túlterhelése vádjá-
nak még a lehetőségét is el kell kerülnünk”, „a középisko-
lában tanított dolgok simuljanak hozzá a korszellem és az 
uralkodó világfelfogás általános műveltségéhez”, egyértel-
mű feladat „a formalizmus elvetése és a sablón kerülése”, 
a változó ifj úsághoz és a változó világfelfogáshoz kell iga-
zítani a tanítást is, valamint nem szabad az individualiz-
must elnyomni és egységesíteni (lásd uo.).

Mindezek a célok és szempontok ma is rendkívül ak-
tuálisak lehetnének, azonban most maradjunk a hosszab-
ban idézett rész egyik gondolatánál: céltudatosan kell a ta-
nulók szemléletmódját alakítani, függvényszerű gondolko-
dásukat fejleszteni. Több mint 100 évvel ezelőtt Rátz tanár 
úr számára ez azt jelentette a matematikai reform keretein 
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belül, hogy kiépítette a függvényfogalom oktatásának hát-
terét, és hangsúlyt helyezett ennek megértésére. Ezt tartot-
ta legfontosabbnak, alapvetőnek, kiemelendőnek. 

Függvényszerű gondolkodás ma is?

A „függvényszerű gondolkodás” kifejezés azért találó, 
mert rámutat arra, hogy az egyes tantárgyak nem füg-
getlenek egymástól, hanem összefüggés van közöttük. 
A tanórák közötti csengő és szünet nem jelenti azt, hogy 
amit az egyik órán megértettek, az az értelem ne lenne 
hasznos valahogyan a másik órán is. Ugyanakkor ez az 
összefüggés nem egy rövidzárlatos kapcsolat, amelynek 
során a diák azt gondolhatná, hogy például a földtörténe-
ti középkor és a történelmi középkor vagy a fi zikai koz-
mológia és a vallási kozmogónia egybevágnak. A kapcso-
lat függvényszerűségének felismeréséhez gondolkodásra 
van szükség. Elvonatkoztatásra és társításra, amelynek 
a megtanítása azért kihívás, mert ennek a diákban kell 
megjelennie egyfajta tanulási eredményként. Nem csak 
az a cél, hogy minél több kapcsolatra mutassunk rá a kü-
lönböző tantárgyak között, mert ez a felismerés azonnal 
tananyaggá változik. A diákokat arra kell segítenünk, hogy 
önmagukban képesek legyenek elvonatkoztatni és össze-
kapcsolni, képesek legyenek mintákat felismerni, s bizo-
nyos értelemben modelleket alkotni. 

Hogyan is jelent meg a függvényfogalom az oktatás-
ban egy évszázaddal ezelőtt? Úgy, hogy a koordinátarend-
szerben való ábrázolást, az értelmezési tartományt, ér-
tékkészletet és egyéb kapcsolódó matematikai fogalma-
kat olyan mindennapi és újszerű kérdések kapcsolatain 
keresztül tanulták meg, mint az idő és az értékpapír árfo-
lyama, a csapadék és a légnyomás mérése, a tőke és a ka-
mat változása, a jövedelem és az adó számítása (uo. VII–
VIII. o.). A 20. század első évtizedeiben, más gazdasági és 
társadalmi háttérben, jóval kisebb osztálylétszámok, ta-
nári óraszám és követelményszint mellett, különböző vi-
lágkép és technikai vívmányok között valóban érdekesek 
és újszerűek lehettek ezek a feladatok a diákok számára. 
Ezek a matematikai műveletek közelebb vihették a diákot 
a nagybetűs élet kérdéseihez éppúgy, mint a matematika 
szépségeihez és izgalmaihoz. 

Ma is megtaláljuk ezeket a szöveges feladatokat az álta-
lános és középiskolai matematikai tantervben. Ám ha meg-
kérdezünk végzős diákokat arról, hogy mennyire szeret-
ték és mennyire tartották hasznosnak ezeket a feladatokat 
a tanulóéveik során, akkor elkeserítő válaszokat kapunk.

Mégsem hiszem, hogy Rátz László tévedett volna. Azt 
gondolom, hogy olyan igazságot fogalmaz meg a bevezető-
jében, amely ma is rendkívül aktuális célkitűzés lehet szá-
munkra: céltudatosan kell a tanulók szemléletmódját alakí-
tani, függvényszerű gondolkodásukat fejleszteni, s meg kell 

mutatni, hogy a matematika – és minden más tudomány – 
mennyi szállal kapcsolódik a gyakorlati élethez, a többi tu-
dományhoz és egész világfelfogásunkhoz!

A különbség abban áll, hogy lehet, hogy ezt a függvény-
szerű gondolkodást ma talán másképp, talán szélesebb kör-
re kiterjesztve, talán más módon kell elképzelnünk. Úgy, 
hogy az most se terhelje túl a diákokat, most is igazodjon 
a korszellemhez és az általános műveltséghez, most se le-
gyen formalitás és sablonosítás, és most is vegye fi gyelem-
be a változó ifj úság életét. 

„…a következtetések bámulatosan 

ügyes egymáshoz szövése”

A függvényszerű gondolkodás fontosságára és hasznára 
először hadd említsek néhány példát azoknak a természet-
tudósoknak a visszaemlékezéseiből, akik vagy Rátz tanár 
úr diákjai voltak, vagy később más egyházi iskolákban ré-
szesültek hasonló szemléletű oktatásban. 

– Rátz László egyik legismertebb tanítványa, Wigner 
Jenő egyik visszaemlékezésében így ír: „Nekem több ritka 
érdekességű könyvet adott olvasásra, és ezekből nemcsak 
matematikát tanultam, de csodálatot is szereztem a követ-
keztetések bámulatosan ügyes egymáshoz szövése iránt is. 
Megértettem nagyon korán, hogy ez a matematika lénye-
ge, ez a matematikus művészete és kiváltsága.”2

– Harsányi János, közgazdaság-tudományi Nobel-díjas 
tudósunk röviden így fogalmazott szintén a fasori gimná-
ziumi tanulmányairól: „Nagyon boldog voltam a gimnázi-
umban, kiváló nevelést kaptam. Az iskolában a humán tár-
gyak is, a matematika is érdekelt. […] Az angolszász iskola-
rendszer túlspecializált. Ismerek kiváló közgazdászokat, és 
megdöbbentett, amikor kiderült: fogalmuk sincs, mire va-
ló a máj és a vese. […] A magyar iskolák nagyon jók. Ami-
kor iskolába jártam, mindenkinek kellett latint, matema-
tikát és fi zikát tanulnia.” (Marx 2000, 167. o.)

– Bay Zoltán, az elméleti fi zika professzora a Debreceni 
Református Kollégiumban töltött éveit jellemezte így: „Ha 
arra akarok válaszolni, miért vagyok hálás a debreceni is-
kolának, röviden ezt mondhatom: mert felölelte az emberi 
szellemnek azt a hármas tevékenységét, amely nélkül nem 
ember az ember: az értelmet (tudást), a szépnek (művészet-
nek) a szeretetét és az erkölcsöt.” (Uo. 166. o.)

– Oláh György kémiai Nobel-díjas tudós visszaemléke-
zései szerint a piarista rend gimnáziuma nyitott szemlé-
lettel oktatott: „A magamfajta magányos kutatók… azért 
kutatnak, mert működik… az iskolában beléjük oltott kí-
váncsiság. A váratlant szeretnék megtalálni.” (Uo. 380. 
o.) „Iskolámnak szigorú és elváró tanterve volt, ami a 
humaniórákat is hangsúlyozta, latin, német, francia köte-

 2 Wigner Jenő levele Princetonból, 1973.
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lező volt. Nagyon érdekelt az irodalom és történelem. Ma 
is szeretek olvasni, azt hiszem, ezt széleskörű iskolai ne-
veltetésemnek köszönhetem.” (Uo. 177. o.)

– Lánczos Kornél, a kvantummechanika világhírű tu-
dósa – egy ideig Albert Einstein matematikai asszisztense 
– a következőképpen foglalta össze a székesfehérvári cisz-
terci gimnáziumban szerzett tapasztalatait: „Gimnáziumi 
neveltetésünk magas színvonalú volt. Nem arra gondolok, 
amit megtanultunk, hanem arra az attitűdre, ami életre 
szólóan kifejlődött bennünk. Csodálatos érzés volt, ami-
kor kitettek mindazon ideák hatásának, amiket az embe-
riség alkotott. A pubertás éveiben erősen hatott ez az ér-
zelmi megközelítés… Humán neveltetésünk sokfelé tárt fel 
ajtókat, ezeken át elindultunk a költészet, a művészet, a fi -
zika felé.”3 S egy másik visszaemlékezésében így folytatja: 
„Intellektuális kalandozásainkat önképzőkörben beszéltük 
meg. Esszéket írtunk, előadásokat tartottunk. Elménk rá-
érzett e viták fontosságára. Távol tudtunk maradni a dog-
matikus gondolkodástól, hiszen egy-egy téma különböző 
aspektusait tárgyaltuk meg egymással. Már a gimnázium-
ban elsajátítottuk azt a tapasztalatot, hogy ugyanazt több-
féle irányból lehet megközelíteni.” (Marx 2000, 172. o.)

A függvényszerű gondolkodás eredményeként a diákok 
megértették, „hogy ugyanazt többféle irányból lehet meg-
közelíteni”. Hogy a következtetések „ügyesen egymáshoz 
szövődnek”. Hogy az iskola egyszerre öleli fel az emberi 
szellem tevékenységeit: a tudást, az érzelmeket és az erköl-
csöt. Hogy az iskola széles körű neveltetést ad. Vagy rövi-
den: hogy a dolgok kapcsolatban állnak egymással, függ-
vényszerű gondolkodást igényelnek. 

A függvényszerű gondolkodás előnyei

Mi mindenre lehet jó a függvényszerű gondolkodás? 
– Egyrészt megóv a dogmatizmustól. Attól a szemlélettől, 
amely az egyszer elfogadott tételeket megváltoztathatat-
lannak tekinti, amelynek gondolkodása mindig, minden 
kontextusban azonos formulák szerint zajlik – s amely saj-
nos sok egyházi iskola felé megjelenő kritika napjainkban.

– Másrészt segíti a diákokat olyan problémakezelési 
mód kialakításában és elsajátításában, amely több szakte-
rület együttes munkáját igényli, s amelyre valóban szük-
ségük lesz a munkájukban és az életvezetésük során. Ilyen 
lehet például egy technikai vagy ökológiai krízis megoldá-
sához vezető út keresése, amelyről tudjuk, hogy egy szak-
terület egyedül nem tudja megoldani.

– Harmadrészt segít abban, hogy sokkal természete-
sebb módon mutassa be az életet, s a kezdetben még cso-
dálkozó diákok majd ne essenek kétségbe saját életük di-
lemmáin sem, hogy majd orvosok vagy népdalénekesek 

 3 Lánczos Kornél munkássága. 

legyenek-e felnőttként, hiszen mindkettőt szeretik, s mind-
kettőt művelhetik együtt. Az élet eredetileg változatos, sok-
színű. S ez nemcsak azért jó, mert a változatosság, sokszí-
nűség esztétikai értékeket von magával – „a változatosság 
gyönyörködtet” –, hanem azért is, mert a változatosság 
és sokszínűség egészséges, természetes dolog az életben.

– Negyedrészt segít abban, hogy a diák és a tanár is a 
valóságban maradjon, ne szakadjon el attól, s ne kerüljön 
olyan döntési helyzetbe, amelytől nemcsak kétségbeesik, 
hanem amelytől akár a diák, akár a tanár elkezdhet szo-
rongani. Wesley Wildman teológus a következőképpen fo-
galmazza meg ezt a problémát két konkrét terület kapcsola-
tára nézve: „A természettudományok és a teológia közötti 
kapcsolat részben azért olyan magával ragadó téma, mert 
sűrítve fejezi ki azt a skizofrén aggodalmat, amely a mai 
nyugati világot jellemzi: Hogyan lehetséges, hogy egyszer-
re gondolkodjunk tudományosan és cselekedjünk teológiai 
módon; legyünk kritikusak, de ugyanakkor istentisztelők, 
éljünk a technológiával, de etikusan? Nem nagyon szere-
tem a »skizofrénia« fogalmát a jelenség leírására, de a ha-
sonlatnak mégis van valami előnye: felhívja fi gyelmünket 
arra, hogy az orvosi pszichológiában a skizofrénia a való-
ságtól való elszakadást jelenti.” (Wildman 1996, 41–42. o.) 
A függvényszerűség az, ami a kapcsolatban feloldhatja ezt 
a skizofrén aggodalmat. 

A függvényszerű gondolkodásra a legnagyobb szükség 
van egy olyan széttöredezett, elaprózódott világban, mint 
amilyen a miénk, különben könnyen elveszetté vagy szo-
rongóvá válhat tanár is, diák is. Sokszor látom a diákjaink 
arcán az őrlődést, hogy fel merjék-e tenni nekem az eldön-
tendő kérdést, hogy evolúció vagy teremtés, építész vagy 
sportoló, politikus vagy teológus. Fontos, hogy a „vagy ez, 
vagy az” bináris döntési határokon túllépve felismerjük és 
megtanítsuk azt, hogy a dolgok hogyan függenek egymás-
tól, mi mire van hatással, s a „mindkettő egyszerre” válasz-
lehetőség mikor és hogyan jelenhet meg. 

Kapcsolódási pontok

Mit jelenthet a függvényszerű gondolkodás alkalmazása 
ma? Hogyan lehet azt elképzelni egy évszázaddal később, 
kicsit másképp, kicsit szélesebb körre kiterjesztve, kicsit 21. 
századi módon? Hogyan lehet megmutatni, hogy a mate-
matika, a hittan és az összes többi tantárgy mennyi szállal 
kapcsolódik a gyakorlati élethez, a tudományhoz és egész 
világfelfogásunkhoz?

Bár függvényszerű gondolkodásról nem szoktunk 
gyakran beszélni, de az egyes tantárgyak, szakterületek 
közötti kapcsolódási pontok megfogalmazása nem isme-
retlen egyetlen tanár számára sem. Amikor valaki egy tan-
tárgy kerettantervét vagy helyi tantervét fogalmazza meg, 
akkor köteles kitölteni a „kapcsolódási pontok” elnevezé-
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sű sort is. Azonban az itt megfogalmazott gondolatok csak 
ritkán jutnak át a tanítás fázisába is: vagy a kapcsolódási 
pont másik végén elhelyezkedő témakör tanárára bízzuk 
az összefüggések megtanítását, vagy egyszerűen a papír-
ra leírt célok között maradnak az összefüggések. A tantár-
gyak egymáshoz való minél több kapcsolódási pontjára pe-
dig nagy szükség van. Ezek adják ugyanis a függvényszerű 
gondolkodás alapjait, amelyek segítenek majd a diáknak 
mind a gyakorlati életben való tájékozódásban, mind a vi-
lágfelfogás alakításában.

Végh László atomfi zikus mindezt az okosság és a böl-
csesség fogalmaihoz köti (2002, 191–221. o.). Az iskolai ok-
tatásban a tanároknak a különféle problémamegoldáso-
kon keresztül meg kell tanítaniuk a diákokat az okosság 
képességére, csakúgy, ahogy meg kell mutatniuk a bölcses-
ség jellemzőit is. Az egyes tanóráknak különböző szerepük 
van abban, hogy mindkét értéket, az élethez elengedhetet-
lenül szükséges mindkét tulajdonságot megismertessék a 
diákokkal. Végh László az alábbiak szerint írja le az egyes 
tárgyak szerepét ebben a feladatban:

– A matematika a logikus gondolkodást, a logika hasz-
nálatát tudja megtanítani a diákoknak. 

– Az irodalom az olvasáson keresztül a megértésnek, az 
értelmezésnek, az összehasonlításnak és a különböző jelen-
ségek összekapcsolásának a képességét közvetíti. 

– Fizikaórán a modellek készítésének és használatának 
készségét, valamint a lényeges és lényegtelen dolgok meg-
különböztetésének módját lehet elsajátítani.

– A történelem a társadalmi jelenségek, valamint egy 
közösség életének időbeli értelmezését mutatja meg. 

– A biológia- és a földrajzórák megismertetik a diákok-
kal, hogyan kell rendszerbe illeszteni a jelenségeket, hogyan 
lehet egy adott rendszerben következetesen gondolkodni.

– A hittan- és fi lozófi aórák pedig megtanítanak a más-
hol tanult dolgoknak egy adott szempont szerinti értéke-
lésére, valamint a különböző területek és szemléletmódok 
összekapcsolására. 

Ha tizenéves korban képes az iskola a diákoknak meg-
mutatni az összefüggéseket, s azt, hogy a világban az egész 
és a részek között kölcsönös összefüggés áll fenn, akkor ké-
pes lesz a diákok nyitottságát nemcsak felkelteni, de egy 
egész életen át megtartani. Erre a nyitottságra, erre a szem-
léletre pedig mindenkinek szüksége van az életben való 
tájékozódáshoz, a szakmában való kiteljesedéshez és az 
egészséges felnőtt hit kialakításához. 

Pár példa

Hadd említsek – a teljesség igénye nélkül – néhány példát 
saját tanári gyakorlatomból, amelyeken a matematika vagy 
a fi zika és a hittan közötti kapcsolódási pontokat szoktam 
megmutatni a diákoknak. 

– Érdekes látni, hogy a Biblia szerzői és értelmezői kö-
zött is voltak jó természettudósok. A kettő tehát nem zárja 
ki egymást, a sokszínűség itt is „éltet”. Egy példa erre a je-
ruzsálemi templom felszereléseinek leírása, ahol olvasha-
tunk többek között a templom előtt elhelyezett medencé-
ről. A kör alakú medence kerületének számításához hasz-
nált π = 3 számnak az itt megadott értékétől még a nagyon 
jó matematikusnak számító babiloniak sem tudtak jobbat. 
Az 1Kir 7,23 vershez kapcsolódó misna-részben viszont még 
a babiloni és egyiptomi matematikánál is sokkal jobb kö-
zelítést ír le a szerző Nehémiás, korának legjobb eredmé-
nyét adja meg (Waerden 1977, 54. o.). Bár matematikai-
lag kevésbé szép levezetéssel, mint az egyiptomiak, de az 
általa meghatározott érték két tizedesjegyig megegyezik a 
ma ismert értékkel: π = 3 + 1 ÷ 7 = 3,1428...

– Vannak példák arra, hogy a természettudományos és 
teológiai modellek vagy fogalmi analógiák segíthetik egy-
más megértését. Fogalmi példa lehet a végtelen, a véletlen, 
a paradoxon vagy az esetlegesség fogalmának összevetése, 
vagy akár a komplementaritás elve. Niels Bohr atomfi zikus 
például úgy gondolta, hogy a kvantumfi zikában alapvető 
komplementaritás elve számos egyéb, hasonló szerkezetű 
dolog megértését segítheti elő – vagy legalábbis példázhat-
ja. Így például az egyén és a társadalom, az értelem és az 
érzelem közötti kapcsolatot, de akár különböző biológiai, 
nyelvészeti vagy akár teológiai kérdéseket is jól le lehet ír-
ni ezzel (Pais 1991, 438–447. o.). Eszerint például ahogyan 
az elektron részecske- és hullámtermészete is elválasztha-
tatlan egymástól, és kiegészíti egymást a valóságról létre-
hozható teljes kép megalkotásához, úgy igaz ez Krisztus 
emberi és isteni természetére is.

– Számos példa létezik arra nézve, hogy egyes szemé-
lyes kapcsolatok, egyéni élmények hogyan befolyásolták va-
lamely oldal fejlődését – legtöbbször előre-, de néha hátra-
lépésként. Említhetnénk azt is, hogy Bohr gondolkodására 
mennyire hatott Kierkegaard fi lozófi ája, de szemléletes pél-
da lehet Johannes Kepler csillagász és Szenczi Molnár Albert 
református lelkész, író kapcsolata is (M. Zemplén 1961). Ez 
utóbbit akár úgy is értékelhetnénk, mint példát arra nézve, 
hogy a kapcsolódási pontok segítenek elkerülni a dogma-
tizmust. A történet szerint Kepler állítólag sokáig azért ra-
gaszkodott ahhoz a feltevéshez, hogy a bolygók körpályán 
keringenek, mert a kört tartották a tökéletes isteni alakzat-
nak. Hiába diktálta a józan ész és számos csillagászati meg-
fi gyelés – elsősorban Tycho de Brahe mérései és feljegyzései 
alapján – azt, hogy valami mást kellene feltételezni, Kepler 
a vallásos kötődése miatt mégsem tudott elszakadni a kör-
pályák gondolatától. Mígnem találkozott Szenczi Molnár 
Alberttel, aki „felszabadította” ez alól a gondolkodási kény-
szer alól: nem csak úgy lehet az Isten által teremtett világ 
jó, ahogy mi elképzeljük, nem biztos, hogy a körpálya gon-
dolata járt Isten fejében. Lehet, hogy ellipszis?

– Keplerről szólva azt a közismertebb tényt is fontos 
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megemlíteni, hogy az újkorig a legtöbb természettudós 
számára a természet vizsgálata Isten szolgálatát jelentette, 
s egyben Istennek való hálaadással tartoztak érte (lásd pl. 
Simonyi 1998, 190–271. o.). Az egyszerű rácsodálkozáson 
túl a természeti teológia azonban sokszor vezette tévútra 
a teológusokat. Akkor is, amikor Isten létét a természet-
ben fellelhető bizonyítékok alapján próbálták igazolni, vagy 
épp amikor a „fehér foltok Istenének” (god of gaps) érve-
lésén keresztül a természettudományok által még fel nem 
fedezett területekre helyezték Istenbe vetett hitük alapjait. 

– Más az irányultsága a természet teológiájának (the-
ology of nature), amely – a természeti teológiával (natu-
ral theology) ellentétben, ám arra részben válaszként – a 
hit felől indul, de a természettudomány eredményeinek fé-
nyében vizsgálja meg a hittételeket. Amit a (tapasztalattal 
egyező) tudományos elmélet állít, arra a teológiának választ 
kell adnia, s ennek fényében saját tanítását mindig meg 
kell vizsgálnia. A teológia feladata az, hogy a tudomány ál-
tal feltárt tényekre és felfedezett elméletekre reagáljon; az 
evolúcióelmélet esetében például arra, hogy új életformák 
keletkeznek, amelyeknek alapkövei a szervetlen világ ele-
mei. S a teológiának meg kell vizsgálnia, hogy új tudomá-
nyos kutatások és eredmények vajon befolyásolják-e a teo-
lógiai gondolkodást. Van-e hatása a határozatlansági elv-
nek a szabad akarat kérdésére vagy az öröklődéstannak a 
képmás fogalmára?

– A legizgalmasabb kérdések mindig a határkérdések. 
Ezek olyan, a létezéssel kapcsolatos kérdések, amelyek a 
tudományos kutatás során merülnek fel, de amelyeket a 
tudomány egyedül nem képes megválaszolni. A „határ” 
ezekben az esetekben nem valamilyen térbeli vagy időbe-
li korlátra vonatkozik, de nem is a természettudományos 
kutatás során vizsgálandó határfeltételekről van szó. A ha-
tárkérdés inkább olyan probléma során merül fel, amellyel 
a természettudós a munkája során találkozik, de amelynek 
válaszkeresése során ki kell lépnie szakterületéről. A ha-
tárkérdések a világnak az Istentől való függésében nyilvá-
nulnak meg, így például a teremtéstörténet is ennek a kap-
csolatnak a megfogalmazódása. A tudományban ezek vagy 
etikai kérdésekben jelennek meg, vagy a tudományos ku-
tatást lehetővé tevő előfeltételek megválasztásakor. 

– Az egyik legizgalmasabb mai határkérdés, amely 
nem „csupán” egy etikai dilemmát jelent, hanem tartal-
mi alapokat is, az antropikus elvek kérdése. A természet-
tudományok felismerték az univerzum fi nomhangoltsá-
gának tényét, vagyis azt, hogy ha a – természeti erőkben 
alapvető – fi zikai állandók csak kis mértékben (± 0,4) is 
különböznének a mostanitól, emberi életre alkalmas világ-
egyetem egyáltalán nem alakulhatott volna ki. Mire lehet 
ebből következtetni? Az antropikus elvek azt fogalmazzák 
meg, hogy ennek a fi nomhangoltságnak az oka maga az 
ember, mert ha a fi zikai állandók aránya nem pontosan 
ilyen lenne, akkor a világ gyökeresen más lenne (ha lenne 

egyáltalán), amelyben ember nem létezhetne, ezért a vi-
lágunk „emberarcú”. A materialisták szerint a világ em-
berarcúsága mindenben a véletlen műve. Mások szerint 
ez egy többé-kevésbé erős érv amellett, hogy kellett len-
nie valamilyen teremtő erőnek a világegyetem létrejötte 
mögött, aki nem véletlenül alkotott ilyen világot. A pár-
beszéd évtizedek (sőt korábbi megfogalmazásában sok-
sok évszázad óta) folyik, és nagymértékben gazdagítja az 
abban részt vevők gondolkodását.

Az egyházi iskola mint példa

Nem tudom, hogy más tárgyak között milyen példákat le-
hetne említeni a függvényszerű gondolkodásra vagy leg-
alább kapcsolódási pontokra. Kíváncsi lennék, van-e kap-
csolódási pont a biológia és a történelem között, az infor-
matika és az irodalom között, vagy mondjuk a testnevelés 
és az angol nyelvóra között. Viszont érdekes lenne akár 
ezeket a kapcsolódási pontokat, függvényszerű gondolko-
dási lehetőségeket is kutatnunk tanárként a jövőben, hogy 
megmutathassuk diákjainknak, hogy az egyes tudomány-
területek mennyi szállal kapcsolódnak a gyakorlati élet-
hez. Szívesen javasolnám, hogy délután mindenki üljön be 
egy olyan szekcióra, amely egyébként nem szakterülete, és 
próbálja megtalálni, hogy mit tudna beépíteni a saját tan-
órájába, ami segítené egy összefüggésekre épülő világkép 
kialakítását a diákokban. Azonban nem szeretném elvenni 
a szakterületen való elmélyülés lehetőségét senkitől sem, 
hiszen ez az első lépés ahhoz, hogy más tudományterüle-
tekkel kapcsolatot alakíthassunk ki. 

A függvényszerű gondolkodást érdemes lehet egyhá-
zi iskoláinkban szem előtt tartanunk. Ennek segítségé-
vel válhatnak egyházi iskoláink a párbeszéd modelljeivé, 
nem pedig a szorongás gyökerévé. Valamint ennek segít-
ségével valósulhat meg az a különleges szemléletű oktatás, 
amely minden kutatásnak is az alapja. Mindezt így fogal-
mazta meg Szent-Györgyi Albert, a Lónyai Utcai Refor-
mátus Gimnázium egykori diákja: „A tudományos kuta-
tás lényege abban áll, hogy azt lássuk, amit mindenki más 
lát, de arra gondoljunk, amire senki más nem gondolt.”4
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Egyházzenei körökben közismert tény, hogy a reformáció 
lutheri ága nem megváltoztatta, hanem reformálta az is-
tentiszteleti rendtartást, azaz visszahelyezte azt a látása 
szerinti tiszta tanítás alapjaira: kiiktatott belőle mindent, 
ami a krisztusi áldozat megismétlésére utalt, megszüntette 
benne azokat az elemeket, amelyeket érdemszerző hatással 
ruházott fel a késő középkori gyakorlat, elhagyhatatlanná 
tette az igemagyarázatot, és segíteni törekedett az érthető-
séget, erősítette az aktív részvétel lehetőségét.

Luther mindkét részletesen kidolgozott istentiszteleti 
rendje (a Formula Missae és a Deutsche Messe), mint meg-
nevezéseikből is kitűnik, pontosan követi a középkori la-
tin mise tételsorát, a félrevezető szövegek kiigazításán túl 
a változtatások csak egyszerűsítő jellegűek.

Ha nem terhelné a szót több évszázad felekezeti küzdel-
me, ma már – különösen az 1986-os megújított Prőhle-féle 
Agenda és a 2007-es Liturgikus könyv bevezetése óta – mi, 
magyarországi evangélikusok is méltán nevezhetnénk mi-
sének úrvacsoraosztással egyben tartott istentiszteleteinket.

A reformáció korának változtatásai és a mai liturgikus 
megújulás korszaka között közel fél évezrednyi idő telt el, 
korszakonként, területenként igen végletes változatai vol-
tak használatban az evangélikus istentiszteleti rendeknek. 
A harmincéves háború nyomora, a pietizmus, a racionaliz-
mus és a reformátusokkal való uniós törekvések korszaka 
elszegényítették az evangélikus liturgiát, s csak a 19. szá-
zad végén kezdődött meg gazdag liturgikus örökségünk – 
hiszen keresztényként nem ötszáz, hanem kétezer év isten-
tiszteleti életének örökösei vagyunk – ismételt birtokbavé-
tele (Jánossy 1932, 100 o.).

Luther és követői gyakorlata tanulságos lehet számunk-
ra a restauráló munkában is. Miképpen változtatták meg 
ők a klasszikus miserendet? Témánk szempontjából még 
pontosabb így a kérdés: miért váltak korálénekké a ma-

gyar evangélikus gyakorlatban az eredetileg nem verses 
szövegű misetételek?1

I. Az egyik mozgásirányt, a reformáció korában tör-
ténő változást így érzékeltethetjük: Luther újra bevon-
ta a teljes közösséget a misén való aktív részvételbe, ezt 
legegyszerűbben a gyülekezet megénekeltetésével érhet-
te el. A néha túlontúl összetett, bonyolult dallamú, latin 
nyelvű gregorián énekekbe nem tudott mindenki bekap-
csolódni, s így azokat egyszerűsíteni kellett. Ezért a nép 
strofi kus énekét paraliturgikus állapotából kiemelve a li-
turgia hivatalos részévé tette. A hitvallást (Credo) példá-
ul a Deutsche Messében saját szerzésű korállal helyette-
síti (Wir glauben all an einen Gott).2

1. Mi valljuk: hiszünk Istenben,
Menny, föld nagy Teremtőjében,
Ki édesatyánk lett nekünk,
Hogy mint gyermekei éljünk.
Táplál ő mindenkor minket,
Óvja testünket, lelkünket.
Védelmez, hogy kár ne érjen,
És ő tart meg a veszélyben.

 1 A liturgikus ének gregorián dallamú, egyszólamú, nem ritmizált, 
nem strofi kus, rugalmasan alkalmazkodik a szöveghez, objektív 
(hangulatot kevéssé képviselő). A korál, azaz a gyülekezeti ének („nép-
ének”) dallama reneszánsz (később is ezt utánozza vagy az alkotás 
korának megfelelő stílust használ), bár egyszólamúan énekelhető, 
harmonikus kíséretet igényel, versszakokra tagozódik, ritmizált, 
többnyire rímes, a szöveget kell hozzá alkalmazni (természetesen 
vannak zseniálisan jól sikerült alkotások, a mondandó néha mégis 
sérül a versforma miatt).
 2 Wir glauben all an einen Gott (EG 183), magyarul: Mi valljuk, hiszünk 
Istenben (EÉ 247); három versszakos Credo-ének 15. századi latin és né-
met minták alapján. A reformáció korában egyszerűbbnek ítélt dallam 
ma a legtöbb gyülekezetben elénekelhetetlenül nehéznek bizonyul.
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Jótévő, áldó,
Őriző,
Mindenható egy Isten ő.

2. Mi valljuk: hiszünk Jézusban,
Isten Fiában, az Úrban,
Ki öröktől Atyjánál van,
És egy vele méltóságban.
Szűztől született minékünk,
Felvette emberi testünk.
Fogantatott Szentlélektől,
És megváltott bűneinkből.
Meghalt miértünk
Keresztfán,
S feltámadt húsvét hajnalán.

3. Mi valljuk: a Szentlélekben
Hiszünk, mi hű Segítőnkben,
Atya-Fiúval egy Isten.
Ajándékot oszt nagy bőven.
Eggyé teszi Krisztus népét.
Hisszük szentek közösségét.
Hiszünk a bűnbocsánatban,
Testünk feltámadásában,
Hogy utunk végén
Minket már
A mennyben örök élet vár. 

A három versszak követi a három hitágazat gondolatsorát, 
de míg az eredeti hitvallásszövegekben a hitágazatok nem 
egyenlő hosszúak, addig itt a verses forma megköveteli a 
versszakok szótagszámra pontos egyenlővé tételét; sejt-
hetjük, hogy az első és harmadik hitágazat szövegezése 
bővül, a Krisztusról szóló rész pedig kihagyni kényszerül 
fontos gondolatokat. 

Tanulmányom fő tézisével találkozunk e példán ke-
resztül: Az átszövegezés ellenére a hitvallás-parafrázist 
énekelve mégsincs hiányérzetünk, hiszen minden felnőtt 
keresztyén ember ismeri és használja legalább az Aposto-
li hitvallást, gondolatban kiegészítheti a verses parafrázis 
szavait. A verses ének, a korál így méltóképpen áll a Hit-
vallás helyén, mert a vers alapjául szolgáló liturgikus szö-
veg általánosan ismert.3

A Deutsche Messe másik korállal helyettesített miseté-
tele a Sanctus. A latin szertartás Sanctusa négyszakaszos: 
az ézsaiási idézet (6,3) Hozsannával, majd az újszövetségi 
Benedictus szintén Hozsannával (Mt 21,9).

 3 Természetesen más lenne a helyzet, ha mindig csak a parafrázis-
sal helyettesítenénk a Hitvallást. Úgy a verses forma okozta arányta-
lanságok és korlátozottságok rögzülnének, és elfednék az ősi hitvallás 
gondolatmenetét.

Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene!
Dicsősége betölti a mennyet és a földet!
Hozsánna a magasságban!
Áldott, aki jön az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban! (EÉ, 22. o.)

E jól összeszerkesztett, szűkszavú, mégis gazdag tartalmú 
szöveg helyett Luther – akiben a tanító szándék fölülke-
rekedik a liturgikai érzékenységen – egy hosszú, versbe 
szedett parafrázist ajánl, amely az ézsaiási látomást rész-
letesen ábrázolja.4 

Szövege Ézs 6,1–4 alapján, Vietorisz József fordításában:

Ézsaiás próféta látta őt,
mert megjelent a jós az Úr előtt,
fényes, magas királyi széken ült,
prémes palástja messze elterült.
Jobb s bal felől egy-egy szeráfj a állt,
hat szárny jelentvén az Úr angyalát,
kettő védőn hajolt arcuk felé,
a második pár lábukat fedé,
lebegve tartá fent a harmadik,
és ajkukról e szózat hallatik:
Szent, szent az Isten, a Mindenható;
Szent, szent az Isten, a Mindenható;
Szent, szent az Isten, a Mindenható!
Dicsőségéhez nincsen fogható!
Ég s föld betelve Őt magasztalá,
míg rája lassan felhő szállt alá.

Úgy érezhetjük, hogy a kerubok leírása, a kiszínezett verses 
forma nem segíti az azonosulást a Sanctus szöveg szavaival, 
inkább elidegenít tőle. Luther korában azonban, amikor 
a misetételek latin változatai általánosan ismertek voltak 
– sőt a Formula Missae-ben Luther maga is változatlanul 
énekelteti azt –, gazdagíthatta a gyülekezetet annak a bib-
liai történetnek a felidézése, amelyből a Sanctus szöveget 
kiemelték.5 Ma azonban, amikor a magyar evangélikusság 
szinte kizárólag parafrázisokat használ a Sanctus tétel he-
lyén, és fejből csak kevesen tudják felidézni a Sanctus sza-
vait, törekednünk kell az eredeti szöveg minél pontosabb 
közlésére a verses változatokban is. Ilyennek tarthatjuk az 
Evangélikus énekeskönyv 11-es rendjének Sanctus énekét és 
a Gyülekezeti liturgikus könyv 628-as rendjének Sanctusát.

Szent, szent, szent mennyekben az Isten,
Szolgálnak néki angyalseregek.

 4 Ézs 6,1–4 alapján, „Jesaia, dem Propheten” szövegkezdettel. Ma-
gyarul közli Paulik 1904, 474–476. o.
 5 A német mise rendjét magyarul közreadó Paulik János megjegyzése 
szerint annak ellenére, hogy zeneileg és verstanilag nagyszerűt alkotott 
Luther a német Sanctusával, az mégsem terjedt el, ahogy Bugenhagen írja: 
„magában Vittenbergben (sic!) is ritkán énekelték” (Paulik 1904, 474. o.).
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Nagy dicsőségét zengi minden,
Hozsánnát visszhangoznak az egek.
Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsánna a mennyben és a földön.
(EÉ 11/a, Marschalkó Gyula verse)

Szent az Isten, Szent az Úr,
Seregek szent Istene!
Telve ég és föld
Nagy dicsőségével!
Hozsánna a magasságban!
Ím, áldott, aki jő
Az Úr nevében!
Hozsánna a magasságban!
(GYLK 102. o.)

A reformáció korában tehát az jelenthette a gazdagodást, 
ha a sokat használt liturgikus tételek egyikét-másikát ver-
ses parafrázissal helyettesíthette a gyülekezet. Luther ma-
ga még más verses énekek beemelését is javasolja az úr-
vacsorai liturgiába, kettőt közülük meg is nevez: Jesus 
Christus, unser Heiland és a Gott sei gelobet.6 S a refor-
máció korában terjedt el Decius Gloria-parafrázisa is, az 
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr kezdetű korál.7 A liturgikus 
elszegényedés századaiban azonban megszűnt a kapcsolat 
a pontos liturgikus szövegek és a belőlük készült parafrázi-
sok között: először teljesen elfeledtették e korálok magukat 
a pontos szövegű liturgikus tételeket, majd maguk is kikop-
tak a használatból, vagy jobb esetben általános dicsőítő 
énekként éltek tovább.

II. Bizonyos tekintetben ennek az útnak a fordítottját 
járja be a modern kori protestánsok liturgiai megújulásá-
nak folyamata. A 20. század elején a teljesen lecsupaszodott 
istentiszteleti rendbe először – pontos misetételek helyett 
– hangulatilag odaillő énekverseket helyeztek be a szer-
kesztők.8 Raff ay Sándor 1936-os énekverses istentisztele-
ti rendjében a Sanctus szavait a lelkésszel mondatja, ami-
re a gyülekezet énekverssel felel: „Jer, keresztyének szent 
kara, dicsérjük Istenünket.”9 Egy korábbi tanulmányom-
ban10 bemutattam a választás okait és azt is, hogy hagyo-
mánytiszteletből ez az énekvers akkor is a helyén maradt, 

 6 EG 215 és 214, magyarul: Krisztus Jézus, mi Megváltónk (EÉ 303), 
illetve Áldassék Isten, hála jóságáért (EÉ 304).
 7 EG 179, magyarul: A menny Urának tisztelet (EÉ 43). 
 8 A liturgikus folyamatba be-beszúrt énekversek legtöbbször „han-
gulati reakciók” voltak a gyülekezet részéről a lelkész által mondott 
liturgikus szöveg egyes pontjain. Ne feledjük, hogy a 20. század első 
felében a római katolikus misegyakorlat is hasonló volt: a pap mondta 
(néha csak mormolta) a hivatalos latin miseszöveget, a hívek a folyamat 
egyes pontjain anyanyelvű népéneket énekeltek – akár a papi szöveg-
gel egyidejűen –, ami nem volt hivatalos része a misének, csak a hívek 
koncentrációját hivatott segíteni.
 9 Dunántúli énekeskönyv 116,1.
 10 Bence 2010–2011.

amikor az első, 1963-as Prőhle-Agendában már valóságos 
Sanctus-funkciót kellett hordoznia. Pedig a szöveg ma-
ga egyáltalán nem utal az eredeti Sanctus-szövegre, még 
a „szent” jelző is a mindenható Isten helyett a keresztyén 
gyülekezetre vonatkozik. 

„Jer, keresztyének szent kara,
Dicsérjük Istenünket,
Ki vesztünket nem akarja,
De örök életünket.
Áldjuk, ki üdvösségünkre
Mindent megtett örömünkre
A Jézus Krisztus által.”
(Dunántúli énekeskönyv 119/1.)

Mégsem okozott zavart a gyülekezeti tagokban ez a vá-
lasztás, hiszen nem ismerték az eredeti miseszöveget, nem 
volt mihez viszonyítaniuk az énekverset. Az ének hangula-
ta volt fontos, az Atyaisten dicsőítése.11 1963-tól a Jer, ke-
resztyének szent kara mellett választhatóan megjelent há-
rom másik Sanctus-énekvers is, amelyek már valameny-
nyivel pontosabb parafrázisai az eredeti szövegnek. Az 
Agenda függelékébe bekerült az úgynevezett „liturgikus 
rend” is, s bár szélesebb használatba nem került, legalább 
a lelkészi kar szembesülhetett vele, mi lenne a pontos 
szövege egy-egy korálverssel pótolt liturgikus éneknek. 
Így a korálverssé vált liturgikus ének fokozatosan ismét 
képviselni tudta a neki szánt funkciót. A Sanctus-ének 
esetében mondhatjuk: mára a gyülekezeti tagok jelentős 
része – mint Luther korában – ismeri a pontos miseszö-
veget, érti és értékelni tudja annak verses parafrázisait 
is. Helyes lenne erősíteni ezt a folyamatot úgy is, hogy 
mind többször használnánk a misetétel pontos szövegű, 
liturgikus dallamú változatát is.

III. Az istentisztelet bevezető részében lévő Kyrie-
énekverssel kicsit más a helyzet. A Kyrie („Uram, irgal-
mazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!”) igazi 
funkciójában, azaz imádati tételként csak a 2007-es Li-
turgikus könyv szerint jelent meg újra evangélikusságunk 
gyakorlatában. Addig ez a tétel – megváltozott tartalom-
mal – a bűnbánati rész elemeként kapott helyet: az Evan-
gélikus énekeskönyv (1982) 1–10. közötti rendjeiben a ke-
gyelemhirdetést megelőző bűnbánati énekversek szerepel-
nek. A Gyülekezeti liturgikus könyv összeállításakor arra 
törekedtünk, hogy a Kyriét pótló énekversekben a hang-
súly a világ Ura, Királya és Bírája előtti leborulásra kerül-
jön. Ezt a folyamatot segíti a GYLK énekversválasztása a 
618–629-es számú rendekben. Hagyománytiszteletből és 

 11 Még összetettebbé válik a kép, ha fi gyelembe vesszük azt is, hogy 
ennek az énekversnek a dallama éppen az említett Decius-féle Gloria-
parafrázis dallama, tehát az istentisztelet bevezető részéhez kapcso-
lódik, s nem az úrvacsorához.
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a kontinuitást szem előtt tartva megőriztünk ugyan né-
hány bűnbánati szöveget is a Kyrie-énekversek között, de 
többségében igyekeztünk a tétel imádati jellegét kiemel-
ni. Ilyen énekvers a középkori gyökerű „Leis-ének”, a 199. 
ének első versszaka:

„Dicsőítünk, Krisztus, aki szenvedtél!
És megváltást bűnből így szerzettél!
Király vagy és Úr vagy örökre.
Tekints szánva minden bűnösre!
Urunk, irgalmazz nekünk!”
(GYLK 628/Kyrie)

Remélhetjük talán, hogy néhány évtized elteltével a temp-
lomlátogatók jelentős része el tudja szakítani ezt a tételt a 
bűnbánati résztől, s a Bevezető zsoltár – Kyrie – Gloria hár-
mas egységét is át tudja élni istentiszteleteinken. 
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A megváltás lehetősége és lehetetlensége

Richard Wagner Parsifal című operájában
g  W A G N E R  S Z I L Á R D

Bevezetés

Wilhelm Richard Wagner Lipcsében született 200 évvel 
ezelőtt, 1813. május 22-én. Már ez a tény is elegendő len-
ne ahhoz, hogy munkásságát e keretek között méltas-
suk. A Velencében 1883. május 13-án bekövetkezett ha-
láláig gazdag és eseménydús életutat járt be, amelynek 
helyszínei – Németország, Franciaország, Svájc, Olasz-
ország – mind mély nyomot hagytak a zeneszerzőben, 
akár pozitív, akár negatív szerepet játszottak is életében. 
Wagner személyisége életének dokumentumai és kor-
társai tapasztalatai szerint ellentmondásos volt. Ennek 
következtében a hullámhegyek és hullámvölgyek gyak-
ran váltották egymást életében: olykor adósságokkal te-
le, máskor fényűző módon élte napjait, olykor kudarcok, 
máskor sikerek kísérték magánéletét és munkásságát. A 
változatos és az utókor szemével nézve nagy jelentőségű 
életmű ugyancsak alapot adna a Wagnerrel való foglal-
kozásra. A témaválasztás azonban ebben az esetben csak 
közvetve kapcsolódik ezekhez a tényekhez.

A választás közvetlen oka Wagner Parsifal című utol-
só operájának előadása, amelynek egyik nyilvános fő-
próbájára a közelmúltban a történelmi egyházak tagjai 
meghívást kaptak, és amelyen egyházunk több vezető-
je és tagja is részt vett 2013 nagyhetén a Magyar Állami 
Operaházban. Az előadás időzítése nem véletlen. A 200 
éves évforduló megünneplése mellett folytatja azt a ha-
gyományt is, amely szerint ezt az operát tartalmi okokból 
gyakran a húsvét előtti időszakban vagy éppen a nagy-

héten adják elő. Azok számára azonban, akik a nagyhét 
üzenetében és a keresztény teológia húsvéttal, pontosab-
ban a megváltással kapcsolatos tanításában jártasabbak, 
jelentős különbségek is feltűnhetnek a wagneri opera és 
a Biblia üzenetében. Így történt ez az említett előadáson 
is, s ez az oka annak, hogy az Evangélikus Élet című he-
tilap főszerkesztőjének kérésére néhány tisztázó gondo-
latot papírra vetettem Kákay István országos irodaigaz-
gató beszámolója mellé.1 Úgy gondolom azonban, hogy 
a félreértések tisztázásán túl érdemes a wagneri életmű 
keresztény motívumaival, így különösen a Parsifal című 
operával részletesebben is foglalkozni, annál is inkább, 
mert Richard Wagner rendkívül komplex művészetfel-
fogása feltételezi a végül elhangzó művek esztétikai, fi -
lozófi ai – vagy éppen teológiai – és művészettörténeti 
hátterének ismeretét.

A wagneri operaideál a Parsifalban

A Parsifal gondolati és zenei mondanivalójának sokrétű-
sége és egysége Richard Wagner azon felfogásának követ-
kezménye, hogy ő az operát Gesamtkunstwerkként, azaz 
olyan művészeti alkotásként határozza meg, amely össze-
sűríti magában az egyetemes emberi kultúra sok területét. 
A szöveg, a színpad és a zene egysége teremti meg a hallga-

 1 Wagner Szilárd: Nagyheti Parsifal. Evangélikus Élet, 2013. április 8. 
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tót megszólító művészeti alkotást.2 Operáira a vezérmotí-
vum-technika jellemző, amely például különböző szerep-
lőkhöz dallamokat társít, és ezek a mű során különböző 
kombinációkban térnek vissza, gyakran az úgynevezett 
végtelen dallam formájában, amely azt jelenti, hogy az 
egyes dallamok önálló életet élnek a zenei szöveten belül, 
különböző variációkban folytatódnak és jelennek meg új-
ra. Ugyancsak a wagneri opera sajátossága az úgynevezett 
Sprechgesang, amely a szöveg és a dallam recitativószerű 
párosítását jelenti.

Bár a Parsifal a maga teljességében Richard Wagner 
utolsó operája volt, az első vázlata már 1865-ben megszü-
letett, librettója pedig 1877-ben készült el. Az opera nyi-
tányát már 1880. november 12-én Münchenben eljátszot-
ták, de a darab ősbemutatójára csak a második bayreuthi 
ünnepi játékok keretében került sor 1882. július 26-án. Az 
opera keletkezésének életrajzi háttere – vagyis az, hogy 
Wagner egészségügyi problémái miatt Olaszországban 
tartózkodik – ez esetben azért is fontos, mert úgy tart-
ják, hogy a zeneszerző két olasz helyről mintázta a mű 
két helyszínét; Ravello városában a Villa Rufolo kertje a 
Klingsor-kastély kertjének mintájául, a sienai katedrális 
pedig a Grál-templom mintájául szolgált. A darab elsőd-
leges szövegforrása Wolfram von Eschenbach Parsifal cí-
mű műve volt, ugyanakkor a német kultúrkör elemei is 
megjelennek, valamint a bibliai hagyomány és motívu-
mok is felhasználásra kerülnek, valamint szerepet kap-
nak a Szentírás alapján kialakult legendák is. Wagner nem 
tartotta sokra a hitvallásokba kövesedett vallásosságot, 
helyette a művészet szabadságát tartotta fontosnak. Vall-
ja, hogy a zene az abszolútum sejtelmét hordozza magá-
ban, ezzel csatlakozik Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 
(1775–1854) és Friedrich Nietzsche (1844–1900) felfogá-
sához. A Parsifal hatástörténetéhez nemcsak Nietzsche 
negatív nyilatkozata tartozik, hanem az a tény is, hogy a 
Harmadik Birodalom idején Goebbels 1939-ben betiltot-
ta az opera előadását, mert üzenete túlságosan pacifi sta 
volt a nemzeti ideológiához képest.

Bibliai, mitológiai háttér

A Parsifal érthetetlen lenne a benne megjelenő motívu-
mok bibliai hátterének ismerete nélkül. Ez a háttér első-
sorban Jézus Krisztus szenvedéstörténetéhez kötődik, 
beleértve az utolsó vacsora eseményét is. Az úgyneve-
zett Grál-kehely a hagyomány szerint az a pohár, amelyet 

 2 Nem véletlen, hogy Wagner számára kiemelten fontos cél volt, 
hogy Bayreuthban a saját elképzelései szerint felépüljön az az operaház 
(Festspielhaus), amely kifejezetten az ő művei előadási igényeinek felel 
meg. Alapkövét 1872-ben tették le, az első előadásra 1876-ban kerül sor.

Krisztus az utolsó vacsorán használt, illetve az, amely-
be Arimátiai József Jézus vérét fogta fel a keresztre fe-
szítés után. Feltűnő, hogy ez a két motívum összeköti 
és a megváltás gondolatkörébe ágyazza be a két jelentős 
nagyheti eseményt. Ugyancsak jelentős tárgy a – bibliai 
hagyományban egyébként marginális jelentőségű – dár-
da, amely a római katona kezében Jézus oldalát szúrta át. 
A két tárgy egyben a pozitív-negatív események és folya-
matok tárgyiasított párosítását valósítja meg, ugyanak-
kor jelképévé válik a jó és a gonosz globális harcának is. 
A valós bibliai háttér köré az idők során gazdag hagyo-
mányanyag kapcsolódott, amelyben a jó, a követendő, a 
magasztos és a gonosz, az elvetendő, az alantas végképp 
szembekerül egymással. A kehely őrzésére Monsalvat 
központtal létrejött Grál-lovagrend tagjai nemcsak hősi-
ességükről és elkötelezettségükről voltak ismertek, ha-
nem a világi, érzéki örömök elvetéséről is, ami egyben a 
rendbe való bekerülés feltétele is volt. A Grál őrzője örök 
életet nyer, és feladatul kapja, hogy újra és újra bemutassa 
az áldozatot. A kehely ugyanakkor jóslatokkal és utasítá-
sokkal irányítja is a Grál-lovagok éltét. A Wagner-opera 
azt az időszakot jeleníti meg, amikor a kehely Amfortas 
király oltalmában van. Amfortas egy személyben jeleníti 
meg a Grál őrzésének magasztosságát és nyomorúságát. 
A király ugyanis gyógyíthatatlan sebet szerez a dárdától, 
így a Grál által adott örök élet egyben örök szenvedést is 
eredményez számára, amely emlékezteti a feladatra va-
ló alapvető alkalmatlanságára. Ebben a motívumban fe-
jeződik ki a gonosz állandó jelenléte az ember életében. 
Ugyanakkor ez a gonosz Monsalvat ellenpontjaként szin-
tén tárgyiasul a Klingsor-kastély képében. A hagyomány 
szerint a kastély a gonosznak nemcsak jelképe, hanem ak-
tív jelenlétének helyszíne is, ahol szirénhangok csábítják 
érzéki örömökre a gyanútlan embereket.

A megváltás témája a Parsifalban

Ebben a legalábbis ellentmondásos helyzetben hangzik 
el a jóslat, amely szerint eljön az, aki feloldja a feszült-
séget, és méltó lesz arra, hogy a Grál őrzője legyen. Már 
neve is beszédes: Parsifal, a „balga szent”, más értelme-
zés szerint „tiszta kapu”. A címszereplő valóban balga 
ifj úként jelenik meg, hiszen tudatlanságból elpusztít egy 
hattyút. Lassanként megismeri tette következményét, a 
Grál-lovagrend által képviselt értékrendet, s így válik al-
kalmassá arra, hogy véghezvigye „megváltó tettét”. Par-
sifal visszaszerzi a dárdát, meggyógyítja a király addig 
gyógyíthatatlan sebét, és átveszi a rend vezetését. Par-
sifal ezzel lényegében hőstettet hajt végre, amely elnyeri 
e világi jutalmát, s ily módon létrehoz egyfajta egyen-
súlyt, tökéletességet.
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A mitológia és a bibliai hagyomány találkozása

Amikor a keresztény hagyomány mitológiai elemekkel ke-
rül kapcsolatba, óhatatlanul adódik a kérdés, hogy mennyi-
ben felel meg egy-egy történet üzenete a Biblia üzenetének. 
Már a kérdésfeltevéskor le kell szögeznünk: a kérdés nem az, 
hogy Wagnernek sikerült-e a krisztusi megváltást a bibliai 
hagyománynak megfelelően ábrázolnia, érvényre juttatnia a 
Parsifalban, hiszen ez nem is volt célja. A kérdésünk sokkal 
inkább az, hogy milyen mértékben segítheti ez a zenemű 
a húsvéti hagyomány továbbélését, valóban helyénvaló és 
indokolt-e az a szokás, hogy a nagyhéten adják elő.

Mivel a Parsifal fő témája a megváltás műve körül forog, 
érdemes emlékezetünkbe idéznünk a keresztény megvál-
tástan alapvető tanítását. Eszerint ugyanis Jézus Krisztus 
kereszthalála olyan áldozat, amelyet ő egyszer és minden-
korra hozott a világért, és amelynek hatása és érvénye kor-
látlan. Aki a hit által részese lesz a megváltásnak, az csat-
lakozik a megváltottak közösségéhez, ahol a Szentlélek az 
ige és a szentségek által folyamatosan végzi hitet teremtő 
és erősítő munkáját. Ennek a következménye a törekvés az 
Isten akarata szerinti életre ebben a közösségben és álta-
lában a világban. A megváltás tényének a földi életen túl-
mutató hatása van.

Ezzel a bibliai hagyománnyal konkurálhat a megvál-
tás mitologikus értelmezése. Itt a megváltás, amely a vi-
lág rendjének helyreállítását jelenti, legtöbbször a feddhe-
tetlen, tiszta, erős és okos hős tette. S bár szerepet játszik 
benne a szakrális tárgy által megtestesített erő, a győze-
lem mégis elsősorban a személyes alkalmasság bizonyítá-

sa. Jellemző még a fegyveres harc, amelyben a hős meg-
szerzi a győzelmet, és ennek csupán e világi hatása a hős 
hatalmának megmaradásáig tart.

Összegzés

Wagner Parsifal című operája bibliai motívumokat, mito-
logikus gondolatokat, hiedelmeket, félelmeket és az emberi 
bátorság példáit felvonultató opera. Ezek keveredése és a 
nagyheti előadás hagyománya megtévesztő lehet, ezért a 
benne megjelenő gondolatvilág diff erenciálásra, magyará-
zatra szorul. Összességében kijelenthetjük, hogy az opera 
nem keresztény megváltástant képvisel. Olyannyira nem, 
hogy Parsifal személye és céljai semmilyen értelemben nem 
azonosíthatóak Jézus Krisztus megváltói művével. Míg az 
opera egy mitologizált bibliai gondolatvilág megjeleníté-
sével megjelenő problémakör megoldását mutatja be, és 
ennek során a megváltásra a világi egyensúly megterem-
téseként tekint, addig a keresztény húsvét a Szentírás alap-
ján Krisztus mindenre és mindenkire kiterjedő megváltói 
művét hangsúlyozza. Mindennek tudatában azonban azt 
is kijelenthetjük, hogy a Parsifalban ábrázolt elkötelezés, 
amely a Krisztus által követőire ruházott küldetés iránti 
hűséget jelenti, példa lehet minden keresztény ember szá-
mára. A személyes életátadásnak, a küldetés megtalálásá-
nak parsifali példája elindíthatja a nézőt, hallgatót ugyan-
ebbe az irányba, s ezt Isten igéje később megerősítheti. Az 
értő zenehallgatás tehát gyümölcsöző lehet a keresztény 
ember életében Wagner operája hallgatása során is.

„Örömmel adom örökségül”

Evangélikus közösségi jövőképek

Szerkesztette Czöndör István – Kendeh K. Péter. Luther Kiadó, Budapest, 2013. 206 o.

A Luther Kiadó legújabb gyülekezetépítésről szóló kötetét „örömmel” ajánlom a lelkipász-
torok, presbiterek és az érdeklődő gyülekezeti tagok fi gyelmébe. Dr. Szabó Lajos egyetemi 
tanár 60. születésnapjának tiszteletére készítettük el ezt a gyülekezetépítésről szóló kötetet. 
Egy olyan gyakorlati teológiai könyvet vehetünk kézbe, amely a gyakorlati diszciplína nagy 
területét átöleli a poimenikán át a gyülekezetépítésig, a katechetikán át a homiletikáig. Olyan 
lelkészek, egyetemi tanárok írták le élményeiket és tapasztalataikat, akik valamit kaptak abból 
a lendületből, vízióból, mely Szabó Lajos gyakorlati teológiai látását és munkáját áthatja. Ma 
már van egy olyan lelkészi réteg, amelynek tagjai „örömmel adják örökségül” azt, amit hal-
lottak a gyülekezetépítés órákon vagy olvastak Szabó Lajos könyveiből. Közös bennük, hogy 

megtalálták a helyüket, nem kényszeredetten, hanem örömmel, nem reménytelenül, hanem bizalommal. E könyvvel szeretnénk be-
mutatni a tudatos gyülekezetépítést, őszintén szeretnénk szembesülni a sikertelenségekkel is, és irányt mutatni: hogyan tud mégis 
életképessé, megújulttá válni vagy az maradni egy keresztény közösség a mai Magyarországon. Hogyan érzékelhető az evangélium 
ereje, életet adó hatása egy mai evangélikus közösségben? Milyen lehetőségei vannak egy tudatos, átgondolt gyülekezetépítési munká-
nak? Hogyan lehet élvezettel, szenvedélyesen, szeretettel mozogni ma a lelkészi pályán? A közös gondolkodáshoz és válaszkereséshez 
kíván segítséget nyújtani ez a gyakorlati kézikönyv mindazoknak, akik felelősen tekintenek egyházunk jövőjére. (Czöndör István)
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Női lelkészek szolgálata egyházunkban
Egyháztörténet alulnézetből

g  S Á R K Á N Y  T I B O R N É  H O R V Á T H  E R Z S É B E T

P Á L Y A K É P e

b Amit most elmondok, amit leírtam, nem egyszerűen az 
én életem története. Benne van sok kortársam hasonló 
sorsa és kicsiben egyházunk 20. századi egyháztörté-
netének megváltozott helyzete, amelyben próbáltunk 
utat keresni, hogyan tudnánk szolgálni egyházunkat. 

Teológusévek

Több nemzedéken átnyúló lelkészcsaládban születtem. 
Édesapám kis szórványgyülekezetben szolgált. Legré-
gebbi emlékeim közé tartozik, hogy minden csütörtökön 
elvonult a dolgozószobájába. Vasárnapra készülve leírta 
és megtanulta prédikációját. Gyermekként is tisztelettel 
néztem fel rá, mégsem ez vitt a teológiára. Mint annyi más 
kortársamat, a negyvenes évek végi ébredés hullámának 
sodrása juttatott arra a döntésre, hogy a lelkészi szolgála-
tot válasszam hivatásomnak. Isten különös ajándékának 
tartom, hogy ebben a korban értem felnőtté, és hogy Isten 
a sok lelki hatás közt egyházam felé terelgette utamat. Év-
tizedek múlásával egyre döntőbbnek látom azt, ahogyan 
Isten nemcsak egyéni sorsokat, de a világ történelmét is 
kormányozza, és előre látja a jövőt. Felkészíti egyházát és 
a benne szolgálókat az előttük álló feladatokra.

Előttünk egy-egy női hallgató volt csupán a Teológián, 
akik hitoktatónak készültek. A mi évfolyamunk hét női tagja 
valóságos dömpinget jelentett ehhez képest. Jövendő szolgá-
latunk lehetőségei pedig teljesen tisztázatlanok voltak. Már 
elszállásolásunk is gondot jelentett. A felvételemet igazoló 
papír mellett egy másikat is találtam: szállását Brunner Dó-
ra tánc- és illemtanárnőnél biztosítottuk. Így kerültünk hár-
man két felsőssel együtt a Madách utca 26-ba, és alapítot-
tuk meg a „Madách utcai köztársaságot”. Az elnevezés on-
nan származik, hogy mikor egyszer a postás egyikünknek 
csomagot hozott, a címzett nem volt otthon. Szellemesség-
ben nem szűkölködő szobatársunk megnyugtatta: nyugod-
tan adja át a csomagot, itt minden közös. Az új ideológiát el-
sajátított postás így válaszolt: „Értem, ez egy köztársaság.”

De nemcsak a szűkös koszton való osztozkodás, a rő-
zseszedés a Lövérekben kapcsolt össze bennünket, hanem 
az a szilárd elhatározás is, hogy az egyházunkban szeret-
nénk – azt még ugyan nem tudtuk, hogyan – szolgálni. Ko-
moly beszélgetések, az egymásért érzett felelősség és sok 

közös imádság kapcsolt össze bennünket. Naponta Isten 
elé vittük nemcsak a saját sorsunkat, hanem gyülekezete-
ink, egyházunk jövőjét, sőt püspökeinkét is. A két év sop-
roni együttlakás a mai napig tartó szoros kapocs maradt 
közöttünk, imádságban hordozzuk egymást, máskor gya-
korlati segítséget nyújtunk egymásnak.

Teológuséveim elején még négy egyházkerület volt. 
Külön örömet jelentett számomra, hogy másodmagam-
mal a Dunáninneni Egyházkerülethez tartoztam. Ez a ke-
rület – kicsinysége, valamint vezetőjének szellemi hatá-
sa miatt – olyan volt, mint egy család. Évenként rendez-
tek kerületi konferenciát Fóton, amely minden korosztály 
előtt nyitva állt. Püspökünk legfontosabb törekvései kö-
zé tartozott, hogy a gyülekezetek és a lelkészek ne szige-
telődjenek el egymástól, hanem ápolják egymással a kö-
zösséget. „Régen a parókiák olyanok voltak – mondta –, 
mint az egymástól elszigetelt középkori várak. Ma arra 
van szükség, hogy közeledjünk egymáshoz és segítsük 
egymást.” A nyitást egymás felé a jövő szolgálatainak ér-
dekében tartotta fontosnak.

Talán a kerületnek ez a nyitottsága adta kettőnknek, 
akik ide tartoztunk, azt a gondolatot, hogy merész elha-
tározással jelentkeztünk az otthonigazgatónál: mi is sze-
retnénk szupplikálni. Eddig ez nem volt lehetséges. Kéré-
sünkre igazgatónk válasza megengedően hangzott: ha van 
olyan gyülekezet, amelyik fogad lányokat, mehetnek. Az 
akkori gyülekezeteket ismerve Tatabánya mellett döntöt-
tünk. Egy iparváros csak nem lesz olyan konzervatív, hogy 
elutasít bennünket! Nem csalódtunk: sem a gyülekezetben, 
sem a lelkészeiben. 

Az első szupplikációt sok másik követte. Az Otthon-
nak szüksége volt pénzre, élelemre. A gyülekezetek szíve-
sen fogadták a sokszor napokig körükben tartózkodó teo-
lógusokat.

Sok gyülekezetben jártam, a nógrádi és fejér-komáro-
mi gyülekezetek többségében. Megfordultam bányászte-
lepeken, ahol közös folyosós, szegényes lakásokban lak-
tak a bányászcsaládok. Szupplikáltunk olyan nógrádi 
fi liában, amelynek tagjai egy órát vártak ránk a teli temp-
lomban, mert a busz miatt késtünk. Legfájóbb emlékeim 
közé tartozik az a parókia, amelyben a Felvidékről me-
nekült lelkész lakásának egész berendezése a szegény-
ségről árulkodott.
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Segédlelkészévek

A Teológia elvégzése után akuttá vált a kérdés: hol lehet el-
helyezkedni? A két kerületre zsugorodott egyházunkban az 
egyik püspök hatalmi szóval megoldotta a két hozzá tarto-
zó női lelkész elhelyezését. Egy-egy pesti gyülekezetbe osz-
totta be őket. A másik püspök tanácstalanul azt ajánlotta: 
keressek gyülekezetet, ahol szükség lenne rám. Megneve-
zett kettőt, de mint kiderült, egyikben sem volt szükség új 
munkaerőre. Szombathelyre úgy kerültem, hogy jövendő 
főnököm szíve megesett rajtam. Vállalta gyülekezetbe ke-
rülésemet, noha tudta, így is ketten vannak, és a gyülekezet 
nem tud még egy lelkészt anyagilag támogatni. A „barátsá-
gos” fogadtatás a másik lelkész részéről ez volt: „Minek jött 
ide, így is sokan vagyunk.” Egy év után azonban úgy jöttem 
el Szombathelyről, hogy vele is jó kapcsolatba kerültem. 

A francia és német teológiában és kultúrában jártas 
főnökömtől sokat tanultam. Mint Bonhoeff er-tanítványt, 
foglalkoztatták azok a kérdések, amelyek mesterét izgat-
ták. Tág ölelésű hit, szeretet és nyitottság jellemezte. Meg-
győződése volt, hogy Isten szeretete nem áll meg az egyház 
határánál. Azt a szeretetet pedig, amellyel a családba be-
fogadtak – a szó szoros értelmében egy évig náluk vendé-
geskedtem – soha nem tudom elfelejteni és meghálálni. El-
kerülésemnek csupán azért örültem, mert nem voltam to-
vább terhükre, és összeházasodhattunk a vőlegényemmel.

A Deák téren a nehéz évek után újraszerveződő gyüleke-
zetbe kerültem. Jó munkatársi közösség vett körül, akiktől 
sokat tanulhattam: teológiai ismereteket, pontos gyüleke-
zeti nyilvántartást, kitekintést a határokon túli, más egy-
házak életébe. A gyülekezeti munkában segítettek azok a 
fi atal diákok, akik részt vállaltak az ifj úsági és gyermek-
munkában. Ma talán hihetetlenül hangzik: vasárnapon-
ként 100 gyermeknek tartottunk három csoportban gyer-
mek-bibliaórát. Ezen túlmenően voltak az ifj úsági és fel-
nőtt bibliaórai alkalmak. Pedig olyan idők jártak, amikor 
nem volt „sikk” se gyermeknek, se felnőttnek templomba 
járni. (Jellemző eset: két bibliakörös gyermek találkozott az 
iskolaudvaron. Egyik megszólalt: „Mi ismerjük egymást.” 
„Igen – válaszolta a másik –, de hogy honnan, arról nem 
szabad beszélni.”) A gyülekezeti alkalmakra járók nagy ré-
sze nem lakott a gyülekezet területén. Érthető okokból vá-
lasztották ezt a gyülekezetet, abban a reményben, hogy itt 
kevésbé ismerik fel őket. Kollégám tréfásan így jellemezte 
a gyülekezetet: „jő minden tájról, együtt énekel”. A pon-
tos és igényes gyülekezeti munkának, amit főnökünk szi-
gorúan megkövetelt, megvolt az eredménye. A külső körül-
ményektől szétzilált gyülekezet élete kezdett rendeződni.

Hamarosan azonban ismét válságos idők következtek. 
Ezek a Deák téri gyülekezetet különösen is érzékenyen érin-
tették. Az átélt változásokról, késhegyig menő vitákról nehéz 
röviden szólni. Pedig én mint kis pont a nagyok közt nem 
láthattam bele mindenbe. A gyülekezetben történt változá-

sokat azonban néha szomorú szívvel éltem át. Emberek tűn-
tek fel a semmiből, aztán újra nyomuk veszett. Messze futot-
tak a gyülekezettől, néha az országból is. A helyzetemre jel-
lemző, hogy közel négyévi segédlelkészi időm alatt három 
püspököm volt. Fanyar humorral mondogattuk: a püspö-
kök cserélődnek – a segédlelkész marad. Deák téri szolgála-
ti beosztásom férjem Nagybörzsönybe kerülésével ért véget.

Együtt a gyülekezetekben

Négy év alatt három gyülekezetben szolgáltunk együtt a 
férjemmel. Az ország különböző részein más-más gyüle-
kezeteket ismertünk meg. Ez nem csupán változatossá-
got jelentett – hol hegyvidéket, hol az Alföldet –, hanem 
új kihívásokat is a gyülekezeti munkában. Nagybörzsöny 
középkori eredetű, német gyökerű gyülekezet, amely a 
második világháborúig megőrizte hegyek közé zártságát, 
annak minden előnyével és hátrányával együtt. Más val-
lású és nemzetiségű környezetben is ragaszkodott vallási 
és népi tradícióihoz. Vasárnaponként szorgalmasan láto-
gatták az istentiszteleteket (még délután is néha százon 
felül voltak). De azt például szóvá tették, hogy Jézus neve 
gyakrabban kerül szóba a prédikációban, mint Isten neve. 
Előző századok vagy lelkészek liberalizmusa még ott lapult 
vallásosságuk mélyén. Például minden változtatást, akár 
a liturgiában, akár a templom berendezésében óvatosan 
kellett bevezetni, de lehetett építeni a meglévő alapokra.

Ebben a gyülekezetben tulajdonképpen társadalmi mun-
kában szolgáltam. Kongruám folyósítását (az ígéret ellené-
re) szüneteltették. Kántori szolgálatot végeztem. Évi járan-
dóságom egy hektó noahbor és Gergely-napkor összegyűlt 
tojás volt. A kántori teendők miatt nem tudtam prédikálni, 
inkább a gyermekmunkában segítettem. Fiatalon kerültem a 
gyülekezetbe, és furcsállottam, hogy még az idős asszonyok 
is „tisztelendő néninek” szólítottak. Később jöttem rá, hogy 
ez a tisztelet jele volt. Ebből az időből őrzök egy püspököm-
nek írt levelet, amelyben leírtam: ennyi erővel más pályára 
is mehettem volna. A levelet azonban nem adtam postára. 
Félreállítottságom érzéséért kárpótolt a gyülekezet szerete-
te. Még Hartára kerülésünk után hetekkel is rám szóltak a 
hartai asszonyok: „Most már ne azt tessék mondani, hogy 
otthon, Nagybörzsönyben, hanem itthon, Hartán.”

Nagybörzsönyből egy egészen más jellegű gyülekezetbe 
kerültünk. Itt nem a hagyományos vallásosság idejétmúlt 
vagy külsőségekhez ragaszkodó vonásait kellett nyesegetni, 
mert nem volt hagyományos vallásosság. „A templom nem 
béka, akkor sem ugrik el, ha nem járunk bele” – fogalmaz-
ták meg, és sokan e szerint is éltek. A külső körülmények 
részben megmagyarázták gondolkodásukat. Sokan közülük 
évtizedeken át a dunai hajókon dolgoztak fűtőként, hosszú 
ideig távol éltek az otthonuktól. Sokszor betegen kerültek 
haza. Elszoktak a templomba járástól, bár büszkék voltak 
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piros tornyú templomukra. Több mint húsz év építkezései 
és szolgálatai lassan változtatták gondolkodásukat. Itt már 
hivatalosan is szolgáltam segédlelkészként, illetve lelkészi 
munkatársként. Két hosszabb időszak volt, amikor egészen 
rám maradt minden szolgálat. Férjem három hónapos ösz-
töndíjat kapott Eisenachba, én pedig három hónapra egye-
dül maradtam a gyülekezeti szolgálatokkal és a családdal. 
Ennél is nehezebb helyzetbe kerültem, amikor hónapokra 
kórházba került, és ez éppen tavaszra esett. Soha nem volt 
annyi a konfi rmandusok száma (41), mint abban az évben, 
az esküvők és temetések pedig egymást érték. A család mel-
lett ezt nem volt könnyű ellátni. A gyülekezet azonban el-
fogadott, Isten pedig erőt adott a megsokasodott feladatok 
elvégzéséhez. A gyülekezet egyik idősebb férfi tagja meglá-
togatta férjemet a kórházban, és nem egész tapintatosan azt 
mondta: nem baj, hogy tisztelendő úr kórházban van, a tisz-
telendő asszony mindent jól elvégez helyette. Ennél nagyobb 
dicséret nem is engem ért, hanem az egyházat: szokatlanul 
fegyelmezetten álltak a konfi rmandusok a templom előtt – 
az ünnepség előtti próbára várva, mikor idegen pedagógu-
sok mentek el mellettünk. Egyikük megszólalt: Látjátok, mi-
lyen fegyelmezetten várnak a gyerekek, pedig nincs is lel-
kész velük. Ilyet csak az egyház tud csinálni. Nyilván nem 
vette észre, hogy én is ott vagyok a konfi rmandusok között.

Hartai szolgálatunk idején mindig végeztünk hitokta-
tást az állami iskolában. Az evangélikus gyermekek szin-
te kivétel nélkül jártak mind a nyolc osztályban hittanra. 
Mikor egy alkalommal az osztálytársai megkérdezték az 
egyetlen hittanra nem járó társukat távolléte okáról, az 
őszintén megvallotta: Mert az apukám párttitkár.

A pedagógusok nem nézték mindig jó szemmel, hogy 
sok a hittanos az osztályokban. Néha valótlan dolgokat fog-
tak a gyermekekre, például hogy az órák előtt és alatt ren-
detlenkednek, összefi rkálják a padokat. Ez nem felelt meg 
a valóságnak. Soha nem hagytuk őket magukra. A hittan-
órák nehézségei ellenére érdekes volt tapasztalni, hogy Is-
ten ott érlelt magvetést egy-egy gyermekben, ahol az em-
ber nem is sejtette.

Bár a hartaiak szívesen fogadták a szolgálatomat, sze-
rettek volna engem is Luther-kabátban látni. Egyik pres-
biterünk felment – tudtunk nélkül – Budapestre, hogy eb-
ben az ügyben beszéljen a püspökkel. Fogadták, de a fo-
gadás elején közölte vele a püspök: csak öt percem van rá, 
hogy meghallgassam. Erre ő azt válaszolta: Nem baj, püs-
pök úr, nekem sincs több időm.

 Szolgálatom a társgyülekezetben

1980 tavaszán váratlan fordulat következett be az életem-
ben, amely megszakította addigi beosztásomat. A nagymo-
sás kellős közepén beállított az esperesünk azzal a kéréssel, 
hogy vállaljam el ideiglenesen a csengőd–páhi–kaskantyúi 

társgyülekezet gondozását, mivel a püspök pillanatnyilag 
nem tud oda lelkészt küldeni. Aztán kiderült, hogy fél év 
múlva, sőt még egy év múlva sem tudott. Így maradtam 
közel öt évig ebben a szolgálatban. Egy év után megszok-
tuk és megszerettük egymást. A püspök áldását adta rá, 
és 1981-ben – több mint két évtizedes szolgálat után – lel-
késszé szentelt. Akkor tapasztaltam, hogy a gyülekezet 
szívesebben látja lelkészét Luther-kabátban, mint civilben.

Ezek az évek szolgálatom legszebb évei közé tartoznak. 
Pedig a kezdet nem bizonyult egyszerűnek. A gyülekezet 
felügyelője azt kérte az esperestől: bárki jöhet, csak nő ne 
jöjjön. Engem pedig nem ez aggasztott, hanem a távolság. 
Harminc-negyven kilométer távolságra laktam a gyüle-
kezetektől, ezt hetente legalább négyszer meg kellett ten-
ni. Nem volt gyakorlatom az autózásban, jobban féltem tő-
le, mint a vasárnapi három istentisztelet megtartásától. Ez 
még helyben lakva sem éppen női szolgálat volt. Öt év alatt 
nem volt egyetlen balesetem sem. Mikor elköszöntem, azt 
mondtam: engem az Úristenen kívül a híveim imádsága 
őrzött meg, akik mindig aggódva kérdezték a legközeleb-
bi alkalommal: nem történt-e bajom a hazavezető úton. 

A felügyelő aggályát is sikerült eloszlatnom. Tapasz-
talt, régi gyülekezeti vezető volt, tudtam, hogy számítha-
tok rá. Nem is csalódtam benne. Mikor szolgálatom elején 
elgondolásomat közölve vele, a tanácsát kértem, azt mond-
ta: őt még egy lelkész sem kérdezte meg, mi az ő vélemé-
nye. Nyert ügyem volt. Utána is mindig megkérdeztem, 
de ő azt felelte: a nagytiszteletű asszony ezt jobban tudja.

Három gyermekünk már felnőtt, és részben elkerültek 
otthonról, helyettük kaptam három gyülekezetet. Ez azon-
ban nem jelentette a családi gondok nivellálódását. Ha hét 
végén hazajöttek, meg kellett osztani az időmet az ő meg-
hallgatásuk és a vasárnapra készülés között. Hálás vagyok 
Istennek, hogy nem hallottam tőlük eddig szemrehányást, 
sőt segítettek, amiben tudtak. 

Segítségemre volt az is, hogy több évtizedes lelkipászto-
ri gyakorlat állt mögöttem, az építkezések során és az egyéb 
gyakorlati teendők tekintetében pedig a férjem mellett sokat 
láttam és tanultam. Így viszonylag simán meg tudtam olda-
ni a renoválásokkal kapcsolatos dolgokat: a mesterekkel va-
ló tárgyalásokat, a gyülekezet véleményével való egyeztetést, 
ha az ütközött az enyémmel. Például: a kaskantyúi templom-
renoválás után székekre kaptunk pénzt az országos egyház 
gyülekezeti segélykeretéből, de ők ragaszkodtak a padokhoz. 
Csináltattunk padokat is. A régi, kicsi és igénytelen oltárkép 
helyett kaptak egy másik, értékesebb képet, mert különben 
„a lelkészük a falnak imádkozik” – mondták.

A kis gyülekezeteknek nemcsak a hátrányát, de az elő-
nyét is átéltem közöttük. Majdnem több beíratott hittano-
som volt, mint a szomszédos nagy kiskőrösi gyülekezet-
nek. Ha kellett valamilyen dologban segíteni, készek vol-
tak összefogni és segítséget nyújtani. Különösen szeretettel 
és tisztelettel gondolok arra a csengődi asszonyra, aki még 
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az istentiszteletet is megtartotta, ha az útviszonyok a lel-
készt akadályozták. Talán kicsinységük miatt nyitottak vol-
tak más gyülekezetek felé. Szívesen látogattak meg éven-
te más gyülekezeteket. Az LVSZ-nagygyűlésen (1984) való 
részvételük nagy élményt jelentett számukra. 

Minden ragaszkodásom (ragaszkodásuk) ellenére józa-
nul felmértem, hogy ezt a szolgálatot hosszú távon nem tu-
dom ellátni. Ezért fogadtuk el a miskolci gyülekezet várat-
lanul jött meghívását, amelyik mindkettőnknek egy gyüle-
kezetben kínált lelkészi beosztást. Az elválás egyik helyről 
sem volt könnyű. A miskolciakat meglepte (meg is nyug-
tatta), hogy Hartáról és az én gyülekezetemből három au-
tóbusszal jöttek el miskolci iktatásunkra. 

Városi gyülekezetben

Sokéves falusi szolgálat után kerültünk egy nagyvárosi 
gyülekezetbe: más társadalmi és más egyházi környezet-
be. A falusi értelmiség hermetikusan elzárkózott az egy-
háztól, itt találkoztunk – szinte először – a gyülekezeti 
munkában az értelmiségi réteghez tartozó evangéliku-
sokkal. Egyházilag pedig belekerültünk egy ökumenikus 
légkörbe. Együtt tudtuk tartani az ökumenikus imahetet 
és a női imanapot több felekezet lelkészeivel és tagjaival. 
A gyermekekkel és az ifj úsággal való foglalkozás jelentett 
nekem legtöbbet. Mivel a mi gyülekezetünk volt a legna-
gyobb az egyházmegyében, gyülekezeti tagjaink segít-
ségével összegyűjtöttük a kis gyülekezetekben élő evan-
gélikus gyermekeket egy-egy gyermeknapra Miskolcon, 
nyáron pedig Tokajban vagy Sátoraljaújhelyen. Az üres 
parókiákon egész hetes táborokat tartottunk. A heti ifj ú-
sági alkalmakra középiskolások és egyetemisták jártak. 
Összeforrott csapat volt. Szívesen emlékezem vissza a véget 
nem érő beszélgetéseinkre és vitáinkra. Még közel húsz év 
elteltével is élő néhányukkal a kapcsolatunk. Hol ők, hol 
a szülők keresnek meg telefonon, szívesen visszaemlékez-
ve az együtt töltött évekre. Ketten is engem kértek – már 
nyugdíjba vonulásunk után –, hogy eskessem meg őket. 

A saját gyülekezetben végzett szolgálatok mellett több-
ször kellett helyettesítenem más gyülekezetekben. Sorsuk 
ma sem közömbös számomra. Aggódom, ha rossz híreket 
hallok róluk, és örülök minden eredményüknek.

Közegyházi és ökumenikus szolgálatban

A gyülekezetekben végzett szolgálatok mellett alkalmam 
nyílt bekapcsolódni az országos katechetikai munkába. 
A  kilencvenes évek elején fellendülő hitoktatás hozta létre 
az évenként tartott katechetikai tanfolyamokat. A régi va-
sárnapi iskolai vezetők példát mutató szorgalommal igye-
keztek minél több tudást elsajátítani, hogy munkájukat job-

ban végezhessék. Sok élményt jelentett egyházunknak azzal 
a laikus rétegével való együttmunkálkodásunk, akik néha a 
hivatalosokat megszégyenítő módon igyekeztek a megvál-
tozott körülmények között minél felkészültebben szolgálni.

A nyolcvanas évek közepétől kezdett elterjedni a női 
imanap megtartása egyházunkban. Először nehézségekkel 
indult. Egyes lelkészek feminista teológiát sejtettek mögöt-
te, a külföldi anyagot magunk fordítottuk, engedélyt kel-
lett szerezni a sokszorosításához, stb. Ezek ellenére tömeg-
mozgalommá lett. Az ökumenikus főtitkár fogalmazott úgy 
idén tavasszal, hogy az imanap (amit ma már nem női ima-
napnak neveznek) népszerűsége és látogatottsága vetekszik 
az ökumenikus imahét népszerűségével és látogatottságá-
val. Akik éveken keresztül részt vesznek benne, kettős él-
ményben részesülnek: megismerhetnek más országokat 
és belekapcsolódhatnak a kereszténység nagy családjába.

1989-től több mint egy évtizeden át képviselhettem 
– több társammal együtt – egyházunkat az ökumenikus 
tanács nőbizottságában. Évente rendeztünk különböző 
helyeken és egyházak keretén belül úgynevezett területi 
kon ferenciákat, amelyeknek témája egy-egy aktuális kér-
dés megvitatása volt. Ezek a konferenciák közelebb hoz-
tak bennünket más felekezetekhez tartozó asszonyokhoz, 
és sok áldást jelentettek mindenkinek. 

Nyugdíjas évek

Nyugdíjba vonulásunk után sem hagyott Isten feladatok 
nélkül. Tíz éven keresztül segítettem Kecskeméten az evan-
gélikus gimnazisták tanításában. Ez más jellegű hitoktatás 
volt, mint régen az állami iskolában. Egy-egy csoportba né-
ha kevés gyermek tartozott. A tanítás mellett jó alkalom 
kínálkozott a velük való beszélgetésekre. Érdekessége volt 
az is, hogy néha a saját hittankönyvünkből tanítottam. Így 
a gyakorlatban felmérhettem használhatóságát.

A másik, ma is végzett szolgálatom az idősek közti bib-
liaóra. Mivel vannak köztük bibliaolvasó, új ismeretekre 
nyitott, kérdéseket feltevő asszonyok, arra ösztönöz, hogy 
pótoljam eddigi ismereteimet, és próbáljak választ adni 
kérdéseikre. Sokat tanulok tőlük, mert olyan kérdéseket 
hoznak elő, amelyekre én nem is gondoltam. Így tanulunk 
egymástól testvéri közösségben. 

Szolgálatom idejének nagy része a rendszerváltás előtti 
időre esett. Sokan erre az időszakra úgy tekintenek, mint 
az egyháznak nehéz, szűk korlátok közé szorított, nem-
szeretem korszakára. Az egyházban való szolgálat ne-
hézségeit sokan átélték velem együtt. De azt is átéltük, 
hogy Isten hogyan mutatott utat sokszor a kiúttalanság-
ban és gyújtott fényt a sötétben. Hiszen ő éppen a nehéz 
napokban van legközelebb hozzánk és egyházához. Csak 
mi nem vesszük észre.

Zinzendorfról jegyezték fel, hogy ő soha nem tudta el-
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felejteni a szenvedő Krisztus-képet, amelyet a düsseldor-
fi  galériában látott. Ebből vonta le azt a konzekvenciát, 
hogy hitetlenség az Istennel csak ott számolni, ahol je-
lenléte kétségen felüli. Isten nem olyan módon jön közel, 
hogy egy csapásra minden sötét eloszlik és a világ min-
den titka magyarázatot nyer. Ő jelen van a megmaradó 

sötétségben és a világ fel nem tárt titkai között is. Tehát 
ott is jelenvaló, ahol mi csak az ő messzeségét tapasztal-
juk. (Neukirchener Kalender, 2012. 11. 27.) 

Isten sokszor a nehézségek között, „a megmaradó sö-
tétségben” engedi meg, hogy a messzinek tűnő Isten kö-
zelségét átéljük.

Élet alulnézetből
Iskola – írás – olvasás

g  K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

Furcsa ez a posztmodern világ. Az emberek nagy része 
Európában még valamelyest tisztában van a latin betűk 
formájával. Az üzenet viszont már gyakran nem megy 
át. Már vannak olyan országok, ahol komolyan felme-
rült, hogy a kézírást törölni kellene a tananyagból. Úgyis 
mindenki a klaviatúrát használja – miként persze most 
én is. És ha áram van, minden van. Talán fel sem kell ten-
ni az akadékoskodó kérdést, mi lesz, ha egyszer-egyszer 
nem lesz áram.

Az Ószövetség világa a posztmodernnek még a gondo-
latát sem ismerte, nemhogy a nehézségeit. Az írás fontos 
dolognak számított, megbecsült ember volt, aki rendel-
kezett ezzel a képességgel. Az ókori Palesztinában a Kr. 
e. I. évezred első felében mindenki valamilyen betűírást 
használt. Ezek a rendszerek sokkal egyszerűbbek voltak, 
mint akár a hieroglif írás a maga rakoncátlan jeleivel vagy 
a mezopotámiai ékírás az apró agyagtáblákon összetorló-
dó még apróbb benyomódásokkal. Egy jel egyetlen han-
got jelölt, ráadásul mindig ugyanazt. Nyilván fogalmunk 
sincs, hogy ki találta fel ezt az egyszerűségében zseniá-
lis rendszert; egy személy helyett hosszú folyamatra kell 
gondolnunk. De maga az ötlet felért egy információs for-
radalommal. Ám arról szó sem volt, hogy az ókori Izrael-
ben mindenki tudott volna írni csak azért, mert az írás-
rendszerük a kor legegyszerűbb rendszere volt. Egy pa-
raszt – márpedig a társadalom 90 százalékát ők alkották 
– sosem került olyan helyzetbe, hogy írnia kellett volna. 
Felesleges dolgokat pedig csak a modern ember szokott 
elsajátítani, ókori elődeink ennél sokkal racionálisabban 
szervezték életüket.

A Kr. e. 6. század elején Júda egyik legfontosabb erődje 
az állam délkeleti határán Lákis városa volt. A várost min-
taszerűen feltárták, s így tudjuk, hogy az erőd parancsnoka 
a babiloni fogság előestéjén egy Jaus nevű főtiszt volt. Hiva-
tali kötelességei közé tartozott, hogy állandó levelezésben 
állt jeruzsálemi feletteseivel. A leveleket papiruszon küld-

te és úgy is kapta, ez a csodálatos növény azonban Palesz-
tina klímájában az évezredek során nyomtalanul elenyé-
szik. Ám Jaus lelkiismeretes ember volt, s leveleiről máso-
latokat készített – apró cserépdarabokra (osztrakonokra), 
ecsettel, olívaolaj, víz és korom keverékéből álló tintával. 
Ezek ránk maradtak, így elég jó ismeretekkel rendelke-
zünk a korabeli Lákis hétköznapjairól. Az egyik levél (a 3. 
számú) pedig olyan információt tartalmaz, amely mostani 
kérdésfeltevésünkhöz is szorosan kapcsolódik.

Jausnak volt egy beosztottja, egy bizonyos Hausayahu 
nevű katonatiszt, aki szintén levelezésben állt vele, csak-
úgy, mint Jaus a saját parancsnokaival. Ám Jaus egyik le-
velében (amely nem maradt ránk), úgy tűnik, belegázolt 
beosztottja önérzetébe, legalábbis Hausayahu heves re-
akciójából erre következtethetünk. A megbántott kato-
natiszt ugyanis így ír:

4. …mert nyitva van
5. szolgád szeme az írásra, amelyet
6. tegnap este küldtél szolgádnak! Mert szolgád
7. szíve beteg, amióta elküldted azt a levelet szolgádnak!
8. S ha uram mondja: „Nem tudsz
9.  elolvasni egy levelet!” Nos, amint igaz, hogy az Úr él, soha
10. senki nem próbált meg nekem felolvasni egy levelet. És
11. minden hozzám érkező levelet, ha
12. elolvastam, akkor utána
13.  részletesen el tudom ismételni! (Ford. Kőszeghy Miklós)

Ezek szerint egy beosztott katonatiszt, mondjuk, amolyan 
főhadnagynak képzelhetnénk el mai viszonyaink közt, 
sértőnek érzi azt a feltételezést, hogy ő ne tudna olvasni. 
Egy katonatiszt minden korban a társadalmi elit tagja, s rá 
nézve már sértő az olvasni tudás vitatása. De fi gyeljük csak 
meg: olvasni tud, ám arról nincs szó, hogy írni is tudna!

Ha egy kicsit eljátszunk a gondolattal, akkor meglepő fel-
ismerésekhez juthatunk. Csaknem kizárt, hogy Dávid maga 
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tudott volna írni, erre a célra írnokokat alkalmazott. Ugyan-
ez igaz lehet valamennyi ószövetségi királyra, legyen bár szó 
a leggonoszabbakról vagy a legjámborabbakról. Ámósz, akit 
e sorozatban már idéztünk, s aki foglalkozására nézve pász-
tor volt, nos, alighanem ő sem tudott írni, talán még olvasni 
sem. Jeremiás zavarba ejtő. Szavait titkár jegyzi le (ő Báruk), 
de lehet, hogy ezzel a próféta csak tehermentesíteni akarta 
egy kicsit saját magát. Ézsaiás tud írni, hisz például a 8,1 sze-
rint egy táblára közönséges írással jegyzi fel születendő fi ai-
nak beszédes nevét. Talán furcsa, de meg kell barátkoznunk 
a gondolattal: király, próféta, főpap és még sok egyéb is le-
hetett bárki anélkül, hogy írni, olvasni tudott volna. A tár-
sadalomban mélységes szóbeliség uralkodhatott alighanem 
még a fogság után is. Egyszerűen azért, mert nem változott 
a társadalmi helyzet: az emberek nagy részének ekkor sem 
volt szüksége az írás művészetének elsajátítására.

Ám akik írni tudtak, azok bölcsnek számítottak. Írnok-
iskolába jártak, amelyből Jeruzsálemben és Samáriában is 
minden bizonnyal volt egy-egy. Másolással sajátították el 
az anyagot, megismerték a kancelláriai élet és a gazdasági 
tranzakciók műfajait, tudtak adóösszeírást készíteni, leír-
ták, hogy a királyi birtokokról mennyi bor és olaj érkezett 
a samáriai raktárakba. Az írást tehát alapvetően prakti-
kus célokra használták. De ha szabadidejük engedte, akkor 
szárnyalni kezdtek. Például bölcs mondásokat gyűjtöget-
tek, és lejegyezték őket egy drága pergamenre vagy fi nom 
papirusztekercsre. Aztán ha az betelt, átmásoltak min-
dent egy nagyobbra, s ott folytatták a gyűjtemény növelé-
sét. Tanítók lettek, mint Jézus, Sirák fi a vagy mint a nagy 
tekintélyű Prédikátor. De akár történész is válhatott belő-

lük, hogy legyen, aki lejegyzi a választott nép történetének 
dicső és szomorú pillanatait egyaránt. Az írni tudó embe-
rek nélkül ma aligha tarthatnánk kezünkben a Bibliánkat, 
legalábbis az ószövetségi részt nem. Isten talán nem csak 
arra gondolt, hogy sugalmaznia kell a szent szöveget? Ar-
ról is gondoskodott, hogy legyenek olyan, írni tudó és írni 
akaró emberek, akik lejegyzik egy-egy próféta vagy zsol-
tárköltő ihletett szavait? Aligha tudjuk meg valaha.

S ezek a bölcsek tényleg remek dolgokat róttak a teker-
csekre. Napestig sorolhatnánk a jobbnál jobb gondolato-
kat, de talán ezen a ponton, a sorozat zárásakor engedtes-
sék meg nekem, hogy csak egyetlenegyet idézzek az olvasó 
emlékezetébe, az egyik kedvencemet. S remélem, minden-
kinek tetszik majd, akinek vannak megfelelő saját élmé-
nyei. A Példabeszédek könyvének ismeretlen írója igazi li-
terátus ember lehetett, akinek azonban voltak, mondjuk 
így, párkapcsolati tapasztalatai. Talán ezért született meg 
a Péld 30,18–19, ahol a szöveg tipikus ókori keleti módon 
négy dolgot említ. Az ilyen típusú mondásokban három 
nehéz, igen bonyolult dolgot követ egy negyedik, amely 
aztán sokkal bonyolultabb még az első háromnál is. Ki-ki 
eldöntheti, jól látta-e a helyzetet az író, amikor megörökí-
tette ezt a mondást:

„Ez a három dolog csodálatos előttem,
Sőt négy dolgot nem értek:
A sasnak útját az égen,
A kígyó útját a kősziklán,
A hajó útját a mély tengeren,
És a férfi  útját a leánnyal…”

Álláshirdetés

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem főtitkári munkakörbe munkatársat keres. 
A jelentkezéshez szükséges feltételek, illetve kompetenciák a következők:

• egyetemi (MA) oklevél;
• idegennyelv-tudás;
• magas szintű informatikai jártasság;
• egyházi kötődés: „láthatóan evangélikus”;
• a hatályos állami és egyházi jogszabályok ismerete, képesség azok alkalmazására;
• felsőoktatási tapasztalat;
• pozitív viszonyulás az Evangélikus Hittudományi Egyetemhez;
• jó kommunikációs készség;
• PR-tevékenységre való alkalmasság.

A szakmai önéletrajzzal, oklevélmásolattal, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal és lelkészi ajánlással ellátott jelent-
kezéseket az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori hivatalának címezve (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 
2013. augusztus 20-áig kell eljuttatni.
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Teremtésvédelem - egyházak közösségében
g  K O D Á C S Y - S I M O N  E S Z T E R

Miltényi Kinga – Doró Viktória – Dékány Zsolt (szerk.): 
Zöldellő egyház. Nyolc vallás a jövőért. Ma & Holnap Ki-
adó, h. n., 2013.

A könyv szerkesztői olyan feladatra vállalkoztak, amely 
nemcsak érdekes, de hazai keretek között újszerűnek is 
mondható. Nyolc vallási közösség képviselőivel készítettek 
interjút a környezetvédelem témájáról, melynek során min-
den interjúalanynak hasonló kérdéseket tettek fel: Milyen 
válaszokat ad az adott egyház tanítása a 
környezeti problémákra? A klímaválto-
zás jelensége kapcsolatban lehet-e az apo-
kaliptikus váradalmakkal? Milyen gya-
korlati lépéseket tesz egy-egy közösség a 
környezet megóvása érdekében?

Az egyházak képviselői változatos vá-
laszokat adnak a feltett kérdésekre. Beran 
Ferenc katolikus pápai káplán kiemeli a 
lelkiismeret-vizsgálat fontosságát, a tu-
lajdon fogalmának eredeti értelmezését, 
valamint a válságot lehetőségként értel-
mező szemléletet. Bölcskei Gusztáv re-
formátus püspök hangsúlyozza a teremt-
ménytársakkal való sorsközösséget, az 
Istent dicsőítő és puritán életmódot, valamint az életre 
ajándékként tekintő nézetet. Gáncs Péter evangélikus püs-
pök a természetközeli életmódot és gondolkodást, a hála-
adást és a példamutatást tartja fontosnak a teremtésvéde-
lem gyakorlati megvalósításához. Fröhlich Róbert főrabbi 
azt fogalmazza meg, hogy a környezetvédelem alapjai már a 
Tórában is megjelennek, elsősorban a természet iránti tisz-
telet és a természetben rejlő szépségek felfedezésében. Né-
meth Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a sáfárság, 
a gondoskodás fogalmára teszi a hangsúlyt, s Isten e világi 
jelenlétének panenteista elgondolására építi a szellemi erő-
ket értékelő álláspontját. Shubail Mohamed Eisa, a pécsi 
iszlám közösség vezetője az Allah törvényeinek való enge-
delmességben, a pazarlás elítélésében, valamint az ember 
javulásában látja a lehetőséget egy környezettudatos élet-
mód kialakításához. Sölétromos Jenő, a Krisna-völgy ala-
pítója szerint az univerzális természetjog, vagyis az egye-
temes egyenlőség elvének megvalósítása lehet a kiút a je-
lenlegi krízisből. Ming Lai chan-buddhista mester szerint 
pedig a problémák hátterében olyan jelenségek húzódnak 
meg, mint az emberek kielégíthetetlen vágyakozása és a 

belső világ békétlensége, melyekre a megoldás önmagunk 
megváltoztatásában rejlik. 

Nem kerülheti el fi gyelmünket az egyetlen közös vonás 
a válaszadók mondataiban. Minden egyes megszólaló kü-
lön kiemeli az emberek egyéni vagy kollektív felelősségét 
a természeti világ, a másik ember és önmaga iránt. Ebből 
adódik a kérdés, hogy vajon a jövőben egy közösen meg-
tett tartalmi lépést nem a felelősség fogalmának értelme-
zésével lehetne-e elkezdeni.

A könyv egyik értéke, amely már az 
első interjúk olvasásánál feltűnik, a sze-
mélyesség. Érdekes arról olvasni, hogy 
különböző egyházak vezetői hogyan nyi-
latkoznak saját elkötelezettségükről, va-
lamint akár azokról a kezdeti lépések-
ről, amelyek során a környezetvédelem 
kérdéseivel találkoztak évtizedekkel ez-
előtt, s hogyan látják most világunk je-
lenlegi helyzetét. 

A könyv másik pozitívuma az, ami 
egy párbeszédben részt vevő minden fél 
számára valódi járulék lehet: kölcsönösen 
gazdagíthatják egymást, és segíthetik a sa-
ját alapok tisztázását önmaguk számára is. 

A könyv lapjain keresztül az egyházak képesek egymásnak jó 
példát mutatni, s tudnak egymás számára motivációs céllal 
szolgálni. A szerkesztők jól oldották meg azt a nehéz feladatot, 
hogy az egyházak bemutatkozása ne váljon egymással szem-
ben versengéssé vagy rivalizálássá. Mindaddig érdemes ilyen 
könyvek publikálásával foglalkozni, amíg egy aktuális kérdés – 
így a teremtésvédelem ügye – olyan cél tud maradni, amelynek 
megvalósításáért az egyházak egymást segítve együtt tudnak 
küzdeni saját közösségeiken belül, nem pedig egymással szem-
ben vagy egymás ellen harcolnak saját önigazolásuk érdekében.

Meg kell említeni azonban a könyv iránt támasztott 
egyik legfontosabb kérdést is. Ha komolyan vesszük az 
ajánlóban és az előszóban megfogalmazott gondolatokat – 
miszerint a könyv célja a vallásokban rejlő „közös vonások” 
feltárása vagy az, hogy kinyissuk „szívünket más vallások 
felé is” –, akkor azonnal felmerül bennünk a kérdés, hogy 
nem a pluralizmus értékrendjét megcélzó társadalmunk 
szinkretista törekvéseivel találkozunk-e a könyv lapjain.

Ehhez hasonló azonban a másik nehézség. Az öko te o ló-
gia kontextuális teológia. A kontextuális teológiák esetében 
pedig mindig fel kell tennünk a következő kérdéseket: Mit 
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adhat a kontextus a teológiának, és fordítva? A kontextus 
valódi önvizsgálatra hív a teológiai tanítás értelmezésében, 
a prédikáció megszólaltatásában vagy akár a közösség min-
dennapjainak megélésében? Megértettük-e a Biblia üzenetét 
eléggé ahhoz, hogy tudjuk, mit kell kezdenünk egy kontex-
tussal? Vagy előfordulhat-e az a tévedés, hogy a kontextus – 
és a párbeszéd – érdekében a teológia háttérbe szorul? A te-
remtésvédelem annyiban különbözik más kontextuális teo-
lógiáktól, hogy a kontextusa jóval kiterjedtebb – vagy jóval 
inkább azzá kezd válni –, mint más esetekben. Egyrészt tér-
ben is kiterjedtebb, hiszen ma már földrésztől, országtól füg-
getlenül mindenhol találkozunk a környezetvédelem kérdése-
it előhívó jelenségekkel (míg például a „fekete teológia” első-
sorban azokban az országokban volt aktuális kérdés, amelyek 
nagyobb számú afrikai népességgel rendelkeztek). Másrészt 
a teremtésvédelem kérdéseiben minden emberre vonatkozó 
problémáról beszélhetünk, nem csak egy-egy népcsoportot 

vagy a népesség egy-egy részét érintő kérdésről. A teremtés-
védelem nemcsak azért fontos számunkra, mert a kontex-
tusa globális, hanem azért is, mert elkerülhetetlen létkérdés 
lesz minden ember számára.

Ahhoz, hogy az ökoteológia helyesen megvalósuló kon-
textuális teológia lehessen, először annak kell megvalósul-
nia, hogy az egyházak tisztában legyenek saját tanításuk-
kal, saját üzenetükkel, saját értékeikkel, saját céljaikkal. 
Csak akkor lehet valódi együttműködésről beszélni, ha már 
mindenki jól ismeri a saját házát, s ha tisztán tartjuk a sa-
ját házunk táját. A Zöldellő egyház című könyv s minden 
ökoteológiai témájú párbeszéd is erre az önismereti uta-
zásra hív, melynek eredményeit végül magunkban ismer-
hetjük fel. A gyakorlati példamutatásban pedig reméljük, 
hogy a jövőben minél több hasonló kiadvány is elöl fog jár-
ni – például úgy, hogy a környezetvédelem céljait szolgáló 
újrapapírt használnak majd a szerkesztők.

Úton a lélek mélységeibe
g  R O M Á N N É  B O L B A  M Á R T A

Bodrog Miklós: Rendeltetés. Válogatott versek és műfor-
dítások. Luther Kiadó, Budapest, 2013.

Dr. Bodrog Miklós nyíregyházi emléktábláján ez áll: evan-
gélikus lelkész, teológiai tanár, énekszer-
ző, műfordító és pszichoterapeuta. Alma 
matere falán ezt a mottót hagyja örökül: 
„Az életem nem az enyém, / csillag va-
gyok Isten egén.” Ezek a sorok a kötet 
címadó versének kezdő sorai. Özvegye, 
Ugrin Aranka, a Petőfi  Irodalmi Múzeum 
munkatársa válogatta és állította össze a 
Rendeltetés című kötetet. A kötet három 
részből áll, így olvashatunk verseket, az 
Evangélikus énekeskönyvben is megtalál-
ható énekszövegeket és műfordításokat.

A meleg színű könyvecskét jó kézbe 
venni. A borítón Olajos György Gyökér cí-
mű grafi kája látható. A földből kiszakítva, 
talán átültetésre várva tekeregnek az éltető 
vizet és megtartó kapcsolatokat kereső gyökerek. Már a kül-
ső forma is elindít bennünket a lélek mélységébe vezető spi-
rituális utunkon.

A kötetben található versek öt alcím alá rendeződnek. 
A Sugarak tánca ciklus alaphangja az imádság. A versek a 
modernitás jegyeit hordozzák magukon, a tudományos for-
radalom csodáiban is Isten alkotását mutatják meg. A teo-

lógiai gondolatok mellett a mélylélektan is inspirálta a szer-
zőt. Különösen az Akivel szembe kellett néznem című mű-
ben, melyben az apa-fi ú kapcsolat jelenik meg. A földi apa 
képe kísérti a fi út, aki Istentől, talán mint Atyától kér me-

nedéket. „Élő s halott – már nem ismer-
tük egymást, / és rám sütötte a fegyvert 
apám! / (…) / mintha önmagát lőtte volna 
szét. / Önmagát bennem? Istenem, segíts!”

Az Et in Acardia Ego cikluscím talán 
elírás vagy szándékos szójáték következ-
tében nem egyezik a cikluscímadó vers 
címével. Mindkét latin kifejezés értelmes. 
Az acardia egy rendellenesség orvosi mű-
szava, azt jelenti: szív nélkül születni. Így 
tehát a cím jelentése: „Az Én szívtelensé-
gében”. A másik változat Nicolas Poussin 
(1594–1665) reneszánsz festő azonos című 
műveire utal. Poussin festményei ideali-
zált antik pásztoralakokat ábrázoltak a 
feltámadt Krisztus sírja mellett. A görög 

városok többsége tengerparti urbanizált kereskedőváros, 
de Arcadia a Peloponnészosz félsziget belsejében találha-
tó, és lakói főként pásztorkodással foglalkoztak. Így a cik-
luscím a hétköznapi élet egyszerűségére, lelki sivárságára 
utal. Az Et in Arcadia Ego című versben a fanyar humor 
hangján szól az ifj ú költő: „»Ilyen koromban én is írtam 
verset« / – szólt s az érzelmektől majd elolvadt. / »Kár, 
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hogy nem mérnök« – feleltem – »Miért?« / – Én is csinál-
tam egy-két kutyaólat.”

A Megszületett a kis Jézus ciklusban gyermekverseket 
olvashatunk, a Názáreti műhelyben bibliai ihletésű versek 
kaptak helyet. A Könyörgés ciklusban a kései műveket ta-
lálhatjuk. Az érett, felelős keresztény ember társadalmi kér-
désekre érzékeny hangja szólal meg a Martin Luther King 
sírjára című versben.

Bodrog Miklós versei, énekei és műfordításai által kö-
zelebb kerülhetünk gyökereinkhez: a zsoltárimádsághoz, 
a lutheri teológia és énekkultúra hagyományához s a 20. 
századi ember mindennapjaihoz. A műveken át bepil-
lanthatunk a gyülekezetéért égő lelkész személyes gon-
dolataiba. Végigkísérhetjük életútját ifj úkori verseitől az 
időskori alkotásokig, amelyekben már a kórházlelkész 
indul a betegágyakhoz.

Anyák, átölellek benneteket!
g  B A L O G  E S Z T E R

Kässmann, Margot: Anyák a Bibliában. 20 portré a ma 
embere számára. Luther Kiadó, Budapest, 2013.

Az elmúlt években számos anyasággal, családdal, nevelés-
sel kapcsolatos könyvet olvastam. Megnövekedett bennem 
az igény, hogy segítségül hívjam tapasztalt anyák írásait 
vagy szakemberek esettanulmányait, hogy bölcsebben és 
higgadtabban kezeljem az itthoni, olykor viharos gyermek-
csapatot. A világi könyvesboltokban „modern” – médiá-
ban is szereplő – anyák vallomásaitól kezdve az apáknak 
és nagyszülőknek írt tanácsokon keresztül a családról szó-
ló könyvek sokaságát találjuk. Ez a paletta manapság egy-
re csak szélesedik: egyre több szakember ír a mai családi 
helyzetek eseteiről, fellépő problémákról és a lehetséges 
megoldásokról. Mert anyává válni és megélni az anyaságot 
sorsdöntő kérdés: nagyon sok segítséget, támogatást igényel 
egy mai anya, akire talán soha annyi egyedül elvégzendő 
feladat nem hárult, mint jelen korunkban.

Egyházi vonalon is hasznos könyveket lehet találni, fon-
tos és értékes gondolatokat lehet belőlük meríteni a gyer-
mekek keresztény neveléséhez, a családi összhangzattan, a 
harmónia kialakításához. Több olyan műre lenne azonban 
igény, amely lelki bátorítást, imádságos támogatást nyújt 
az anyáknak, felemelve őket mint a társadalom alapköveit.

Margot Kässmann könyve ebbe az utóbbi gondolatkör-
be illeszkedik. Könyvében 20 bibliai anya alakját idézi elénk 
– szinte látjuk őket magunk előtt, ahogy róluk ír. Azért vá-
lasztotta ki őket a bibliai alakok közül, hogy sorsukat be-
mutatva párhuzamot találhasson mai asszonyok életével. 
Mert ma is élnek „Máriák”, akik elvesztik gyermeküket. 
Ma is élnek súlyos beteg vagy fogyatékkal élő gyermeket 
nevelő „kánaáni asszonyok”. Ma is boldog minden „Erzsé-
bet”, aki bár idősen, de mégis részesül a gyermekáldásban. 
De közöttünk élnek a mai „Betsabék” is, akik nemi erő-
szak által válnak anyává. „Lóisz” révén a nagymamák ál-
dásos nevelő szerepéről is elgondolkodhatunk, valamint a 

gyermektelen, de a közéletben óriási szerepet játszó, poli-
tikus „Eszterek” is közöttünk élnek.

Hogy hogyan lesz anya a felnőtt lányból, hogy milyen 
helyzetbe kerül a férje (és annak családja) által, hogy mi-
lyen az adott történelmi helyzet, és hogy egészségben nő-e 
föl a gyermek – ezek mind meghatározták a Biblia korának 
asszonyait, és mind a mai napig meghatároznak bennün-
ket is. Margot Kässmann teológiai, írásmagyarázati tudá-
sával elemzi a refl ektorfénybe kerülő asszonyok története-
it, és azokkal a sorstársaikkal ülteti őket szembe, akik jelen 
korunk társadalmaiban élik meg az anyaságot. E tekintet-
ben minden leírás a szerző személyes világismeretét mutat-
ja: látjuk magunk előtt az utazásai során szerzett tapaszta-
latok nyomán – az ő szemén keresztül – a különböző föld-
részek asszonyait, akik sorscsapásokat szenvedtek háborúk, 
éhínség, megalázás, megerőszakolás, lenézettség, nem kí-
vánt terhesség miatt. Sürgetően fontos lenne felemelni az 
anyaságot, sokkal nagyobb tisztelettel és méltósággal te-
kinteni a nőkre, megadni az alapvető javakat, biztosítani 
a szüléshez elengedhetetlen körülményeket, eszközöket – 
olvassuk összegezve a sorok üzeneteit.

Szociológiai szempontból is kapunk elgondolkodtató 
adatokat – legfőképp a németországi helyzetről szóló kor-
refl exiókat, a bibliai asszonyok esetei alapján megvilágít-
va. Ezek az adatok nem véletlenül kerültek bele a műbe: 
Margot Kässmann üzenni kíván társadalmának, és többek 
között olyan össztársadalmi problémákra kívánja felhívni 
a fi gyelmet, mint hogy nagyon alacsony a gyermekvállalás 
egy főre jutó száma – ezen változtatni kellene –, és egyre 
csak növekszik a vegyes, különböző nemzetiségű szülők há-
zasságából születendő gyermekek száma: a megszületettek 
ötöde bevándorló háttérrel rendelkezők gyermeke. Hogy 
szociológiailag ez később mit okoz a társadalomban, nem 
témája a műnek, de a kérdés felvetése időszerű.

Nyomatékos viszont az anyák helyzetének újragondo-
lása, hiszen ma is vannak gyermeküket egyedül nevelők, 
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gyermeküket örökbe adók és gyermekükről szülés után 
vagy még a születés előtt lemondók. Margot Kässmann 
nagyfokú körültekintésre hív, és hangsúlyozottan, szó-
kimondóan síkra száll az anyák sok esetben történő le-
nézése ellen, amely gyakori a mai társadalomban. Saj-
nos könnyen lenézik azt az anyát, aki lemond a gyerme-
kéről, és megválik tőle kicsi korában, de hasonlóképp azt 
is, aki örökbe fogad, aki más gyermekét neveli fel. Pe-
dig Mózes anyjának is le kellett mondania a csecsemő-
jéről, és a befogadó anya nem más volt, mint a fáraó lá-
nya. Margot Kässmann Hannoverben csecsemőmentő ál-
lomást is szervezett (Mirjam néven), ahova az édesanyák 
letehetik újszülöttjüket, ha nem tudják felvállalni a neve-
lést. Tehát a könyv szerzője gyermekmentőnek is nevez-
hető, aki nemcsak ír a szép elképzelésekről, hanem tett 
is valamit az anyákért.

A mai családok helyzete sok esetben 
zilált, rendezetlen – mégis minden kap-
csolat elrendeződik, ha az édesanya „áll 
a lábán”, képes nyugalommal, szeretet-
tel és hittel elfogadni például a férje ál-
tal a családba hozott, előbbi házasság-
ból származó gyermeke(ke)t is, akár úgy 
is, mint mostohaanya. Sok türelemmel 
és bátorítással kell egy anyának ebben a 
helyzetben élnie. A könyvben ez is hang-
súlyossá válik, mint az egyik kulcsmon-
dat: „Szeresd felebarátodat, mint ma-
gadat.” Ketúrá történetén keresztül el-
mélyedhetünk ebben a szituációban is.

A könyvben előkerül Támár is, aki 
„csellel esett teherbe”. Érdekes, ahogy a 
szerző a kapuzárási pánikkal foglalko-
zik a történet összefüggésében – és va-
lóban, arról is szólni kell, hogy mit tesz meg egy mai anya 
azért, hogy a kitolódott tanulás és karrier kiépítése után 
még a gyermekvállalás is beleférjen valahogy a biológiai 
óra csörgése előtt. 

Margot Kässmann könyve szókimondóan kezeli a bib-
liai történetek refl exióját, mintha összegezné a mai kor 
anyáinak a véleményét az egyes bibliai nők élethelyze-
téről. Ma már mindent másképp látunk? Ma már csak 
megmosolyogjuk őket? Nem, érdemes újra kézbe venni 
a Bibliát, érdemes újra erőt meríteni belőle, hiszen köny-
nyen előfordulhat, hogy a Bibliában olyan valakire buk-
kanunk, aki alapjában véve ugyanazzal a kihívással szem-
besült és élt, mint mi, csak épp más korban és más kö-
rülmények között. Ez érdekes felfedezéseket hozhat az 
olvasó életében. 

Ami a könyv lelkiségét illeti: a 20 fejezet egyike sem fe-
jeződik be a keresztyén hitünkre való vonatkozások nél-
kül. A szerző más könyveit is olvasva úgy látom, hogy Käss-
mann a sorok között azt üzeni: minden életfonál eleje Is-
tennél van, és a vége is oda vezet. Az, hogy addig hogyan 
gabalyodik, milyen életszálakkal fonódik össze, és hogyan 
vagy épp hol szakad el, az is mind Isten tenyerén történik. 
Életünk Isten kezében van, és nincs olyan nehéz anyai sors, 
amelyben ne mutatkozna meg Isten – még a szenvedés által 
is. Mert nem eshetünk mélyebbre, mint Isten tenyerébe. Az 
anyaságot is így fontos megélnünk. Nem tudhatjuk, mit hoz 
a jövő. Életünket eltervezhetjük, de meg kell látnunk, meny-
nyi külső tényező befolyásolja majd személyes elhatározá-
sainkat, sorsunkat. Egymás iránt sokkal megértőbbnek kell 
lennünk ezen a téren, és akár a gyülekezeti körök is jobban 

fókuszálhatnának az anyákat megerősí-
tő, családokat segítő alkalmakra. Ezzel 
együtt a gyermektelen helyzetben élőkre 
is nagyobb fi gyelem fordulhatna, hiszen 
gyakran ők élnek a gyülekezet árnyéká-
ban – akik gyakran keresztszülők vagy 
évekig gyermektelenül szenvedő fi atal 
párok vagy elkeseredett idősödők, akik 
elvesztették gyermeküket. Sokkal na-
gyobb odafi gyeléssel és érzékenységgel 
kellene kezelni a mozaikcsaládok anyá-
it és mindazokat, akiknek a sorsuk va-
lahol az anyaság miatt keseredik meg 
vagy válik kilátástalanná.

A könyv aktuális mondanivalója 
mindenképp megmozdíthat egy-egy 
lelkészt, aki időt szán arra, hogy átgon-
dolja a gyülekezetében élő édesanyák 
helyzetét, hogy új utakat keressen a to-

vábbi megszólításukra, lelki támogatásukra, talán továb-
bi misszióra is. A fejezetekben indító gondolatokat talál-
hatunk a gyülekezet egyes női alkalmaira, a baba-mama 
körökre, avagy a nagymamákkal foglalkozó bibliaórákra 
is. A házassági előkészítők során is érdekes lehet az anya-
képről beszélgetni a könyv kapcsán, illetve keresztelő előt-
ti találkozásokkor is hasznosnak bizonyulhat egy-egy gon-
dolat az odaillő, megfelelő fejezetből.

Margot Kässmann lelkipásztori bátorító öleléssel for-
dul az olvasók, de elsősorban az édesanyák felé, minden-
ki sorsát mély emberszeretettel elfogadva és megértve – 
négy gyermek anyjaként, súlyos betegség tapasztalataival 
és személyes kudarc átéléseivel a háta mögött. A könyvet 
elolvasva ki-ki eldöntheti, hogyan fogadja majd a közelí-
tő, kitárt, segítő anyai karokat.
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b Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztünk konferenciát április 2–3. között a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE 
HTK, a Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat, mindegyik szervezet a maga sajátos szempont-
jaival igyekezett gazdagítani az eseményt. A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő biblia-
fordítások áttekintése és a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak és szempontrendszereinek meg-
ismerése volt. Arra törekedtünk, hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik vagy egy felekezet, 
vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében autentikusan tudnak megszólalni a témában.

A KRE HTK és Zsengellér József dékán sajátos szempontja 
a szervezésben nyilvánvalóan teológiai volt, vagyis olyan 
kérdések napirendre tűzését és tisztázását kérte, amelyek-
ben fény derülhet az egyes bibliafordítások elkészítésének 
teológiai-egyháztörténeti indítékaira, valamint azokra a 
nyelvi-exegetikai megoldásokra, amelyek a bibliafordítást 
annak idején egyedivé és jelentőssé tették. Fabiny Tibor-
nak, a Hermeneutikai Kutatóközpont vezetőjének egészen 
más hangsúlyai voltak: igazi irodalmárként legszíveseb-
ben a vizsgált bibliafordítások recepciótörténetére és a 
bibliaolvasó, -használó közösségek igényeire összponto-
sított. Megbeszéléseinken úgy fogalmazott, hogy a „virá-
gozzék minden virág” elv jegyében legszívesebben kerül-
ne minden teológiai vagy fordításszakmai értékelést és 
bírálatot, és inkább arra helyezné a hangsúlyt, hogy mi 
tesz egy fordítást elfogadhatóvá és kanonikussá a keresz-
tény közösség számára. Jómagam a bibliatársulatot kép-
viselve arra törekedtem, hogy a felkért előadók jóvoltából 
jobban megismerhessük a magyar nyelven napjainkban 
közkézen forgó bibliafordítások szakmai, fordításelméle-
ti hátterét. Ezekből az eltérő, egy-egy konferencia témáját 
önmagukban is kitevő szempontokból próbáltunk meg-
formálni egy szempontlistát, amelyet azután elküldtünk 
a felkért előadóknak: 1. a fordítás rövid története; 2. for-
dításelméleti kérdések (alapszöveg, fordítói elvek és gya-
korlati munka, célkitűzés); 3. célközönség és kiadói háttér 
(internetes elérhetőség); 4. pozicionálás más fordítások-
hoz képest (hol helyezné el?); 5. használata (kik, hányan 
és hogyan olvassák?).

Ahogyan az lenni szokott, kevés előadó tartotta magát 
pontosan az említett szempontokhoz, a referátumok telje-
sen egyéni hangvételűek és tartalmúak voltak. Önmagában 
azonban ez nem jelentett komoly problémát, hiszen a kon-
ferenciát úgy terveztük, hogy jusson elég idő a kérdésekre 
és a hallgatói refl exiókra, ha tehát valaki arra volt kíván-

csi, ami nem hangzott el egy ismertetett bibliafordítással 
kapcsolatban, nyugodtan megkérdezhette.

Ezt az interaktivitást szerettük volna tovább bővíte-
ni a két kerekasztal-beszélgetéssel, amelyek lehetőséget 
adtak arra, hogy egy-egy ó-, illetve újszövetségi fordítá-
si kérdést alaposabban körbejárjunk. Mindannyiunknak 
gyakori élménye volt a korábban megismert konferenci-
ákon, hogy éppen a legizgalmasabb részen, a beszélgeté-
seken, diszkussziókon igyekeznek időt nyerni a szerve-
zők, ezzel szemben túlságosan is megértőek az időkere-
tet akár kétszeresen is túllépő, fegyelmezetlen előadókkal 
szemben. Mi igyekeztünk „könyörtelenül” moderálni a 
20-25 perces előadásokat, de bármilyen időzavar is ál-
lott elő, a diszkussziókat és a kerekasztal-beszélgetése-
ket nem rövidítettük le.

A konferencia első napján tizenöt előadást hallgattunk 
végig négy szekcióban. Az első szekció témája A Károli-for-
dítás és annak mai változatai volt. Zsengellér József hasznos 
összegző előadásában számba vette az 1590-es vizsolyi Bib-
lia megjelenését követő fontosabb Károli-revíziókat, majd 
részletesebb vizsgálat alá vette az 1908-as kiadás keletkezé-
si körülményeit és fordítási szempontjait. Ez a Károli-reví-
zió a ma is legtöbbek által használt és ismert Károli-Biblia, 
mégis, vajmi keveset tud a közvélemény a létrejöttéről, a 
közreműködőkről, a revíziós elvekről és arról a fogadtatás-
ról, amelyben ez a revízió az első világháborút megelőző-
en, majd a két háború között részesült.

Szabó Zoltán a nazarénus közösség nevében beszélt 
arról, hogyan vezette el a nazarénusok kicsiny, de az év-
százados állami és egyházi üldöztetésben is kitartó né-
pét saját identitása a Károli-Biblia egy korábbi, még az 
1908-as revízió előtti szövegének használatához. Az elő-
adás főként a nazarénusság szociológiai és eszmetörténe-
ti vizsgálatára, és kevésbé a nazarénusok által használt 
„revízió előtti” Károli-fordítás jellemzésére összpontosí-
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tott. Erről a Bibliáról valójában igen keveset tudtunk meg 
az előadásból, annál inkább megismerkedhettünk azzal 
az ambivalenciával, amely a mai nazarénus közösségek 
bibliahasználatát jellemzi: míg a közösség annak idején 
éppen a bezárkózása miatt utasította vissza a túlzottan 
„modernnek” érzett 1908-as Károli-revízió átvételét, ma 
a fi atal nazarénus hívek gond nélkül olvassák az úgyne-
vezett „egyszerű fordítást” is, amely minden ízében sza-
kít azzal, amit a Károli névvel fémjelezhető magyar bib-
liafordítási örökség jelent.

Horváth Orsolya előadásában a Keresztény Advent 
Közösség (Kerak) bibliahasználatáról beszélt. Elmond-
ta, hogy bár más fordításokat, elsősorban az új protes-
táns fordítást is ismerik és használják a Kerak hívei és 
lelkészei, Isten igéjét a legteljesebben mégis az 1908-as 
Károli-fordításban ismerték fel. Ezzel némileg feszült-
ségben áll az előadó azon érvelése, amely az 1590-es el-
ső Károli-kiadás „előljáró beszédére” hivatkozik. Ebben 
az előszóban Károli Gáspár felsorolja a legfontosabb for-
dítási szempontokat, amelyeket ő és kollégái szem előtt 
tartottak, és amelyekhez képest az 1908-as revízió lénye-
ges változtatásokat hajtott végre. Károli eredeti intenci-
óit szerintem csak nehezen lehet idézni az 1908-as reví-
zió jellemzésében. Horváth Orsolya két ponton látja az 
1908-as (vagy 1590-es?) Károlit jobbnak és Isten igéjéhez 
méltóbbnak, mint az alternatív fordításokat: az ihletett-
ség és a szöveghűség területén. Úgy érzem, sajnos egyik 
érvet sem sikerült érdemben alátámasztania az előadá-
sa során: maga is beismeri, hogy egyik fordítást „ihletet-
tebbnek” tartani a másiknál szubjektív törekvés (szinte 
már a lelkek megítélésének karizmáját igényli!). A szö-
veghűség kérdésében – számomra különös módon – azt 
rója fel az új fordítás hibájául, hogy a mai beszélt magyar 
nyelv érdekében engedményeket tesz az „eredeti” kife-
jezés fordításában. Felmerült bennem a kérdés, vajon a 
mai magyar nyelv és a magyar szavak, morfémák, mon-
datok ma használatos értelmezése nem része-e az „ere-
deti kifejezéshez” való hűségnek? Az előadó mentségére 
kell felhoznom, hogy ezek a kérdések a mai teológiai pár-
beszédben nagyon is messze vannak a kikristályosodás-
tól, ezért Horváth Orsolya járatlan úton próbált meg ha-
ladni, őszintén és tapintatosan, de sajnos számomra ke-
véssé meggyőzően.

Ezt követően a napjainkban folyó vagy nemrég pub-
likált újabb Károli-revíziós kísérletek kerültek teríték-
re. Először Győri Tamás beszélt a Protestáns Média Ala-
pítvány kezdeményezésében elvégzett és a Veritas Kiadó 
által megjelentetett „új Károliról”. Mind az evangélikus, 
mind pedig a református egyházban sok hír jelent meg az 
elmúlt évben erről a bibliakiadásról, sokan használják is 
ezt a szöveget, a református teológián például majd’ min-
den hallgató beszerzett egy példányt. Ismeretes a polémia 
is, amely kialakult körülötte, hiszen a Magyar Bibliatár-

sulat Szöveggondozó Bizottsága kétségeket fogalmazott 
meg részben a munka szakmai hátterét, részben pedig az 
eredményt illetően. (Ezek a kritikák elérhetőek az olva-
sók számára, mint ahogyan maga a szöveg is, így min-
denki le tudja vonni a saját következtetéseit.) Győri Tamás 
előadása nem hozott igazán újdonságot ebben a tekintet-
ben, hiszen egy Baranyi József által korábban már a Ká-
roli-egyetemen elmondott előadást ismételt meg. Az elő-
adásban főként a revízió időszerűségéről és legitimitásá-
ról esett szó. A fő érv ebben talán az, hogy ha német vagy 
angol nyelvterületen in aeternum lehet revideálni olyan 
klasszikus fordításokat, mint a King James Bible vagy a 
Luther-Bibel, akkor Magyarországon is szükség és igény 
van a Károli-Biblia revízióira. Ez nyilván olyan kijelen-
tés, amelyet nehéz vitatni, hiszen ha ennek mentén elké-
szül egy újabb revízió és azt a Károli-hagyományt nagy-
ra értékelő hívek megveszik, akkor az igényeken nincs is 
mit vitatkozni. Ugyanakkor ez az érvelés továbbra sem 
mond el semmit arról, hogy a 20. századi magyar törté-
nelmi és bibliafordítási folyamatok sajátos fejlődése után 
(és tiszteletben tartása mellett!) mennyire volt indokol-
ható egy olyan revízió, amely egyrészt tudatosan szem-
befordul a Károli-revíziónak induló, majd nyelvi és for-
dításelméleti megfontolásból új fordítássá váló 1975-ös 
fordítással (kimondva-kimondatlanul a „szent” Káro-
li-hagyomány elárulásával vádolva azt), majd praktikus 
megfontolásokból annak számtalan szövegi megoldását 
egyszerűen átemeli a maga szövegébe: a korábbi „Károli-
árulás” így immár átnemesítve a köznép számára „zama-
tos”, „ódon”, ugyanakkor mégis modern „Károli-szöveg-
gé” válik. Mint tudjuk, minden bibliafordítást és revíziót 
az idő igazol, de a szakemberek dolga, hogy a megfelelő 
vitákat lefolytassák. Sajnos ezen a konferencián sem is-
mertünk meg az „új Károli” mellett szóló újabb érveket 
azon kívül, hogy „volt rá anyagi lehetőség, és valakinek 
ezt is meg kellett csinálni”. 

Az előbbiek fényében számomra különösen érdekes 
volt, hogy ezután Ruff  Tibor a Hit Gyülekezet által nem-
rég elkészített és a Patmosz Records kiadó által megjelen-
tetett Károli-revízióról beszélt. A Veritas-Bibliához képest 
ez a revízió sokkal konzervatívabb, ugyanakkor következe-
tesebb munkának nevezhető, hiszen gyakorlatilag semmit 
nem változtattak az 1908-as szövegen, pusztán ortográfi ai 
jellegű simításokat hajtottak végre benne. Még az elmúlt 
néhány évtized Károli-revízióinak fő vesszőparipájával, a 
„valátlanítással” sem foglalkoztak, véleményem szerint 
egyébként nagyon helyesen: az 1908-as szöveg nem ezek 
miatt lesz érthetetlen az egyházias olvasó számára. Ruff  
Tibor elmondta, hogy a munkát a szerkesztők menet köz-
ben ismerték meg igazán, sok tekintetben mélyrehatóbb 
revízióban gondolkodtak (például a mondatvégi írásjelek 
tekintetében), de számukra is világossá vált, hogy az 1908-
as szöveg kiérlelt munka, és a mai szemmel elsőre indoko-
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latlannak tűnő megoldások mögött is komoly érvek – ha 
más nem, hát a jobb alternatívák hiánya – szólnak. A ki-
adás egyéb jellemzői (könyvészeti megjelenés, kötés, Jézus 
szavai piros betűkkel szedve) egyértelműen a Hit Gyüleke-
zete amerikanizált ízlését tükrözik, és ugye ízlésekről non 
est disputandum.

A nap második szekciójában a katolikus bibliafordí-
tások kerültek terítékre. Szervezőként be kell vallanom, 
hogy a legnehezebb dolgunk éppen a katolikus előadók 
felkérésével volt, hiszen többen is visszautasították a meg-
szólalást hallva arról, hogy nemcsak kisegyházi résztve-
vők, de még a Hit Gyülekezete is képviselteti magát. Sőt 
még az is elrettentő tényező volt egyeseknek, hogy a refor-
mátus zsinat a közelmúltban érintetlenül hagyta a meg-
újított szövegű Heidelbergi káté elhíresült 80. kérdés-fe-
leletét. Ezért is külön köszönet illeti azokat a nyitott elő-
adókat, akik mégis vállalták, hogy bevezetnek bennünket 
a katolikus bibliafordítások világába. Jelenits István mu-
tatta be a Szent István Társulat Bibliáját, amely a közel-
múltban szintén szövegrevízión esett át. Ő nem volt al-
kotó részese a fordításnak, ezért belső műhelytitkokat 
hiába is vártunk volna az előadásától, ugyanakkor ob-
jektíven és a tőle megszokott fi nom humorral és iróniá-
val elemezte a munka egy-egy megoldását. Kiemelte, hogy 
minden kritikai észrevétel ellenére az új katolikus fordí-
tás megszületése a ’70-es években óriási lépés volt a ma-
gyar katolikusok Biblia felé fordulásában, a II. vatikáni 
zsinat szellemében. 

Tarjányi Béla professzor, a Szent Jeromos Katolikus 
Bibliatársulat igazgatója az általuk megjelentetett Káldi-
Neovulgata kiadásról beszélt. Előadásának egyik érde-
kessége volt, hogy részletesen kitért az Újszövetségben 
szereplő Septuaginta-idézetek és az Ószövetség-fordítás 
alapszövegének (Hebraica vagy Septuaginta) problémá-
jára is. Bár a II. vatikáni zsinat óta a hivatalos katolikus 
álláspont is a héber alapszöveget preferálja az Ószövet-
ség fordításánál, nem tagadhatjuk le, hogy az ortodox ha-
gyomány és a katolikus biblikus tradíció is ezer szállal 
kötődik a Septuaginta szövegéhez. A helyzet megítélését 
és a héber alapszöveg abszolutizálását valóban nehezí-
ti az a tény, hogy az Újszövetség írói számára a Biblia az 
Ószövetség görög fordítása volt. A reformátorok huma-
nista meggyőződéséből (tudniillik hogy fordításból nem 
fordítunk) továbbra sem engedhetünk persze, de Tarjá-
nyi professzornak abban kétségtelenül igaza van, hogy a 
Septuagintának az eddigieknél jóval nagyobb jelentősé-
get kell adnunk a bibliafordításainkban. 

Dejcsics Konrád OSB bencés szerzetes a Békés–Dalos-
féle Újszövetség-fordítás keletkezési körülményeit, elveit 
és a kiadással egykorú – főleg protestáns – kritikákat is-
mertette. A maga korában forradalmian újnak számító 
és méltán nagyon népszerű fordítást ugyan nem kímél-
ték az egykorú kritikusok, de az idő igazolni látszik ezt 

az önálló munkát. Érdekes volt hallani, hogy a Békés–
Dalos-fordítás megjelenése idején milyen élénk érdek-
lődést váltott ki az itthoni biblikus szakemberek között. 
Talán nem véletlen, hiszen ebben az időben nyertek te-
ret egyre inkább az E. A. Nida és munkatársai által pub-
likált újabb bibliafordítási elvek, amelyekre a területtel 
foglalkozó teológusoknak és nyelvészeknek mindenkép-
pen reagálniuk kellett. 

Sajnálatos módon Kiss Etele művészettörténész érde-
kes és tartalmas előadása az ortodoxok bibliahasználatá-
ról alig volt követhető a jelenlévők számára, hiszen az elő-
adó olyan sok információt akart a húsz-huszonöt percbe 
belesűríteni, ami lehetetlenné tette a sikeres kommuniká-
ciót. Holott a Tarjányi-előadás témájára is refl ektálva na-
gyon is sok érdekességet említett a Septuaginta-alapú or-
todox bibliafordításról, valamint Berki Feriz korszakalko-
tó, ugyanakkor sokáig kevéssé értékelt zsoltárfordításairól.

A harmadik szekció a mai protestáns fordításoké volt. 
Karasszon István bemutatta az 1975-ös protestáns új for-
dítást és elveit. Nagyon élvezetes volt hallgatni azt a né-
hány esettanulmányt, amelyeken keresztül megvizsgálta, 
mit is jelent dinamikusan fordítani a Bibliát, illetve hogy 
mennyire jogos az a közkeletű vélekedés, mely szerint az új 
fordítású Biblia teljességgel a nidai dinamikus ekvivalen-
cia elvein nyugodnék (nem az!). Az én feladatom ezt köve-
tően az 1990-es revízió ismertetése volt. A jelenleg lezáru-
ló új fordítású revízióról nem beszéltem, mert az még egy-
részt „work in progress”,1 másrészt az egyházi sajtóban az 
elmúlt években sok helyen elérhetőek voltak mind a revízi-
ós elvek, mind pedig a munka eredményei próbakiadások 
formájában. Az 1990-es revízió jellegzetességeit legjobban 
talán azok a statisztikai adatok tárják elénk, amelyek ösz-
szefoglaló kötetben megjelentek a Kálvin Kiadónál.2 Eze-
ket igyekeztem az előadásomban összefoglalni. A szekciót 
Tunyogi Lehel előadása zárta, amelyet az előadó távollété-
ben Zsengellér József olvasott fel. A Kecskeméthy-örökséget 
a Koinónia Kiadó gondozta és jelentette meg immár má-
sodik kiadásban. Ennek a munkának a kalandos és tanul-
ságos történetét elevenítette fel az előadás.

Az első nap utolsó szekciójában, az Újabb mai fordí-
tások és kísérletek cím alatt három fordítást ismerhet-
tek meg a hallgatók. Először Szalai András, az Apológia 
Központ munkatársa tartott előadást a Jehova Tanúi által 
használt Új Világ-fordításról és annak jellemzőbb problé-
máiról. Ettől a fordításnak igazán csak engedményekkel 
nevezhető munkától annak idején a Magyar Bibliatársu-
lat is közleményben határolódott el, és óvta a magyaror-
szági keresztény bibliaolvasókat attól, hogy ennek alap-

 1 Ennek a munkának a legfrissebb dokumentuma: A bibliarevízió 
műhelyéből. Szerk. Pecsuk Ottó. Kálvin Kiadó, Budapest, 2012.
 2 Az új fordítású Biblia (1975) revíziójának eredményei (1990). Kálvin 
Kiadó, Budapest, 1995.
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Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon a

ján olvassák az igét. Az Új Világ-fordítás legsúlyosabb 
problémája a tendenciózus, a Jehova tanúinak dogmati-
kájától függő szöveghamisítás és a héber és görög erede-
tiktől független, az angol „alapszövegtől” ellenben szol-
gaian függő fordítás. 

Ruff  Tibor a Hit Gyülekezete készülőben lévő új fordí-
tásáról is beszélt, amelynek elvei és gyakorlata a követke-
ző napi ószövetségi kerekasztal-beszélgetésben élénk vita 
tárgyát képezték. Nagy érdeklődéssel vártam Szőcs Zoltán 
előadását, amelyben az általa készített „egyszerű fordítás-
ról” beszélt. Félelmeim, amelyeket az új fordítású Biblia 
revíziós munkálatai közepette szereztem, s amelyek azt 
súgták, hogy ez a munka egy angol „Grundschrift ” alap-
ján készült, beigazolódtak. Szőcs Zoltán elmondta, hogy 
ő maga nem tud igazán sem görögül, sem héberül, de ez 
nem jelentett gondot a vállalkozás során, hiszen egy pon-
tos, minden részletre kiterjedő angol nyelvű segédanyag-
ból, valamint a rendelkezésre álló magyar fordítások ösz-
szehasonlításával dolgozott. A helyenként valóban nagyon 
frappáns és könnyed magyar nyelvi megoldásokkal rendel-
kező „egyszerű fordítás” lépten-nyomon elárulja, mennyi-
re nincs tisztában azokkal az exegetikai és nyelvi dilem-
mákkal, amelyek az ó- és újszövetségi bibliafordítást való-
di szellemi és lelki kihívássá emelik, és nem utolsósorban 
amelyeknek ismerete „hűségessé és megbízhatóvá tesz egy 
fordítást”. Ennek oka eddig nem volt világos számomra, 
de most egyértelművé vált. Szomorú tapasztalat, hogy az 
„egyszerű fordítás” népszerűsége egy valóban létező di-
lemmát tükröz: még a rendszeresen templomba járó híve-
ink sem értik a hagyományos bibliafordítások nyelveze-
tét (még az új fordításét sem!), és ez a helyzet sodorja őket 
olyan irányba, amelyből mind exegetikailag, mind nyel-
vileg elfogadhatatlan minőségű „fordításkísérletek” siet-
nek a segítségükre. Ez a helyzet nem az „egyszerű fordí-
táshoz” hasonló munkák elkészítőinek a hibája, az ő fe-
lelősségük más jellegű (miért kell egy ilyen munkát vagy 
felkérést elvállalni?). Ez a helyzet kiáltó kritikája a Ma-
gyar Bibliatársulat és ezáltal egyházaink bibliamunkájá-
nak, hiszen az elmúlt húsz-huszonöt évben nem tudtunk 
létrehozni olyan valóban mai nyelvű, ugyanakkor minő-
ségi és az eredeti szövegeket hűségesen továbbadó fordí-
tást, amely ezt a valós olvasói igényt kielégíthette volna. 
Az új fordítás ebből a szempontból továbbra is az „egy-
ház Bibliája”, hiszen egyrészt erősen benne áll a Károli-
hagyományban, másrészt olyan mértékű formai szöveg-
hűség jellemzi (lásd Karasszon István előadását), ami al-
kalmatlanná teszi ennek az igazán 21. századi missziói 
feladatnak a maradéktalan betöltésére.

A konferencia második napján a hangsúly már inkább 
az interaktivitáson és kevésbé a „frontális előadásokon” 
volt. A magyarországi zsidóság (vagy inkább annak egy 
sajátos csoportja) képviseletében Köves Slomó tartott elő-
adást a bibliai írásrendszer kialakulásáról, az Ószövetség 

(itt inkább a héber Biblia) szöveghagyományozásáról, fon-
tosabb ókori és újabban készült magyar nyelvű fordítása-
iról, illetve arról, hogy általában hogyan tekint a zsidóság 
a Szentírásra. Különös volt megtapasztalni, milyen tuda-
tosan utasítja el a mai zsidóság a Septuagintát, annak elle-
nére, hogy az önmagában a héber Szentírás első zsidó for-
dítása (még a görög szövegi eltérésekre is héberül hivatko-
zott az előadó!). Ugyanígy különös volt hallani azt is, hogy 
a zsidóság számon tartja és ismeri ugyan Bloch Móric for-
dításait, de csak azokat, amelyeket még zsidóként készí-
tett. Ballagi Mórként befejezett munkái ugyanis már nem 
tekinthetők a zsidóság szellemi hagyatékának. 

A konferencia második napjának legizgalmasabb ré-
sze az a két kerekasztal-beszélgetés volt, amely ószövetsé-
gi és újszövetségi kérdések körül forgott. Az ószövetségi 
pódiumbeszélgetés résztvevői Zsengellér József moderá-
lása mellett Xeravits Géza, Hack Márta és Kustár Zoltán 
voltak. Nagyon sok kérdést érintettek, de a legjobb vita 
talán az ószövetségi szövegkritika megítélése és haszná-
lata körül bontakozott ki. Számomra igen elgondolkod-
tató volt hallani, hogy a magukat konzervatívnak neve-
ző ószövetségesek is gyakorolják a szövegkritikát (külön-
ben hogyan döntenék el, hogy mit fordítsanak?), de erről 
nem szeretnek beszélni, csak többszöri provokatív rákér-
dezésre. Ezzel szemben a „kritikusabb” tudósok őszin-
tén igyekeznek választ keresni arra a kérdésre, hogy hol 
is van a helye a szövegkritikának a munkájukban, és fő-
leg: hol vannak ennek a szükségszerű munkának a még 
szükségszerűbb határai? 

Az újszövetségi kerekasztal (Tarjányi Béla, Cserháti 
Sándor, Vladár Gábor, Ruff  Tibor részvételével, Pecsuk 
Ottó moderálása mellett) olyan „örökzöld” témákat igye-
kezett körüljárni, mint a Szentlélek vagy Szent Szellem 
fordítása, a páli antropológiai kifejezések (szóma, szarx, 
pszükhé, pneuma) fordítási lehetőségei és általában a bib-
liai emberkép és annak lefordíthatósága a mai ember nyel-
vére és világképére. Mint várható volt, a fő demarkációs 
vonal nem katolikus és protestáns bibliafordítók, hanem 
a „mainstream” keresztények és a Hit Gyülekezetének teo-
lógusai (akik ebben a kérdésben még számos szabadegy-
ház és karizmatikus közösség véleményének adnak han-
got) között húzódott. 

Amint tudjuk, a Hit Gyülekezete elégedetlen a magyar 
bibliafordítási hagyomány évszázados „lélek-test” fordítá-
sával. Azzal érvelnek, hogy amint több világnyelven is kü-
lön kifejezéseket használnak a bibliafordítások a pneuma 
és a pszükhé fordítására, úgy érdemes volna magyarul is 
megpróbálkozni ezzel. A görög pneuma „szellem” szóval 
való visszaadásának fő előnyét abban látják, hogy ez hűsé-
gesebb az eredeti görög megfogalmazáshoz, és ráébreszt-
heti az embereket: a Szentlélek (vagyis a Szent Szellem) 
dolgai nem aff éle „lelki” dolgok, mint például az érzelme-
ink, hanem sajátosan Istentől kapott adományok. Azt is 
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Emlékezés Mózes Árpád (1931–2013) evangélikus 

püspök szolgálatára
g  S Z E B I K  I M R E

Váratlan elhunyta döbbenetet váltott ki bennünk. A döb-
benet mögött enyhe perlekedés is ott ólálkodott lelkünkben 
a Teremtővel szemben. Két nappal előbb még otthonunk-
ban köszöntöttük egymást, mit sem sejtve abból, hogy ez 
az utolsó ölelés „itt a földi téreken”.

Milyen gyorsan emlékké válik az ember! Magam is 
most, e fájdalmas búcsú pillanatában visszafelé nézek, s 
kutatom közös találkozásaink immár emlékké mereve-
dett képeit.

Szálfa dőlt ki közülünk, akire lehetett számítani és épí-
teni. Így tekintett Erdély evangélikus egyházának népe is 
aktív püspökére. Magyarsága meghatározó volt saját ma-
gának éppúgy, mint a Romániában élő honfi társainak. Ha-
zájának tekintette természetes módon szülőföldjét, de Ma-
gyarországot is.

Élénken él bennem szülőfalujában, a barcasági Krizbán 
tett közös látogatásunk. A telt templom hívő népének ajkán 
zengett az ének. Mindketten megrendülten prédikáltunk, 
s a hívek tekintetében olvasni lehetett az örömöt, a jóleső 
büszkeséget. Közülük való rokonból, játszótársból, falubeli 
testvérből a legmagasabb rangú egyházi vezető lett, aki kö-
zéjük hozta az anyaország evangélikusságának egyik püs-
pökét. Érezni lehetett az összetartozás igényét, lelki szük-

ségét, hogy soha ne feledkezzünk meg egymásról. Ez Mózes 
Árpád püspök testamentuma is lehet aktuális üzenetként.

Ezen a közös kiránduláson felmentünk a Hargitára, Er-
dély hegyeinek egyik legpompásabb látványt nyújtó, szép 
kilátással megajándékozó magaslatára. Mély átéléssel be-
szélt a hazai táj különlegességéről, a feladhatatlan szülő-
földről és az elhagyhatatlan országról. Ez az övék, utolsó 
szívdobbanásig ragaszkodnak hozzá. Itt vannak otthon. 
Másutt csak idegenek vagy jobb esetben szívesen látott ven-
dégek… „Eredj, ha tudsz”, idézte Erdély halhatatlan köl-
tőjét, Reményik Sándort. Maradj, ahogy lehet! Ez Mózes 
Árpád püspök testamentumának másik időszerű üzenete.

Kolozsvár tanulmányainak, ifj úságának városa. Itt járt 
egyetemre, mígnem az egyetem „fura ura” ex mat ri ku lál tat-
ta édesapja kuláksága miatt. Itt lett ezt követően teológiai 
hallgató, s tanulta a lelkészi hivatás szükséges és szépséges 
tudományát. Itt barátkozott az erdélyi református, unitá-
rius és evangélikus hallgatókkal, valamelyest a nagyszebe-
ni szász evangélikus teológusokkal is. Az ökumené házhoz 
jött, és elemi szükségletként élt a jövendő lelkipásztorok lel-
kében. Itt szentelte néhai Argay György püspök lelkésszé 
a Fehér templom megszentelt falai között, itt kötött életre 
szóló elkötelezettséggel házasságot Nagy Lívia tanítónő-

remélik az új terminológia meghonosításától, hogy a ke-
resztények felismerik, téves az az elképzelés, hogy az em-
ber halandó testből és halhatatlan lélekből áll, hiszen ez a 
szemlélet nem tud mit kezdeni a test feltámadásának bib-
liai tanításával. A hagyományos bibliafordítás hívei azon-
ban azzal érvelnek a hagyományos terminológia megtar-
tása mellett, hogy az indoeurópai nyelvek talán valóban 
könnyebben fordítják a kérdéses görög fogalmakat, de a 
magyar nem ilyen, ugyanakkor a saját belső törvénysze-
rűségei ellenére is tökéletesen alkalmas arra, hogy vissza-
adja a Biblia üzenetét. Nem rosszabb vagy jobb e tekintet-
ben, mint az angol vagy a német, csak más. Az alternatív 
„szellem” fordítást pedig azért vetik el, mert azt a magyar 
nyelvben már lefoglaltnak érzik a „kísértet”, illetve a „szel-
lemi tudományok” jelentésekre.

Amint várható volt, a legélénkebb hallgatói részvételt és 

a legprovokatívabb kérdéseket ez a téma váltotta ki. Bár ter-
mészetesen nem sikerült megnyugtató konszenzusra jut-
nunk, a beszélgetés egyértelmű eredményének tartom azt a 
nyitottságot és kulturált vitahangnemet, amelyben az elté-
rő nézeteket a Biblia iránti alázat jegyében meg tudtuk be-
szélni. A mai Magyarországon és a mai keresztény felekeze-
teken belül ez a fajta vitakultúra nagymértékben hiányzik, 
ezért szervezőként és résztvevőként is büszke vagyok arra, 
hogy részese lehettem mindennek. 

A konferencia nyilvánvalóan nem dolgozhatott fel min-
den kérdést, amelyet napirendjére tűztünk. Külön öröm, 
hogy az előadások és a hallgatókkal folytatott diszkussziók 
teljes hanganyaga elérhető a Magyar Bibliatársulat honlap-
ján (http://bibliatarsulat.hu/?p=3314), így az érdeklődő ol-
vasó azt is nyugodtan eldöntheti, hogy beszámolóm a kon-
ferenciáról mennyire volt valóban „elfogult”.
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Emlékezés Bödecs Barnabás (1931–2013) evangélikus  lelkész szolgálatára a

vel, és itt lett a Romániai evangélikus-Lutheránus Egyház 
püspökévé. A „szép város, Kolozsvár” történeti múltú Há-
zsongárdi temetője ad majd otthont fáradt testének a fel-
támadás reménységében. Szerette ezt a várost, s szívesen 
kalauzolt bennünket a város nevezetességeinek bemutatá-
sakor. A magyar emlékek a szívéből törtek elő.

A Duna-deltában töltött hat év emlékeiről gyakran 
szólt, ha faggattuk. Soha nem kérdezte, hogy engedhette 
meg az Isten. Pedig természetes lett volna. Elfogadta Isten 
kezéből a jogi értelemben teljesen indokolatlan büntetést, 
hiszen vétkességét képtelenek voltak igazolni. Fogolytársai-
ról csak jót tudott mondani. A későbbi református püspök-
ről éppúgy, mint teológiai tanárokról. Tőlük sokat tanul-
hattak. Különös továbbképző hellyé magasztosult a börtön 
dohos cellája, és penészes társalgója imaközösséget kínált, 
hogy túléljék, amit csak remélni mertek. Ti gonoszt gon-
doltatok, de az Isten jóra fordította. Micsoda mélység rej-
tőzik az isteni titok mögött!

Fiát csak hatéves korától ismerhette. Pótolni akarta az 
elmaradt szeretetet családjában. Unokái említésekor ragyo-

gott a tekintete. Nemcsak büszke volt reájuk, hanem boldog, 
hogy továbbviszik magyar szellemiségét, derűs gondolko-
dását. Mózes Árpád püspököt Mádl Ferenc államelnökünk 
a Magyar Köztársaság középkeresztjével tüntette ki, a ma-
gyar ’56-osok szövetségének érdemérmét is elnyerte. Mind-
két kitüntetés élete s szolgálata őszinte elismerését jelezte.

Szolgálatának színhelyei: Székelyzsimbor, Nagyká-
roly, Arad és Kolozsvár. Tudom, hogy e gyülekezetek 
hívő népe szívből mond most köszönetet elvégzett ige-
hirdetéseiért, lelkipásztori biztatásáért, értük mondott 
imádságaiért.

Utolsó találkozásunkká vált beszélgetésünk még nagy-
károlyi folytatást ígért. Ott, ahol leghosszabb ideig szol-
gált, s ahova szívesen visszatért, utolsó földi otthonába. Ma 
már tudjuk, amit itt a földön nem tudtunk hangos szóba 
foglalni gondolatainkból, azt már csak az örökkévalóság-
ban folytathatjuk. Krisztusért méltán reméljük. Igéje biz-
tat: „Jól van, jó és hű szolgám, menj be a te urad ünnepi la-
komájára.” (Mt 25,21) Legyen áldott szolgálata és emléke 
magyar földön is!

Emlékezés Bödecs Barnabás (1931–2013) evangélikus 

lelkész szolgálatára
g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

Megint elment egy társunk, és éppen azért kell emlékez-
nünk, mert megrendítően ment el közülünk, sajnos, a szó 
legszorosabb értelmében. De a mi emlékezésünk gyenge. 
Ezért nem írtam a szokott latin címet: „in memoriam”. 
A mi memóriánk bizony véges. De emlékezésünkben most 
éppen ő segít, aki már nincs közöttünk: hogyan látta ő az 
életét, szolgálatát? Ezt írta le ő maga még 2005-ben ab-
ban a kötetben, amelyet két együtt jubiláló évfolyamunk 
adott ki „Hívására indultunk” – Aranydiplomás evangéli-
kus lelkészek vallomásai címmel. Ebben még ő is velünk 
együtt emlékezett. Most pedig írása emlékeztet minket 
életére, alakjára.

1931-ben született, édesapja is evangélikus lelkész volt. 
Bibliás, evangéliumi légkörben nőtt fel. Édesapja, Bödecs 
Károly (1900–1945) a súri temetőben várja a feltámadást. 
„Bödecs József nagyapám verseket faragó, napi igeolvasó, 
imádkozó, mindig alázatos szavú ember volt” – emléke-
zik róla Barnabás, az unoka. Másik nagyapja, Gindly Ká-
roly „sokoldalú, szigorú, igényes pedagógus volt. A vasár-
nap délutáni könyörgésekre többször maga írt prédiká-
ciót vagy saját fogalmazású kérést, hálaadó imádságot” 

– olvassuk az unoka emlékezésében. De édesapjáról is ezt 
írja: „Édesapám ajtót nyitott az evangelizációs alkalmak-
nak, és bevezetett engem az ige szolgálatának műhelyébe, 
lelkészgyűlésekre, egyházkerületi ülésekre is.” 

1938-ban a soproni Líceum tanulói közé került, ez meg-
határozta további életét, amit ő önéletrajzában ezzel az igé-
vel fogalmazott meg: „Megragadtál, hatalmadba ejtettél.” 
(Jer 6,7) Sok szép győri emlékét lehetne idézni, ahogyan a 
férjet és édesapát veszített család megtapasztalta a győri 
gyülekezet, a lelkészek és a diakonisszák befogadó szere-
tetét az akkori szeretetotthonban. 

Mégis álljon itt egy emlék tőle fi atal éveiből: „1945 telén 
Budán dolgoztam. Késő éjjel, az utolsó járattal utaztam. A 
Móricz Zsigmond körtéren kiinduló villamos lépcsőjén is 
lógtak az emberek. Fölugrottam, de visszaestem volna… 
kéz nyúlt ki a fejek fölött és behúzott, mielőtt a közeledő 
vasoszlop lesodort volna.” Akkor tapasztalta meg először 
Isten életmentő tettét?

1955-ben fejezte be teológiai tanulmányait. Szolgá-
latának kezdő állomásai: Bakonycsernye, Pápa. Házas-
ságát 1961-ban kötötte Idey Erzsébet földrajz–biológia 
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szakos tanárnővel. Isten három fiúval áldotta meg őket 
(Barnabás, Péter és Pál), és később hat unokájuknak 
örülhettek. 

1956 júniusától már Győrben szolgált, ahol 16 év(!) se-
gédlelkészi szolgálat után 1972-ben másodlelkész lett, majd 
– újabb évtized után – 1982-ben együtt iktatták be őt Ittzés 
Gábor évfolyamtársával a nádorvárosi gyülekezet lelké-
szi szolgálatába. Ettől kezdve itt szolgálta Urát, aki meg-
ragadta őt.

Szolgálatára nézve – évfolyamtársi szemmel – azt kell 
mondani: Isten megragadottja volt valóban. Belátta, hogy 
nyugdíjaskorba került, mégsem szívesen ment nyugdíjba, 
továbbra is szolgálatokat vállalt Győrben. 1984–1998 kö-
zött bőnyi helyettesítő lelkész volt. Szemünkben kiemel-
kedő volt ismeretlenek felkutatásában, a gyülekezeti tagok 
gyűjtésében. Véleményét mindig bátran elmondta kemény 
„lutheránus” szívvel és szóval, ha olykor – mások szemé-
ben – kissé elfogultan is némely kérdésben. 

Szólaljanak meg saját szavai, amikor búcsúzva emlé-
kezünk rá a feltámadás reményében: „Amikor serdülőko-

romtól ifj úságomon végig, az évtizedek száguldó vonatán 
egy-egy jó megállóhoz értem, mindig Jézussal találkoz-
tam. Amikor visszanézek, a szakadék szélétől visszaránt-
va, egyetlen Mentőmet, Megtartómat látom. Amikor az 
örvény partra dob, a zsoltáríróval mondom: Kegyelmezz, 
Uram, mert elcsüggedtem. Gyógyíts meg, Uram, mert resz-
ketnek tagjaim. Szabadíts meg, mert irgalmas vagy.” Azt 
reméljük, hogy most, „utolsó ugrása” közben is kinyúlt ér-
te Isten mentő keze.

1950-ben, 63 évvel ezelőtt Bödecs Barnabás testvé-
rünkkel együtt 17-en indultunk a soproni teológiai aka-
démián. Ebből a csapatból ma már csak heten élünk, mert 
ő a tizedik azok közül, akikre emlékeznünk kell. Ehhez 
hozzá kell vennünk egy „alattunk tanuló társult évfolya-
mot”, akikkel évtizedekig összezárkóztunk egy évfolyam 
családjába. Ebből az évfolyamból a hétből négyen élnek 
még. Tehát összesen 11 társunk, de gyülekezete, evangé-
likus egyházunk és lelkészi karunk nevében is emléke-
zünk Bödecs Barnabásra Istennek „szívünknél nagyobb” 
kegyelmében bízva.  

Igehirdetés Bödecs Barnabás ravatalánál
g  I T T Z É S  J Á N O S

„Jézus [tanítványaihoz] lépett, és így szólt: »Nekem ada-
tott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el te-
hát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én paran-
csoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.«” (Mt 28,18–20)

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, ha-
nem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy 
az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt 
azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, 
Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.” 
(1Jn 3,18–20)

Gyászoló család, gyászoló gyülekezet, szeretett testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!
Megrendülten vesszük körül Bödecs Barnabás, élete 82. 
esztendejében hosszú, súlyos betegség után, de mégis tra-
gikusan hirtelen elhunyt nyugalmazott lelkész testvérünk 
ravatalát. Ezen az órán a győri gyülekezet búcsúzik hosszú 
évtizedeken keresztül szolgáló lelkészétől. Illő és helyénva-
ló, hogy a gyülekezet megköszönje a gyászoló család kérést 
meghallgató nyitottságát. Elfogadták kérésünket, hogy a 

gyülekezet itt, a szeretett templomban is elbúcsúzhasson 
hűséges lelkipásztorától. Nem lehet ebben a templomban 
Bödecs Barnabás hamvai mellett másként szólni, csak egé-
szen személyesen. Így emlékezik rá a gyülekezet – az egy-
kori konfi rmandusok, az oltár elől induló, életüket egybe-
kötő párok tagjai; szülők és keresztszülők, akiknek emlé-
kezetében visszhangoznak a keresztelések ünnepi óráján 
elmondott igehirdetések; s a bűneik terhe alatt roskadók, 
akik az oltárhoz térdelve hallhatták Jézus Urunk szolgájá-
nak szavain keresztül a feloldozó, bűnbocsánatot hirdető 
evangéliumot. Az emberi lélek kútjának sokszor mindent 
elnyelőnek tűnő mélyéből feljönnek és a szívünkre tele-
pednek az emlékek. Az igehirdető sem teheti meg, hogy 
ne valljon arról, ezen az órán annak a lelkész testvérnek 
a hamvai mellett kötelezi az Úr az evangélium hirdetésé-
re, aki egykor, ’57 kora nyarán konfi rmáló lelkésze volt. S 
akin keresztül Jézus Lelke a megerősítő – a mögöttünk lé-
vő évtizedekben életmentőnek bizonyult – igét helyezte az 
egykori kiskamasz szívébe, lelkébe.

Sokszor mondjuk, hogy Isten titkai kifürkészhetet-
lenek. De testvéreim, miért csak akkor mondjuk ezt, 
amikor megoldhatatlanul ránk terhelődő kérdések sö-
tét fellegei vesznek körül bennünket? Miért nem nyílik 
a bizodalmas hittel való tanúságtétel forrása Jézus ta-
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nítványainak, gyülekezete tagjainak a szívében, ami-
kor – még ha egy ilyen szomorú órán is – felfedezzük az 
ő lába nyomát, keze mozdulatát, az egykor hallott meg-
elevenedő igék üzenetében jelenlétének erejét? Kikutat-
hatatlanok az Isten útjai. Mélységben járó és napsuga-
ras órákat is élő tanítványok hitvallása ez. Mert csodá-
latosak titkai, és csodálatos a kinyilatkoztatott igazság: 
az üdvösség evangéliuma, a bűnbocsánat ígérete, az ir-
galom kimeríthetetlen ajándéka.

Abban a reménységben vagyok, hogy még az is emlé-
keztet bennünket – lelkész testvéreimet, de talán még a 
gyülekezet tagjai között is némelyeket – Bödecs Barna-
bás szolgálatára, hogy nemcsak egy, hanem két helyről 
is olvastam a Szentírás üzenetét. Ő gyakran szolgált úgy 
ünnepi órán és nyitott sírok mellett, hogy két helyről vá-
lasztott páros textussal kereste és közvetítette Isten igéjé-
nek vigasztaló üzenetét. Ugyanakkor nem formális em-
lékeztetni akarás, hogy magam is így tettem most. Hi-
szem, hogy nem emberi bölcsesség és szándék, hanem 
Jézus pünkösdi Lelke vezette úgy a gondolatokat, az ige-
hirdetésre készülő megterhelt szív szándékát, hogy ez a 
két ige hangozzék el Bödecs Barnabás ravatala mellett itt 
az Újtemplomban. 

Mert az elsőből feltárul előttünk lelkész testvérünk szol-
gálatának egyik letagadhatatlan és mindig jelen lévő ereje 
és forrása, a missziói szenvedély. Igen, ezzel a némelyek-
nek nemritkán kényelmetlennek is tűnő eltökéltséggel, hű-
séggel, engedelmeskedni akaró, Jézus parancsára, szavá-
ra léptét igazító indulattal végezte szolgálatát. Nem lehet 
ezt másképp mondani: missziói szenvedéllyel. Jó lenne, ha 
továbbvinnék a mai lelkészek, továbbvinnék a ma apostoli 
szolgálatban állók Jézus Urunk Lelkének ezt az indítását, 
amely beleégett egykor fi atalemberként Bödecs Barnabás 
szívébe. S amelyről tudjuk, hogy nem hagyta nyugodni, 
mert számára valóság volt, hogy hangozzék az evangéli-
um alkalmas és alkalmatlan időben is. Hiszen az alkal-
mak gazdája sosem az, aki szól, és sosem az, aki hallgatja, 
hanem a szolgálatra elhívó Úr. E ravatal mellett tanúságot 
teszek arról, hogy Jézus ma is, újra és újra ezért erősíti meg 
sokszor kudarcot szenvedett egyházát, tanítványi seregét, 
mert a misszióval, az evangélium küldetésével, a Szenthá-
romság egy igaz Isten nevében és Krisztus halálába való 
keresztelésünk szentségével és a felhangzó tiszta tanítás-
sal akar megnyerni lelkeket. 

Missziói szenvedély! Vajon nem erre lenne-e leginkább 
szüksége megfáradt hitű európai keresztyénségünknek, 
hazai és szomszédban élő egyházainknak? Hogy halljuk 
Jézus szavát, aki maga köré gyűjti a tanítványait, bár az 
ő szívükben is ott a kétség, a bizonytalanság, a nyugta-
lanság, és mégis hangzik a feltétlen parancs: tegyetek ta-
nítvánnyá minden népet, kereszteljetek és tanítsatok – és 
megtapasztaljátok, hogy veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig. 

S a felolvasott igéből ezen az órán felcsendül elhunyt lel-
kész testvérünk impulzív életének és szolgálatának másik 
összefüggése, üzenete is. Nem kétséges, hogy Bödecs Barna-
bás a Jézusra koncentráló, szigorúan evangélikus hitvallá-
sosság jegyében végezte szolgálatát. Néha úgy éreztük, hogy 
szélsőségesen érti a solus Christus reformátori üzenetét. És 
mégis az ember érzi, feszültségeket is generáló, ellentmon-
dást is kiváltó tanúságtételére emlékezve, hogy ezt nem le-
het feladni. Emberi mentalitásunk, magunkkal hozott, örö-
költ vagy tanult temperamentumunk, életünk sikereinek, 
kudarcainak jóízű vagy keserű gyümölcsei ugyan formál-
hatják szívünkben és szánkon a bizonyságtétel aktuális sza-
vait, de az igazság, az abszolút igényű igazság feladhatatlan. 
Hiszen Jézus sem bemutatkozik a kételkedő, kétségeskedő 
Tamásnak,1 hanem kinyilatkoztatja titkát: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet.” Egyedül ő az Isten irgalmasságá-
nak, jelenlétének biztosítéka számunkra. Vagy benne és ál-
tala, vagy sehogy sem járható az út emberlétünk árnyékos, 
halállal eljegyzett ösvényeitől az üdvösség öröméig – csak 
őáltala. Igen, Bödecs Barnabás a Jézusra koncentráló, szi-
gorúan evangélikus kegyesség képviselője volt. De hiszem, 
hogy a búcsú óráján Jézus pünkösdi Lelke szívünkre helye-
zi és szívünkbe égeti a lelkészi szolgálat örökségének gyü-
mölcseként is azt az útravalót, amely most bennünket vi-
gasztal és bátorít, és amelynek erejével az üdvözítő Úr ha-
talma megnyitja előttünk a személyes hit útját.

Utaltam rá – igazat szólásra elkötelezett igehirdető mást 
nem is tehet –, hogy a missziói szenvedély és a szigorúan el-
kötelezett Jézus-centrikus evangélikus kegyesség, igen, el-
lentmondásokat is kivált, feszültségeket generál szűkebb és 
tágabb körben egyaránt. De most megszólaltatja Jézus Urunk 
szelíd Lelkének erős üzenetével a szeretet apostolának, Já-
nosnak a tanúságtételét is, hogy alázatra és bölcsességre ve-
zessen bennünket: testvéreim, „Isten nagyobb a mi szívünk-
nél, és ő mindent tud”. Személyes életünk összefüggéseit, a 
hozzánk legközelebb álló emberek által sem felfedezhető és 
meglátható mélységeit, a szív rejtett titkait, a szándékok és 
kudarcok feszültségének terhét, az eltökéltséget és a bűnbo-
csánatra szoruló lélek nyomorúságának minden-minden 
ránk nehezedő valóságát. S ő tudja, hogy a sikerért majd az 
angyalok jönnek az aratás óráján. S ő tudja, hogy a kudar-
cokért az ő fehér köntösére van szükség, hogy betakarja az 
övéit, a hozzá hűségeseket, az elesetteket, a vigasztalatlanul 
gyászolókat, bennünket mindnyájunkat, hogy vigasztalást 
nyerjünk és bátorítást kapjunk, amikor arra van szükségünk.

Jézus Krisztus kegyelmébe ajánljuk szolgáját, Bödecs 
Barnabást. Lelkész testvérünket, aki 1956 nyarától kez-
dődően itt élt ebben a városban, Jézus Urunk kisbojtárja-
ként loholt az elveszett és veszni készülő lelkek után. Fű-
tötte a szenvedély, az élő Úr ereje, az Isten ember nélkül 

 1 Az énekes temetési rend 4. pontjánál (Krisztus dicsérete) Jn 14,1–11 
hangzott el.



d  3 2 6

b FIGYELŐ

szomorú kegyelme. Jézusra bízzuk testvérünket. Kérdé-
seinket, kétségeinket, a saját halálunkra néző félelmein-
ket is odatesszük az ő kezébe, s együtt imádkozunk az 
öreg Jánossal, a meggyőzött szívű Tamással, reformátor 

elődökkel, e gyülekezet már előrement lelkészeivel: te 
mindent tudsz, Urunk, szánj meg bennünket, gyógyíts 
meg bennünket, vígy be irgalmas szereteteddel a te or-
szágodba. Ámen. 

A krokodil szája és a nyulacska füle
Bízik László (1943–2013)

g  F A B I N Y  T A M Á S

A ’80-as évek végén rendszeresen tartottunk ifj úsági isten-
tiszteleteket Budapesten az Üllői úti kápolnában, mindig 
más igehirdetővel. Amikor Bízik László – akkor alighanem 
pestújhelyi lelkész – szolgált közöttünk, akkor Luther-kabát-
jára egy barna színű túrahátizsákot húzott fel, úgy beszélt 
hozzánk. Őszintén szólva már nem tudom felidézni, hogy 
pontosan mit szemléltetett ezzel – a kép azonban mélyen 
belém ivódott. Nyilván arra is emlékeztet ez a hátizsák, hogy 
folyamatosan úton vagyunk, egészen sose érkezünk meg. De 
eszembe juttatja azt is, hogy a lelkészi hivatás során sokféle 
terhet kell cipelnünk. Ez Lacira különösen is érvényes volt. 

Nem tartoztam a közvetlen baráti körébe. Nem is tudom, 
volt-e neki ilyen. Az tény, hogy sokat beszélgettünk, és min-
dig szívesen olvastam írásait. Egyik legjobb egyházi publi-
cistánknak tartom. Távol áll tőlem a szándék, hogy halálá-
ban, védtelenségében kisajátítsam őt. Most sem írnék róla, 
ha közvetlenül halála előtt nem utalt volna erre (az Evangé-
likus Élet 2013. március 10-i számában található interjúban). 
Mert azt kérte, egészen csendben temessék el. (Úgy is tör-
tént: az aszódi sírt csak a legközvetlenebb család és a helyi 
lelkész állhatta körül 2013. május 17-én.) Azt is megtiltot-
ta, hogy nekrológ szülessen róla. Amit aztán kicsit pontosí-
tott. Nos, ez a végakarat kötelez most arra, hogy írjak róla. 

Úgy érzem, felhatalmazott arra, hogy kézbe vegyem 
azt a bizonyos hátizsákot, amelyet immár lerakott és itt 
hagyott közöttünk. Tudom, nem szabad minden rekeszt 
kinyitnom. Vannak e hátizsáknak olyan zsebei, amelyek-
be sem nekem, sem másoknak nem szabad beletekinte-
ni. Csak azoknak, akik egészen közel álltak hozzá. A há-
tizsákból így is rengeteg olyan érték kerülhet elő, amelyet 
közkinccsé kell tenni. 

Az igehirdető

Laci igazi független értelmiségi volt. Sokat utazott, nyelve-
ket tudott, publikált világi lapokban is. Tény és való, hogy 
egyházi útja kacskaringós volt. Számos gyülekezetben volt 

segédlelkész, és amikor végre révbe érhetett volna egy gyü-
lekezetben, akkor válása miatt kellett kilépnie a szolgálat-
ból. Egy ideig gimnáziumban tanított angolt, majd fogya-
tékos gyerekek között dolgozott, folyóiratot szerkesztett. 
Aztán ismét egy hazai gyülekezetben szolgált, majd a ve-
nezuelai magyarok lelkésze lett. Élete utolsó tizenöt évé-
ben pedig börtönben dolgozott. Miután most valamelyest 
áttekinthettem életét és írásait, azt kell mondanom, hogy 
ő minden körülmény között igehirdető maradt. Nem a szó 
hagyományos, papos értelmében, hanem állandóan fesze-
getve a kereteket, megújítva a formákat, újrafogalmazva 
teológiai igazságokat – ám folyamatosan megküzdve az 
ige üzenetéért.

Azt gondolta az ember, hogy ez a lezser és gyakran pol-
gárpukkasztó pasas folyamatosan improvizál. Most, átte-
kintve némileg az általa leírtakat, azt látom, hogy ő mindig 
mennyire tudatosan készült az igehirdetésre. Egy 2010-es 
piliscsabai missziói konferencián elöljáróban ezt jegyezte 
meg a kapott textusról (Zsid 4,12k): „Gyanússá vált, mint-
ha erről egy kis ideje már prédikáltam volna. A cetlijei-
met előhúzva kiderült, tényleg. Erről már a Fasorban 1968. 
február 18-án, a Deák téren 1976. február 22-én, Caracas-
ban 1999. február 21-én, majd idén február 6-án prédikál-
tam a Markóban.”

Aki ilyen rendet tart maga körül, az – minden látszat 
ellenére – rendszeresen gondolkodik és alaposan készül 
minden egyes alkalomra. Mindez természetesen nem zár-
ja ki az eredeti hangot, az ütős megfogalmazást, a frap-
páns megközelítést. Egy igehirdetési előkészítőjében azt 
írja, hogy „a Jelenések könyve sokban hasonlít a science 
fi ction irodalomra” (Lelkipásztor, 1973, 122. o.). Viszony-
lag kevésszer hallottam őt prédikálni, de az izzás a gépelt 
vagy nyomtatott sorokon is átüt. Amikor 1976. július 4-én 
beiktatták a gödöllői lelkészi szolgálatba, akkor önmagát 
így jellemezte: „Isten ügyének fanatikusa. Jézus személyé-
nek lenyűgözöttje, az emberi szeretetnek elkötelezettje.” 
(Lelkipásztor, 1976, 702. o.)

Ebben az igehirdetésében az apostolt keresetlen sza-
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vakkal „Pál kollégámnak” nevezi, majd visszautalva Káldy 
püspök iktató prédikációjára, amely a korszak diakóniai 
teológiájának jegyében hangzott el: az Úr „megbízhatónak 
tartott erre a diakóniára, nemhiába hívnak Bízik László-
nak” (uo. 704. o.). 

Bízik László igehirdetéseit az exegetikai alaposság és 
az erőteljes kontextualitás egyszerre jellemzi. Harmadik-
ként a hatástörténeti szempontok komolyanvételét lehet 
említeni. Az általa idézett irodalmi szemelvények soha-
sem ornamentikaként jelentek meg az igehirdetésekben, 
hanem azzal a céllal, hogy kitágítsák az asszociációs hori-
zontot. Egy 1975-ös igehirdetési előkészítő lehet erre a pél-
da, ahol Jn 16,5–15 nyomán így ír: „A názáreti Jézus törté-
neti távolléte minden hívő számára probléma. Jó volna, 
ha ma is úgy járna a Földön, mint egykor. De elment. Sok 
kortársunk számára vele elment Isten is a világból.” (Lel-
kipásztor, 1975, 180. o.)

E felvezetés után aztán egy jókora csokrot állít össze 
20. századi szerzők releváns gondolataiból:

„»De Ön egyelőre hallgat, és nem nagyon lepődnék meg, 
ha levelem visszajönne, ezzel a felirattal: Címzett ismeret-
len helyre távozott. Kár.« (R. Escarpit: Nyílt levél Istenhez) 
S mivel ismeretlen helyre távozott, érzik sokan, mint Sartre: 
»Egy darabig tengődött bennem, majd elhalt.« (A szavak.) 
Vagy átkozódnak, mint Borchert: »Ó, mennyit kerestünk 
téged, Isten. Hívunk téged, Isten. Hol vagy, Isten? Meg-
haltál, Isten.« (Az ajtón kívül.) Róla csak »álmodni« lehet 
(Ady), s legjobb esetben úgy érzik: »és az Isten, hahó, az Is-
ten lefeküdt aludni.« (J. Arden: Musgrave őrmester tánca) 
Hányszor érezzük mi magunk is Jézust az »örök búcsúzó-
nak«, személyét »örök titoknak« (Schweitzer), aki kisiklik 
kezeink közül, s elmegy, elszalad, és csak az »Isten-szag« 
marad utána (Ady: A Sion-hegy alatt).” (u.o.)

Kevesen képesek így összekapcsolni a teológiát és az 
esztétikát. Mindezt egyáltalán nem öncélúan, hanem az-
zal a szándékkal, hogy lelkésztársak igehirdetései is gaz-
dagabbak és igényesebbek legyenek.

Egyszer Gödöllőn hallottam igehirdetését. Róm 8 alap-
ján a teremtett világ vajúdásáról, nyögéséről és szenvedésé-
ről szólt oly módon, hogy odaszegezett engem, akkor fi atal 
lelkészt a padhoz. Talán nem későbbi tapasztalataimat ve-
títem bele, ha azt mondom: szavaiban mély fájdalmat érez-
tem. Minta örök bohémságával leplezni próbált volna va-
lami egzisztenciális kínt. Polgárpukkasztásával, szlengre 
hajlamos nyelvezetével arról a szentről próbált szólni, akit 
hagyományos vallásossággal és jól fésült mondatfűzéssel 
nem lehet megközelíteni. 2Móz 32,7–14-ről így meditált 
Rogate vasárnapján:

„Könnyű lehetett Mózesnek ott fenn a hegytetőn! Ki-
váló panoráma, friss levegő. De mi itt rohadunk egymás 
hegyén-hátán, belátunk a szomszéd lakásba, és szívjuk a 
benzingőzt meg a polleneket. És imádság közben állandó-
an krákogunk és köhögünk. 

Könnyű lehetett Mózesnek, hogy egyedül és csendben 
lehetett. De mi lassan már hétmilliárdan vagyunk. Vala-
hol egy kutya őrjöngve csahol egész nap. A villamos kere-
kei csikorognak. Ráadásul az unoka is bőg, totojgatni kell. 
Eközben elég nehéz imádkozni.

Könnyű lehetett Mózesnek, akinek – ha éppen nem 
egyedül volt – kiváló társaság adatott. Maga az Úristen. 
Ott fenn a hegytetőn. A mi társaságunkról itt lenn jobb 
nem is beszélni. Rokon, barát, kolléga, csupa bálványimá-
dó. És az Úristen is olyan messze van. 

Könnyű lehetett Mózesnek, akinek volt rendes munká-
ja: kifaragni két kőtáblát, meg belevésni (belevésetni?) az 
igéket. Miközben mi itt tespedünk munka nélkül, pótcse-
lekvésekkel ütjük agyon az időt, alig várván a fi zetésnapot 
vagy a szégyenteljes nyugdíjat.

Könnyű lehetett Mózesnek, hogy ha negyven napig, 
aztán megint negyvenig akart fennmaradni, hát maradt. 
A Főnök hagyta. De nekünk – kérem – a fele az éves sza-
badságunk. Slussz. A személyügyi osztály pontos kimu-
tatást végez.

Könnyű lehetett Mózesnek, aki, mint egy halaskofa, igen-
igen fontos államügyekről tárgyalt az Úrral. Ütött is ren-
desen övön alul (»mitmondanánakmajdazegyiptomiak?«). 
S közben itt vagyunk mi a magunk pitiáner problémácská-
ival és jelentéktelen óhajainkkal.” (Evangélikus Élet, 2008/17. 
április 27. 2. o.)

Hasonlóan merész képzettársítások jellemzik azt a pré-
dikációját, amelyet 1Kor 6,19-ről („testetek a bennetek lévő 
Szentlélek temploma”) írt Szegény Szentlélek! címmel 2004-
ben. Annak érdekében, hogy a gondolati ívet is érzékelni 
lehessen, a teljes szöveget idézem:

„Hát, ami azt illeti, az Ő helyében én bizony valamivel 
jobb helyre építettem volna templomom! Mintha ugyan 
hajléktalan lenne, hogy csak ezt a szánalmas helyet talál-
ta magának: »testetek«? Szegény Szentlélek! Micsoda egy 
templom ez, kérem?!

Mert hiszen van, hogy e templom tervei szépen elké-
szültek, sőt már az alap is letétetett, aztán jön egy szépen 
nikkelezett orvosi műszer, s egy mozdulattal vége az egész-
nek. Sutty, s volt templom, nincs templom.

Nemcsak kölni dómok, katedrálisok Canterburyben s 
esztergomi bazilikák vannak ugyanis, hanem hibásan ki-
vitelezettek is. Siket, vak, néma, béna, nyomorék és vízfe-
jű templomok is. Különösen drágák. Templomok, melyeket 
egy szabad szemmel nem is látható parányi vírus vagy egy 
vérrög, de akár csak egy buborék is földdel egyenlővé tehet 
egy pillanat alatt. Patty, s volt templom, nincs templom. 

Templomok, melyeket Asszíriában karddal, Újvidé-
ken körfűrésszel négy darabba vágnak. Elgázosítják, vagy 
egyszerűen csak felakasztják. Elégetik vagy befagyasztják, 
mint a gulágok fridzsidereiben.

Ezek a templomok – sajnálatos módon – hazug, tolvaj, 
gyilkos istenházák. Nem tudják, mi okból, miért és mi cél-
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ból lettek emelve. Tébolygó kápolnák. Szennyel borítottak, 
patkányszagúak és galambszarral malterozottak.

Rohadnak és penészednek. Lehull róluk minden cse-
rép, talapzatuk lassan szétmállik, és falaikban felüti fejét a 
gaz. Ablakaik vakablakok, szúrágta faragások, meg persze 
a rozsda. Aztán egyszer csak reccs, s volt templom, nincs 
templom. Tepsiben viszik a proszektúrára. 

De lehet tömjén, illatos drága kenőcs, biobúzacsíra böjt-
kúrával és bodybuilding Béres-cseppel, eszi a fene. Szolá-
rium és pakolás, mittudoménmilyen terápia és méregtele-
nítés, ennek – barátaim – immár szaga van.

Szóval egyre kevésbé értem, mit keres Isten e testben.
Az ellenben bizonyos, hogy ebben az esetben a lakó 

minősíti a házat, s nem fordítva, ahogy szerencsétlen új-
gazdagék vélik, miután felépíttették puccos-fl ancos műka-
csaláb förmedvényüket a Rózsadombon. Amitől remélik, 
ha abban ők laknak, lesznek valakik. Pedig lakói níman-
dok. Ez esetben ellenben a lakó, maga a Szentlélek minő-
síti a lakhelyét. S teszi a semmit valamivé. Megmagyaráz-
hatatlan s számomra érthetetlen ok miatt, mely mögött 
szeretet, szimpátia sejlik. Ahogy engem templommá érté-
kel istálló voltom ellenére most, a jászolt pedig mennyor-
szággá egykor, hiszen benne az istent hordozó test.” (Hét 
Hárs, 2004/4. 5. o.)

Külön kell szólni börtönprédikációiról. Egyházi szem-
pontból periférikusnak számított ez a terület, de ho mi le-
ti ka i lag kedvére való feladat volt. Szemmel láthatóan élt, 
mint hal a vízben. Az első ok csupán a felszínt érinti, és per-
sze legtöbben ezt vették csak észre. A börtönvilág szleng-
je valóságos kincsesbánya volt a számára, akiben – a pes-
ti fl aszteren nevelkedettként – ugyancsak kezdettől fogva 
megvolt a hajlam és a készség az argóra és a meghökkentő 
fogalmazásra. 2011 pünkösdjén a börtönben előbb a test-
ről, majd a szellemről (értelemről), végül a lélekről prédi-
kált. Így indított:

„Lábspray, intimspray, hónaljspray. Ezzel kezdődik egy 
magára valamit is adó hölgy munkanapja. Délután aztán 
jöhet a fi tness-szalon, a narancsbőrtelenítés, szőrtelenítés 
és műkörömépítés. Éjjelre meg a ránctalanító krémek és a 
vitaminpakolás. Micsoda bőr! Férfi aknak az 5 kilométer 
kocogás, hosszantartó borotvazselé, férfi as illatú dezodor. 
Délután jöhet a bodybuildingező stúdió, izomépítés, súly-
emelés és a gyúrás. Szauna meg szolizás természetes. Nem 
árt egy kis sörhasrecegtetés sem időnként…” 

Az ilyen, a börtönben is megálmodott testi világ után 
a szellem visszás igényeiről szól („a kiváló érettségi előtt 
már sportol, apuka pénzén jogsit szerez, anyuka pénzén 
egy évet ösztöndíjas”), hogy aztán feltegye a költői kérdést:

„De Barátaim, hol marad a lélek, kérdezem pünkösd-
kor. Mert lelki füleimmel hallom Isten zokogásának hulló 
könnycseppjeit. Szomorúságát a nyamvadt, agyonkoplal-
tatott lelkecskénk miatt. Hallom az elsorvadó lélek halál-
sikolyát, a lélek fuldokló hörgéseit. Pedig ha valahol, hát 

a börtönben talán lenne időnk korgó lelkünk csillapításá-
ra…” (Kézirat)

Látható, hogy a „poénos” indítás után teológiailag – 
és nyelvileg – nagyon igényes prédikáció hangzott el. Ez 
át is vezet ahhoz a második okhoz, ami miatt Bízik László 
az ilyen közegben elemében volt. Ő az elesettek – testi és 
szellemi fogyatékosok, hajléktalanok, majd börtönviseltek 
– között tud leghitelesebben a mélyre hajló Istenről szól-
ni. Egy 2010. október 13-án Pilisszentkereszten elmondott 
igehirdetésében ilyen áthallásos módon jellemzi a vámsze-
dőt, majd a farizeust:

„A farizeus igazi előkelőség. A legnépszerűbb vallási-
politikai párt tagja. Jól szabott, drága anyagból készült ru-
hája. (…) Szeret ülni a főhelyen, de közben megvesztegethe-
tő, ellopja az özvegyek házát. (…) Színész, megjátssza ma-
gát. Farizeusunk tehát most a templomban van.

Aztán ott a vámszedő. Közutálatnak örvend. A ko-
rabeli felfogás szerint ugyanis a következők biztosan a 
pokolra jutnak: a prostik (partnereik nem!), a sintérek 
(hisz döglött kutyáktól tisztátalanok), a pásztorok (mert 
a hegyekben lakva nem vesznek részt a település vallá-
sos életében)… s a vámszedők. Ő nyilvánvaló hazaáruló, 
a megszálló Római Birodalommal seft el… Csal, lop, ha-
zudik. A társadalomból kivetett. Ő és társai az alja nép-
ség. Az utcán szóba se áll vele senki. Még a szeme se áll 
jól. Elfordulva köpnek, ha meglátják. Ellenben Isten előtt 
őszinte.” (Kézirat)

A teológus

Bízik László büszke volt arra, hogy Budapest belvárosában 
nőtt fel. Édesapja eredetileg evangélikus kántortanító volt, 
édesanyja debreceni református asszony. „Meghitt belső 
hitéletünk kiegészítése volt a Deák téri masszív tréning” 
– mondta egy interjúban Kőháti Dorottyának, nem sok-
kal halála előtt (Evangélikus Élet, 2013. március 10.). Ez a 
bizonyos „masszív tréning” a Keken András, Hafenscher 
Károly és Takácsné Kovácsházi Zelma nevével fémjelzett 
felkészülést jelentette. A sokéves félreállítottság után visz-
szatérő Keken volt a konfi rmáló lelkésze, Hafenscher a 
teológiára készítette fel, „Zelma néni” pedig élete fontos 
fordulópontjain állt mellette lelkipásztori fi gyelemmel. Ez 
a szabadegyetemmel felérő teológiai képzés meghatározta 
Bízik szellemi fejlődését, ami Deák téri segédlelkészsége 
alatt csak kiteljesedett. Már huszonévesen rendszeresen 
jelentek meg teológiai tanulmányai a Lelkipásztorban. 
Érdeklődése alapvetően rendszeres teológiai, azon belül 
pedig szociáletikai volt. Nyilván nyelvtudásának és a De-
ák téri hátterének is köszönhető, hogy kitüntetett fi gye-
lemmel kísérte a modern nyugati szellemi áramlatokat. 
Feltűnő, hogy egy cikkében a „Nincs más evangélium” 
nevű hitvalló mozgalom által bírált liberális teológiát és 
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annak emblematikus képviselőjét, Ernst Kaesemannt ve-
szi védelmébe. Egyebek mellett ezekkel a szavakkal adja 
vissza a tübingeni professzor gondolatait: 

„Maga Jézus is liberálisan gondolkodott és cselekedett, 
ami nemcsak az akkori »kegyesekkel« való vitáiból, tör-
vénymagyarázataiból, hanem abból a nagyvonalú alap-
állásából is világosan kitűnik, mellyel a bűnösök és ki-
közösítettek iránt viseltetett. Így talán Jézus sem volt elég 
kegyes?! (…) Éppen Jézus Krisztus óta az istenfi ak sza-
badsága az evangélium igazi próbája, a szabadság a ke-
resztyén név viselésének döntő kritériuma.” (Lelkipásztor, 
1969, 101–102. o.)

Talán nem járok messze az igazságtól, ha feltételezem: 
úgy idézi Bízik Kaesemannt, hogy közben saját teológiai 
hitvallását fogalmazza meg: „A Szentlélek ritkán ad kényel-
mes és meglepetések, sőt megbotránkozás nélküli dönté-
seket. Csoda tehát, hogy ateistákkal is néha jobban megér-
tetem magam, mint a hitbeli szabadságomat tagadó egyes 
keresztyén körökkel?” (Uo. 102. o.)

Érdekes, hogy ez a gondolat évtizedekkel később is visz-
szaköszön Bízik László egy teológiailag mélyen átgondolt 
meditációjában. Valamikor a kétezres évek elején így prédi-
kált a nemzetközi börtönmissziós imahét keretében: „Jobb 
egy emberséges ateista, mint egy »megtért« embertelelen.” 
(Kézirat)

Az sem lehet véletlen, hogy egy korabeli másik könyv-
ismertetőjében a következőképpen mutatja be az 1966-ban 
megjelent holland katolikus kátét:

„A káté nem ismeri a profán és a szent világ megkü-
lönböztetését, a hit világa és a hétköznapok világa közti 
különbségtételt; az ember minden tevékenységének, mun-
kájának és pihenésének van keresztyén jelentősége. Ép-
pen Krisztus feltámadása teszi lehetővé, hogy jelenlété-
ről ma is szólni lehet. Bonhoeff errel vallja, hogy az egy-
ház és a világ közti elidegenedésben az egyház a vétkes, 
így nem lehet feladat az ellenséges ítélkezés…” (Lelki-
pásztor, 1969, 418. o.)

Az ilyen kiindulópont egy rendkívül ígéretes teológiai 
és szociáletikai gondolkodás csíráját hordja magában. Bí-
zik László hamar, nagyon fi atalon neki is látott teológiai 
doktori értekezése előkészítésének. Nem ismerem a részle-
teket, de a talán ujjgyakorlatoknak is szánt, írásban megje-
lent tanulmányok átolvasása során az a gyanú támadt ben-
nem, hogy őt is utolérte a hetvenes évek teológiai és egy-
házpolitikai közegét jellemző megfelelési kényszer. Nem 
tudom, hogy külső biztatásra vagy meggyőződésből tette, 
de néhány tanulmányában feltűnően erős hangsúlyt kap 
a szocializmus dicsérete, a diakóniai teológia hangszere-
lésében. Egy Róm 15,4–13-hoz készített igehirdetési előké-
szítőjét így indítja:

„A hazai és nemzetközi teológiai élet legelevenebb és 
legizgalmasabb teológiai szakkifejezései keverednek tex-
tusunkban: »szolgáló Jézus«, »reménység Istene«, »Szent-

lélek ereje« (diakonosz, elpidosz, pneumatikus mozgalmak 
minden iránya talál valami mondanivalót az igében). Nem 
kétséges tehát, hogy számunkra melyik a kristályosodási 
pont, amely köré a teljes textus csoportosítható. Jézus egész 
élete és tevékenysége, mint a gyülekezet egyedi és általáno-
sított kérdéseire megoldási modell a »Krisztosz diakonosz« 
tartalmának szempontjából értelmezhető egyedül.” (Lelki-
pásztor, 1974, 671. o.)

Egy 1977-ben publikált Bízik-tanulmány pedig még in-
kább zavarba ejtő, ugyanis abban nemcsak a nyugati fo-
gyasztói társadalmat bírálja, hanem – úgymond teológi-
ai alapvetéssel – hitet is tesz a szocialista rendszer mellett:

„A szocialista társadalomban az alkotó ember mun-
kaörömét többek között az adja, hogy tudja: ha jó munkát 
végez, jó árut állít elő, azzal segíti annak az életét, aki azt 
megvásárolja. […] A szocialista társadalom olyan emberek 
közössége, akiknek nem egyetlen vágyuk a pazarlásig me-
nő fogyasztás, akik »nem kérnek elő osztályú vonatjegyet a 
jövőbe«, hanem alkotó munkával, anyag- és energiatakaré-
kossággal, a termelő berendezések és a munkaidő jobb ki-
használásával és jobb munkaerő-gazdálkodással arra tö-
rekednek, hogy – ha nem is luxusvonaton, de – mindenki 
utazhasson.” (Lelkipásztor, 1977, 472. o.)

E brosúraízű mondatokat követi még néhány idé-
zet Kádár Jánostól és az MSZMP XI. kongresszusán el-
hangzott beszédekből… Ebben az 1977-es évben kezd-
tem meg teológiai tanulmányaimat, így már van emlé-
kem erről a korról. Tudom ezért, hogy a szerző ezzel a 
dolgozatával úgymond le kívánta tenni a garast, jelezve 
az egyházi és állami illetékeseknek (illetékteleneknek?), 
hogy ő a maga szakmai előmenetele érdekében kész tá-
mogatni az adott társadalmi rendet és egyházpolitikát. 
Ebben az esetben talán még két tényezőre is figyelem-
mel lehetünk. Az egyik: a Bízik által olvasott nyuga-
ti teológusok maguk is ostorozói voltak az őket körül-
vevő társadalmi rendszernek. Természetesen úgy szó-
laltatta volna meg hitelesen őket idehaza, ha – mutatis 
mutandis – ő is kritikusan szól a saját társadalmi köze-
géről. Ismerve a hazai közállapotokat, legtöbb esetben 
hiú ábránd volt ez a várakozás. A másik tényező: Bízik 
László ekkor doktorálni készült, az előzetes meghallga-
táson részt is vett. Emlékszem arra, amint egyik taná-
runk fejcsóválva emlegette ezt a vizsgát, mondván, hogy 
a jelölt – az ő szóhasználatával – tücsköt-bogarat ösz-
szehordott. Gyanítom, hogy azokra a teológiai nézetek-
re gondolt, amelyeket Bízik – a fentebb látható kompro-
misszumok árán – mégiscsak be akart csempészni ha-
zai teológiai gondolkodásunkba. 

Nem szeretnék jól értesültnek feltűnni, de úgy tudom, 
hogy Lacinak válása miatt – ami a kor egyházában súlyos 
következményekkel járt – le kellett tennie doktorálási szán-
dékáról, és általában hátrább kellett lépnie az egyházi köz-
életben. Egyetlen jellemző – bár nem kardinális – példa: 
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1979-ben ő lett volna az egyik küldött a KEK krétai nagy-
gyűlésén, ám az egyházvezetés a fenti okokra hivatkozva 
eltiltotta őt a részvételtől. 

Szolgálatának vargabetűi sem hagynak azonban két-
séget afelől, hogy Bízik László mindig is vérbeli teológus 
volt. Példa erre az a nagyívű tanulmánya, amelynek már a 
címe is állásfoglalás: A teológiai gondolkodás szabadsága:

„[A tévedhetetlenség katolikus dogmájával szemben] 
mi, protestánsok valljuk azt, hogy nekünk megadatott a 
tévedés luxusa és a tévedhetőség szabadsága.

Minden ember természetes vágya, hogy gondolatai mi-
nél inkább megközelítsék az igazságot. Mindazonáltal a tel-
jes igazság csak olyan titok marad számunkra, mint Krisz-
tus személyének titka, aki magáról mondta: »Én vagyok az 
igazság« (Jn 14,6). […]

[…] zavarba ejtenek az olyan biztos fi úk. Csak ámulok 
az olyan tuti lányokon. Csak úgy jön belőlük a szó, a ka-
pásból megfellebbezhetetlen álláspont. Röptében lövik az 
ellenvéleményt, játszva oldják meg a problémát, csak úgy 
süt belőlük az öntudat. Micsoda fellépés, még a járásuk 
is olyan határozott! Kezükben ott a bugylibicska, mellyel 
egyetlen mozdulattal vágnak hályogot, s mosolygós ar-
cuk sejtetni engedi, hogy természetesen nekik van, vagy 
ha nincs is, nekik lesz igazuk. Hiszen az igazság letétemé-
nyeseiként egyszerűen tévedhetetlenek. […]

A teológiai gondolkodás szabadságához szervesen hoz-
zátartozik a kételkedés szabadsága is. »Dubito ergo sum«, 
illetve, tisztességes egzisztencialistaként ügyelve a helyes 
sorrendre: »Ego sum, ergo dubito«.

Általános kétkedésünk nem csak abból ered, hogy a 
mi generációnknak a megengedett átlagosnál lényegesen 
többet hazudtak. Még csak nem is abból, hogy a mi ge-
nerációnkat tanítók a megengedett átlagosnál lényege-
sen többet tévedtek. Tévednek ma is. Végzetesen nagyo-
kat és apró-kicsiket. »Oppárdon – szóla a naiv kis úthen-
ger, – errare humanum est.« S valóban. A kérdés csak az, 
hogy hány bőr megy el rá. Az én generációmról valószí-
nűleg azt hitték, hogy tiszta hülyék vagyunk mindahá-
nyan. Hogy mindent beveszünk és megeszünk, kis éhen-
kórászok.” (Diakonia, 1992/3.)

Amikor aztán lehetősége volt egy nagyobb ívű teológi-
ai rendszer vázlatának elkészítésére, akkor jól megkülön-
böztette egymástól a defenzív és az off enzív teológiát. Az 
előbbi eredőjét így mutatta be: „Nem vitás, hogy a felvilá-
gosodás kora ráijesztett a teológiára. A teológia ijedtségét 
csak növelte az újkori racionalizmus, az újabb kori fasiz-
mus és kommunizmus, a legújabb kori szekularizáció.” 
(Tanítványok, 187. o.)

Az off enzív teológia esélyét, helyét így látta: „A feladat 
[…] ma sem kevesebb, mint volt az első századokban a gö-
rög-latin egyházatyák korában is, amikor a teológia meg-
hallotta kora emberének valódi kérdéseit, és sikerült azokra 
egyfajta elfogadható választ találnia. Ma is így van: minél 

többet tudunk korunkról és kortársainkról, annál konk-
rétabban lehet megszólítani, megkérdezni és válaszolni.” 
(Uo. 188. o.)

Ezzel a megszólító, kérdező és válaszoló módszerrel 
frissé és életszerűvé tudta tenni a teológiát, összekapcsol-
va azt a kommunikációval. Ezért volt Bízik László számá-
ra hazai pálya a publicisztika. 

A publicista

Alighanem Veöreös Imre szerkesztő remek ütemérzékét is 
jellemzi az a tény, hogy a Diakonia folyóirat 1989/2. számá-
ban Bízik László A pluralizmus nyíló kapujában címmel 
közölt esszét. Már az is jelzésértékű, hogy az írás mottója 
egy Konrád György-idézet, első szakaszának alcíme pe-
dig Cseh Tamás dalának egy visszatérő fordulata: „Na jó, 
na jó”. A szabadság nyíló kapuit érzékelő szerző valóság-
gal lubickol:

„Azt a feladatot kaptam, hogy írjak valamit a pluraliz-
musról. […] Csak nem az a helyzet, hogy tényleg kapok 9 
fl ekket szabad használatra? Megmámorosodtam. A végén 
még odáig jutunk, hogy – »bátor«, de hebehurgya társa-
dalom (és ön-)kritikával – nemcsak azt írhatom le, hogy 
mennyire utálom a sörösüveg-visszaváltást, hanem azt is, 
hogy mennyivel inkább a kommunista szöveget?! Hát öre-
gem, hogy ezt is megéltem. 

Itt azonban bejött a görcs, mármint hogy én most ar-
ról írjak a témával kapcsolatban, amiről akarok? Na neem, 
ehhez én nem vagyok hozzászokva, kérem szépen. Nekem 
mondják meg rendesen, pár kacsintással, jelentőségteljes-
fejbólogatós hallgatással, hogy mit akarnak. Értem én, mire 
megy ki a játék. Ismerem a szelek járását, tisztelettel. Azt, 
ami kell nekik, csak odabiggyesztem valahogy az utolsó 
előtti bekezdésbe, a lényeget meg egy trükkös kis öncen-
zúrával belecsempészem ide-oda, hátha nem rövidítik le, 
ahogy néplapunkban szokták, a terjedelem miá. De ezt az 
új módit én még nem ismerem, nem ebben nőttem fel, je-
lentem alássan.” (Diakonia, 1989/2. 58. o.)

A parádés indítást követően is megmarad ez a köny-
nyed – a rendszerváltás világi sajtójából jól ismert – stí-
lus. Aligha véletlen, hogy az írás nemcsak Gulágot, Recsket 
és Orwellt emlegeti, hanem az akkori demokratikus ellen-
zék olyan lapjait is, mint a Beszélő és a Hírmondó. Talán az 
abban az időben sokat idézett bibói gondolat köszön visz-
sza ezekben a sorokban:

„A pluralista légkörben kevesebbet kell félni is. Az Egy-
háztól örökölve (főleg persze pravoszláv hatásra, pardon) 
ugyan a totalitárius rendszerek imádják bűntudatban tar-
tani alattvalóikat, akik valamilyen ki tudja, mikor kelt, hol 
nem publikált misztikus és megfogalmazhatatlan törvény-
erejű rendelet(?), bizalmas utasítás, leszóló telefon vagy 
egyszerűen csak ad hoc önkény alaptalanságán bármi-
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kor büntethetők. Hadd járjanak csak lehajtott fejjel, mint 
Kain, hadd tudják, micsoda részünkről, ha egyáltalán még 
adómentes levegőt vehetnek, hadd szégyenüljenek és pi-
ruljanak üldözött kézirataikért, bűnös barátnőikért, til-
tott parkolásaikért, ócska kis adócsalásaikért, számlama-
nipulációjukért és biztosítási stiklijeikért, még imádsága-
ikért is.” (Uo. 61. o.) 

A sziporkázó külső az egyházzal kapcsolatos józan hely-
zetfelméréssel és cselekvési tervvel jár együtt. Közel ne-
gyedszázad távlatából csak sajnálni tudja az ember, hogy 
az itt megfogalmazott gondolatok alig találtak visszhang-
ra, és az itt leírt elképzelések legfeljebb csak ímmel-ám-
mal, akkor is elkésve és rossz szájízzel valósultak meg. Az 
egyházi közvélemény alig vett tudomást egy – hóbortos-
nak és polgárpukkasztónak kikiáltott és a hivatalos kere-
teken mindig kívül rekesztett – teológusának elemzésé-
ről és javaslatairól:

„Attól tartok, hogy a pluralizmus nyavalyái és áldá-
sai még nem fenyegetik Egyházunkat. Még akkor sem, ha 
vannak önmagukat artikulálni próbáló csoportok. Ha van-
nak is sértődékeny radikálisaink, sokat sejtetően mosolygó 
szolid reformistáink, befutott paternalistáink vagy ingki-
hajtós evangelikáljaink. Az évtizedes gleichschaltolás der-
medtsége még nem engedett föl. A tartós sündisznóállásba 
kényszerültek szkepszise még mindig nem engedi elhitet-
ni, hogy »történelem van«. Pedig a megcsömörlött entel-
lektüeljeink s a titokban drukkoló, az egyház mégis-létén 
csodálkozó »háttereseink«, mihelyst felfedeznék a valódi 
teológiai pluralizmust és készségünket a velük való együtt 
gondolkodásra, komolyan beszállnának. […]

Meghatározandó az Egyház teendője egy pluralizáló-
dás felé hajló társadalomban. […] A pluralizmus minden 
részletét megkérdőjelező, szilánkokra szétesett rendszerek 
közötti hezitálás hamar bekövetkező világa azt a feladatot 
adja az egyháznak, hogy a nagy összefüggésekre emlékez-
tesse az embert. Hogy a legkisebb részletkérdést illetően 
is idegtépőn hosszú kompromisszumkeresés vitáiba bele-
fáradtaknak felmutassa, hogy ennél vagy annál a részlet-
kérdésnél végeredményben sokkal többről van szó. Tudni-
illik az Isten forog kockán köztünk. […]

A pluralizmus felé haladás helyzetében az egyház kül-
detése álmaink megtartása. Afelőli álmainké, hogy a világ 
igenis s mégis változtatható, hogy nem előre lejátszottak 
és befejezettek a dolgok. Fantáziánk, találékonyságunk ad 
erőt tudni azt, hogy semmi sem mindegy, azt, hogy sem-
mi sem felejtődik el, és hogy semmi se’ hull a semmibe, 
hogy nem vagyunk egyedül (H. Gollwitzer).” (Uo. 62–63. o.)

A Diakoniát szerkesztő Veöreös Imre azon kevesek 
közé tartozott, akik felismerték Bízik Lászlóban nem-
csak az eredetiséget (eddig azért sokan eljutottak), ha-
nem gondolkodásának távlatosságát is. Aligha véletlen, 
hogy a rendszerváltás utáni években helyettes szerkesz-
tőnek – sőt alighanem utódjának – jelölte. Egyházi közel-

múltunk még feltárandó fejezetei közé tartozik az a tény, 
hogy az akkori egyházvezetés nem tűrte el Bízik László 
véleményét, és inkább a folyóiratot is megszüntette. Ma 
már nehéz megmondani, hogy mi volt a konkrét kivál-
tó ok. Talán az, hogy Mécs Imre SZDSZ-es országgyűlé-
si képviselővel beszélgetett az egyik lapszámban? Vagy 
az, hogy provokatív módon azt állította: az ő elpusztult 
Whisky kutyája bizony üdvözülhet (jóllehet a kutyák ál-
talában nem üdvözülnek)? Hogy mennyire igazságtalan 
egy félmondatot kiragadni az összefüggésből, azt mutatja 
az alábbi bekezdés. Belőle kiderül, hogy – persze polgár-
pukkasztó módon – komoly teológiai kérdéseket gondolt 
végig maximális igényességgel:

„A teológiai gondolkodásnak nem kell görcsös aktivi-
tással bizonygatnia, hogy rá mennyire szükség van. Nincs 
szükség rá. Nélküle is szépen elmenne a világ és meglen-
nének az emberek. Azonban éppen mert nincs szükség rá, 
és mégis van, jelzi azt, hogy nagyon fontos. Ez a lényeg.

Rémiszt a rámenősség és a struggle for power. Jobban 
kedvelem a nullprofi t orientáltságú gondolatokat. Miután 
Whisky nevű kutyám megdöglött, hosszasan gondolkod-
tam azon, vajon üdvözül-e. Haszna ugyan nem sok volt, 
hacsak az nem, hogy közben meghánytam-vetettem az 
egész dogmatikát. (Egyébként a végeredmény: a kutyák 
nem üdvözülnek, de Whisky igen.) Megrémít az, hogy so-
ha semminek nem járunk rendesen a végére, mert nincs 
idejük beérni a gondolatoknak. Megrémít a pragmatiz-
mus és a siker-eredmény-fi togtatás. Mily törékeny man-
kó!” (Diakonia, 1992/3.)

Nem kell nagy képzelőerő annak megsejtéséhez, hogy 
a tettre kész Bíziket mennyire kiábrándította a folyóirat 
megszűnéséről szóló döntés. Maradt a pestújhelyi szolgálat, 
amelyet a kevésen való hűséggel végzett. Az egyházi köz-
vélemény jószerével mint egy túlkoros hippire tekintett rá. 
A visszhangtalanság közepette üdítően hatott Bolla Árpád 
esperes embersége, ahogy őszinte szívvel szerette gyakran 
ógó-mógó lelkészét, és másokat is arra sarkallt – kevés si-
kerrel –, hogy fi gyeljenek oda az ő szavára.

Amíg egyháza nem volt vevő erre a hangra, addig vilá-
gi fórumok odafi gyeltek Bízik László szavára. Tanulságos 
az az elemzése, amelyet Nagy egér vagy kis elefánt? cím-
mel a Beszélőben közölt:

„A hazai evangélikus egyház ugyan – ellentétben a len-
gyel katolikussággal vagy a volt keletnémet evangélikus-
sággal – nem vett közvetlenül részt a bekövetkezett poli-
tikai változásokban, s így beváltható érdemeket sem szer-
zett, társadalmi jelentősége mégsem lebecsülendő. Míg a 
világháborút követő időszakban az egyházak voltak az 
ún. »szocializmus« legveszélyesebb ellenfelei, a hatvanas 
évektől (miután az ötvenhatos forradalom változásai egy-
házon belül is restauráltattak) az egyház mint olyan jelen-
tős politikai-ellenzéki tevékenységet nem fejtett ki. A ve-
zetők, akár gyávaságból, akár tévedésből, akár taktiká-
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zásból, kerülték a konfrontációt az államhatalommal. Az 
egyház – mint ahogy meg vagyon írva – miközben önző 
módon csak a maga parókiális érdekeit és klerikális alkal-
mazottait védte és próbálta megőrizni, elveszítette mind 
magát, mind a benne bízókat. A hetvenes években akti-
vizálódni kezdő »földalatti« ellenzékkel a hivatalos egy-
háznak semmi kapcsolata nem volt. A véletlenszerű egy-
beesések csupán informálisak és a privátszféra határain 
belül maradók voltak.

Ennek persze kettős oka volt. Egyrészt az egyház rep-
rezentánsainak fent említett gyávasága (stb.), másrészt 
azonban az új ellenzéki értelmiség gyanakvó, előítéle-
tektől terhes magatartása az egyházakkal szemben. Er-
re az időre ugyanis a felnövekedett (s elsősorban az ate-
ista-marxista emlőkön felnövekedett) baloldali értelmi-
ség: urbánus szociológusok, közgazdászok, újságírók és 
egyebek már rég szekularizálódtak. Ez azt jelentette, hogy 
a klasszikus marxizmussal és a létező szocializmussal 
ugyan szembefordultak, de a marxizmus egyházellenes-
ségét nem tették komolyan kritika tárgyává. Eszükbe sem 
jutott az egyházban potenciális szövetségest keresni. (Be-
szélő online, 7. évf. 20. sz.)

A ’90-es évek második felében Bízik László lényegében 
kikerült az egyházi közéletből. Sejtése szerint a Diakonia 
megszűnése után amolyan fájdalomdíjként kapott lehető-
séget arra, hogy Venezuelában, az ottani magyarok körében 
végezzen szolgálatot. Itthon ekkor keveset hallottunk róla, 
ám a dél-amerikai emigráció körében annál nagyobb sze-
retettel fogadták őt: nemcsak evangélikusok, hanem kato-
likusok és zsidók is tartoztak az ottani sokszínű közösség-
be. Magánélete is rendeződött, így feleségével együtt fog-
ták össze a gyülekezet, benne hetven gyermek, valamint a 
cserkészet munkáját. 

Hazatérése után börtönlelkészként kapott szolgálatot. 
Ebben a minőségében született írásai és beszédei azt ta-
núsítják, hogy változatlanul vérbeli publicista maradt, aki 
olykor bizony karcos stílusban hozta nyilvánosságra véle-
ményét. Egy 2011-es karácsonyi köszöntőjében így fordult a 
büntetés-végrehajtás jelen levő tábornokához és kollégáihoz:

„Amikor egyszer jutalmat kaptam, s illett mondani: 
»Hazámat szolgálom!«, én hozzátettem: »Hazámat és Is-
tent szolgálom!« Különösebb balhé nem lett belőle, tudo-
másul vették. Később azonban én kezdtem el töprengőzni 
szavaimon: mi az, hogy Istent szolgálom? A kifejezés meg-
felelője az »istenszolgálat«, Gottesdienst, servicio de Dios, 
azaz én szolgálom Istent. Rendben is van. Ám a birto-
kosviszony-szerkezet megenged egy másik értelmezést 
is, hogy tudniillik Isten szolgál nekünk, Gott dienst uns, 
Dios servicia a nosotros.

Én most karácsony előtt erre az értelmezésre szeretném 
fordítani a fi gyelmet. Nekem gyakran elegem van a szolgá-
latból! De legyen áldásul mindegyikőnknek az az idő, amikor 
végre nem kell senkit se szolgálnunk, hanem nekünk szol-

gál Isten azzal, hogy képessé tett szeretni! Ne szolgáljunk! 
Se családot, se gyülekezetet, se fogvatartottakat, se hazát! Én 
még templomba se megyek. Csak ülök a stégen, s hallgatom 
a halak csobbanását, a szél suhogását meg a nád zörrenését.

Engedjük meg, hogy a Jóisten is tegye a magáét, s ne 
akarjunk mindent elvégezni. Hagyjuk, hogy ő szolgáljon! 
Párunk étele, gyermekünk mosolya, szeretteink ajándéka, 
kialvásunk, semmittevésünk mind-mind az ő szolgálata.

Ma már az ismert »Hazámat szolgálom!« s a kiegészített 
formula, »Hazámat és Istent szolgálom!« helyett így mon-
danám: Hazámat szolgálom, és boldogan hagyom, hogy 
időnként a Jóisten szolgáljon nekem!” (Kézirat)

Az itt megfogalmazott záró tézis már hosszabb ideje 
foglalkoztatta Bíziket. Bizonyság erre a Diakoniában 1992-
ben megjelent esszéjének utolsó bekezdése: 

„Az evangélikus teológiai gondolkodástól idegen az 
az ideges kapkodás, ami manapság tapasztalható, az az 
egyszerre-többlovat-vágta. Az a fóbia, hogy nekünk kell 
mindent megtenni és elintézni. Az a gőg, hogy ha mi nem, 
akkor senki más nem teszi meg és nem intézi el. Mégpe-
dig rögtön. Az a nyugtalanság, hogy csakis mi vagyunk 
hivatottak kimondani, orvosolni, kibulizni, rájönni, fel-
fedezni, megtervezni, kivitelezni, perfektuálni. Mintha 
rajtunk kívül mások nem is lennének! (Ennyit a »két bi-
rodalomról«.)

És mintha Isten se lenne! Hiszen nyüzsgésünk mögött hi-
tetlenségünk áll. Bizalmatlanságunk az ő cselekvése és tervei 
iránt. Elégedetlenségünk az ő tempójával és módszereivel.

Szeretnék egyszer a nem-cselekvés aktivitásáról ír-
ni. Az lesz a címe: Evangélikus megigazulástan. És arról 
fog szólni, hogy hogyan kell teret adni józanul és nyugod-
tan, szépen és örömmel Isten cselekvésének. Deo volente.” 
(Diakonia, 1992, 37. o.)

Börtönlelkészi szolgálatáról egyébként szólok még e 
megemlékezés záró fejezetében. A publicisztika összefüg-
gésében – hiszen ez a teológiai munka szélesebb kerete-
it jelenti – e helyen még arra a talán kevésbé ismert tény-
re utalok, hogy Bízik László a szerzője a Későre jár… című 
népszerű ifj úsági éneknek. 

Refr.: Későre jár, / elég volt már / a napnak terhét hordani, / 
a sok üres szót mondani, / későre jár, / az otthon vár.

Oly gyorsan szállnak napjaim, / hiába telnek éveim – / ó, igen.
Refr.

Öröklakásom nincs nekem, / ahol Te vagy, ott a helyem – / 
ó, igen!
Refr.

S ha véget ér majd életem, / tudom, hogy vár rám Istenem! – 
/ ó, igen!
Refr.
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Kevesen mondhatják el magukról, hogy szavaikat, gondo-
lataikat évtizedek elmúltával is visszhangozzák. Az immár 
második, sőt harmadik nemzedék persze aligha tudja, hogy 
ki volt ennek a dalnak a szerzője, sőt fogalma sincs arról, 
ki is volt Bízik László. 

Időközben ő maga is változott. A Hét Hárs című békás-
megyeri gyülekezeti lap őszről szóló lapszámában önma-
gára vonatkoztatja ezt az évszakot. Való igaz, haja és sza-
kálla is őszbe fordult már ekkorra.

„Az őszülőt kevésbé bosszantják már ostobaságok, té-
vedések, rosszindulat. Nem pattan, mint régen, többnyire 
csak hagyja. Nem közönyből, hanem az erősödő toleran-
cia miatt. Őszülőben a Jóistennel perlekedése is alábbhagy. 
Nem mintha a világ valósága és Isten léte kevesebb ellent-
mondást tartalmazna, mint egykor, de belátja, hogy nem 
kell mindent megértenie s mindenre magyarázatot talál-
nia. Legalábbis itt. Eddig más érdekelte, most inkább csak 
önmaga.” (Hét Hárs, 2004/3.)

A változás külső oka másban is rejlett. A 2000-es évek 
elején gégerákot diagnosztizáltak nála. Műtétje után is csak 
gép segítségével tudott beszélni. Megrendítő volt, hogy így 
is szüntelenül dolgozott. Nem szégyellte emberi esendősé-
gét. Ettől kezdve alighanem még hitelesebbé vált szolgála-
ta. Egy alkalommal így vallott erről:

„Krokodil vagy nyulacska? A kérdés valószínűleg min-
den börtönlelkészt érint, bár engem személyesebben. Nyolc 
éve gégeműtöttként csak egy mikrofon segítségével tudok 
nyilvánosság előtt beszélni. Azóta többet hallgatok. Régeb-
ben nagy volt a szám és kicsi a fülem, most pedig kicsi a 
szám és nagy a fülem.” (Kézirat) 

A lelkipásztor

Miután gödöllői szolgálatát ott kellett hagynia, Bízik Lász-
ló Kisapostagon, Dunaföldváron és Dunaújvárosban volt 
lelkész, majd a piliscsabai Béthelbe került, ahol akkor még 
fogyatékos gyermekek éltek. Itt szolgált először elesettek 
között, de hamar úgy érezte, hogy neki a leginkább kiszol-
gáltatottabbak mellett van a helye. A ’90-es években ennek 
megfelelő feladat találta meg: másodállásban a Fővárosi 
Szociális Központ és Intézményei alkalmazásában (vagyis 
nem egyházi szolgálatban) Budapest egyik legnagyobb haj-
léktalanszállójának és átmeneti menhelyének intézmény-
vezetője lett. Ekkor különösen is módja volt a társadalom 
margójára szorított emberek között megvalósítania mind-
azt, amit szociáletikai megközelítésben elméletben addig 
is vallott. Sajátos helyzet volt ez. Egyházi értelemben ő is 
periférián helyezkedett el, hiszen egy egészen apró gyüle-
kezetben szolgált, sajtónyilvánosságot pedig alig kapott. De 
ennél többről van szó. Bízik – teológiailag refl ektált módon 
– a saját világába érkezett, ám ott be nem fogadott testet 
öltött Logoszt látta a hajléktalan emberben:

„Ugyanúgy nem, ahogy nem fogadták be Imrét és Ni-
kit, Rudit és Icát. Ha még fi atalkorúak lennének – ők né-
gyen jelennek most meg előttem a hajléktalanszálló lakói 
közül –, nevüket csak rövidítve szabadna leírnom: I. és 
N., R. és I. Mind a négyen volt állami gondozottak… […]

Ha időszámításunk kezdetén az lett volna a hatóságok 
mániája, hogy az ember akkor van, ha állandó és bejelentett 
lak- és munkahellyel rendelkezik, erős a gyanúm, hogy az 
Emberfi át lesittelték volna, »káemká« alapon. Amikor egy-
szer megkérdezték tőle (ezúttal nem a zsaruk): »Hol van a 
lakásod?« (Jn 1,38), korrekt fordításban tulajdonképpen azt 
kérdezték: »Hol időzöl?« Éppenséggel. Ha egy samáriai fa-
luban nem (borsodi, békési), hát a fővárosban! Ahol lénye-
gesen nagyobbak a túlélési stratégiák. Neki még ott sem.” 
(Lelkipásztor, 1995/11. 404. o.)

Személyes emlékem is van abból az időből: azokban 
az években Kőbányán voltam lelkész, és az azóta lebon-
tott hajléktalanszálló a gyülekezetünk területén műkö-
dött. Egyszer karácsony előtt arra kért, hogy az ifi seink 
tartsanak ott egy műsort, magam pedig egy áhítatot. Előt-
te azonban nagyon keményen ránk szólt: csak akkor jö-
hetünk, ha friss pogácsát is viszünk, mert annak jobban 
örülnek, mint a szép szavaknak. Egy alkalomból aztán 
folyamatos kapcsolat lett. „Laci bácsi” – a maga hol ki-
abálós, hol röhögős stílusával – magával ragadta a fi ata-
lokat. Egy idő után már nélkülem is bejártak a szállóra, 
például azért, hogy a húsvét hajnali istentiszteletet kö-
vető reggeliről megmentett sonkákat és kalácsokat bevi-
gyék az ott élőknek. 

Tanulságos az is, hogy saját teológiáján átszűrve ho-
gyan értelmezte ottani feladatát Bízik László.

„Mivel fővárosi-állami intézményről van szó, hamis áru-
kapcsolásnak gondolnám, ha lelkészként lépnék fel. Min-
denki tudja, de csak ha kifejezetten kérik, járok el egyházi 
emberként. Bőrömből kibújni természetesen nem tudok s 
nem is akarok. Inkább próbálom felmérni, miben segített 
hitem és harmincéves lelkészi gyakorlatom.” (Uo. 405. o.)

Talán nem meglepő, hogy a legelső, amit említ, az a ku-
darcélmény megszokása! Mivel saját szolgálatában gyak-
ran szembesült meg nem értéssel és félreállítással, köny-
nyebben találta meg a helyét ebben a különleges világban:

„Hozzá vagyok szokva, hogy kirúgnak, sumákolnak, 
hazudnak, álszenteskednek. Ígérgetnek, de eszük ágában 
sincs azt megtartani. Nem lepődtem meg tehát (és nem 
lombozódtam le), ha hajléktalanjaim között ilyenekkel 
találkoztam. Pánik és neheztelés nélkül elfogadtam őket 
olyannak, amilyenek.” (Uo.)

A hajléktalanlétet persze nem csupán saját személyes 
élettapasztalatai segítségével értelmezi, hanem arra vérbe-
li teológusként refl ektál. A hamartológiáról szóló tanítás 
és a simul iustus et peccator komolyanvételével értelmezi a 
bűnt. Nem egyszerűen az egyéni szerencsétlenséget és os-
tobaságot, hanem a bűnt:
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„Aki csak egyszer is olvasta: »Nincsen igaz ember egy 
sem, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak és nin-
csen, aki jót tegyen, nincs egyetlenegy sem« (Róm 3,10k), az 
józanabban és meghökkenés nélkül, csalódásmentesen ve-
szi tudomásul a tényeket. Hát persze, hogy hazudik; naná, 
hogy alja, selbstverständlich, hogy lenyúlta a szobatársát, 
miközben ártatlan szemekkel néz rád. És akkor mi van? 
Kezdettől fogva tudható volt, hogy nem angyalokkal lesz 
dolgunk…” (Uo.)

Az igazságérzettől fűtött lázadó szellem, ami Lacira 
mindig is jellemző volt, egy lábjegyzetben így tör elő: „Sze-
rencsétlen kis stricik és csibészek. A »nagyok« nem itt, ha-
nem a minisztériumokban és a bankokban pöff eszkednek 
ugyanis.” (Uo. 406. o.)

Venezuelai szolgálatából visszatérve, 2000-ben az egy-
házától kapott megbízás alapján börtönlelkész lett. Szent 
István körúti lakásától – ami rövidebb-hosszabb megsza-
kításokkal születésétől haláláig otthona volt – néhány 
percre esett a „Markó”, amely tizenkét éven át munka-
helye lett. Nonkonform lelkészi alkatához jól illett ez a 
szolgálat. 

„»Figyuzz, tesó, hacsak nem vagy fekvő nyolcas, a 
sitten frankón hessold csak a smasszert a tátikán, nem 
gondolázik-e errefelé a terpnin, s így királyul vasalhatsz 
a stekán!« – világosít fel egyik hívem. »Áhá, vágom – 
mondom, kvázi megköszönve az információt. – Engem 
azonban jobban érdekel, elolvasta-e ma is a lilát?« – pró-
bálom a témát az Útmutató aznapi igéje felé terelgetni, 
melyet egyébként tényleg majdnem naponta olvas. Mint 
mi. S érti vagy nem. Mint mi. Így szokott kezdődni egy 
pasztorációs beszélgetés, üldögélve a stokin a zárkában.” 
(Híd Magazin, 2006/1. 30. o.) 

Itt is jellemző Bízikre, hogy az adott – sokak által ter-
mészetellenesnek tekintett – közeget tekinti viszonyítá-
si pontnak, rámutatva arra, hogy a kinti, polgáribbnak és 
egyháziasabbnak vélt világ szabályai korántsem normáli-
sabbak, mint az itteniek. Börtönszolgálatairól tartott be-
számolóban is felbukkan nála Róm 3,12: „Nincs, aki jót cse-
lekedjék, egyetlenegy sem”: „Mindnyájan bűnelkövetők, ha 
tetszik, »társtettesek« vagyunk.” (Előadás missziós fóru-
mon, 2012. április 27.)

Egy másik missziós konferencián pedig előbb – is-
mét jó teológiával – olyan „lekacagott szavakat” (Ady) 
elemez, mint Isten, kegyelem, igazság, hűség, alázat, ir-
galom, szépség, erkölcs, majd gondolatmenetét így zárja: 
„Néha már azt hiszem, hogy mindenkit egy időre sittre 
kéne vágni, hogy aztán még időben megbecsülje az üze-
netet és a »papi szót«.” (Missziói konferencia, Piliscsaba, 
2009. március 19.)

Bízik László nagyon nem akart nyugdíjba menni. 
Aztán 2012. december 31-ével csak letette a szolgálatot. 

Sokan reméltük, hogy megszabadulva a külső kötele-
zettségektől, ideje és lehetősége lesz írni. Papírra vet-
ni mindazt, ami a fejében van. Könyvbe rendezni a fo-
lyóiratokban publikált anyagokat. Egyházi közéletünk-
nek nagy szüksége lett volna arra, hogy egy ilyen eredeti 
gondolkodó érdemben befolyásolja gondolkodásunkat, 
döntéseinket. Provokatív alkatával vitákat gerjesszen. 
Nyugtalanítson. 

Neki is voltak tervei. Talán A néma lelkész címmel ké-
szült valamit írni. Ha elkészül ez a könyv, akkor talán be-
pillantást nyerhettünk volna az ő műhelyébe. Talán választ 
kaptunk volna arra, hogyan is lehetett ő olyan irigylésre 
méltóan szabad. De ezek csak a külső keretek lettek volna. 
Talán tovább tudta volna adni sokaknak azt a teológiai és 
lelkipásztori hitvallását, hogy az embert csak a bűn és az 
elesettség felől lehet megismerni.

Kevesen tudták, hogy egy ideje már gyengélkedik. Már 
nem a gégerák volt, hanem a tüdő megbetegedése. Tudta, 
mennyi lehet még hátra. Nem kezdett el kapkodni. Tud-
ta, amit erről – betegségről, halálról – elmondhatott, azt 
már elmondta. Egyebek mellett egy tíz évvel azelőtti – iga-
zi „bízikes” – írásában:

„Mivel a szenvedés, a betegség és a halál Isten ellensé-
gei, jól teszi az ember, ha nem saját szenvedéstudata, be-
tegségismerete és halálfélelme áll gondolatai középpontjá-
ban, hiszen így épp a gonosz kerülne középre. A hívő em-
ber pedig azt szeretné, hogy élete közepén Isten legyen. 
Mégpedig az az Isten, aki még ellenségei minden győzel-
mét, fölöttünk aratott diadalmát is a saját szolgálatába ál-
lítja: »akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szol-
gál« (Róm 8,28): ez ám a Lidocain a javából.

E földön a fájdalmak csillapításában, majd végül az örök 
gyógyulásban.” (Hét Hárs, 2003/1.)

Ezen a ponton érkezem el a hátizsáknak egy olyan zse-
béhez, amelyet már nem nyithatok ki. Mert ő nem akarta 
kiadni magát. Az utolsó hetek számvetése és felkészülése 
csak őrá és közvetlen szeretteire tartozott. Csupán annak 
megosztására vagyok felhatalmazva, hogy az utolsó pilla-
natig arra törekedett, hogy tudata tiszta maradjon. Ezért 
hol a hét törpe nevét mondta fel (és bosszantotta, ha Ku-
kát kihagyta), hol Aquinói Tamástól idézett valamit. Sze-
mérmességét meg viccekkel leplezte. De ez már nem ránk 
tartozik. Kikapcsolták a telefont, hogy semmi és senki ne 
vonja el a fi gyelmet a legfontosabbról. 

Ezért hallgassunk el. Többet ne akarjunk tudni. Ha 
tehetné, egy vaskos megjegyzéssel fi gyelmeztetne min-
ket, hogy hagyjuk meg az ő intimitását. Ha már életében 
nem érdekelt minket, akkor legalább halálában hagyjunk 
neki békét.

De Bízik László nem hagy minket békén. Azért hagy-
ta itt a hátizsákját.
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Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

f Lk 16,13–17

Igehirdetési előkészítő

Az egyházi esztendő során a Szentháromság ünnepe utáni 
vasárnapokon elhívatásunkon van a hangsúly. A megelőző 
vasárnapokon az Isten hív minket, Isten sötétségből vilá-
gosságra hív témák kerültek elénk, a 10–17. vasárnapokon 
„továbblépünk”, ekkor Agendánk az Akiket Isten elhívott, 
azokat meg is igazította témát kínálja elénk, ezen belül is 
arra helyezi a hangsúlyt, hogy Isten igazít meg.

A textus elhelyezkedése

A textus kivágását nehéz indokolni, egységét tulajdonkép-
pen az adhatná, hogy két példázat között áll. Ilyen módon a 
textus eleje-vége adott lenne, ám az első versét a kommen-
tárok még a megelőző példázat, A hamis sáfár magyaráza-
tában, annak végeként tárgyalják, a következő példázat, A 
gazdag és Lázár kezdetéig pedig van még egy vers az el-
válásról (Lk 16,18), amit már nem tartalmaz a textusunk. 
A kivágás miatt a 14. versben a „hallották mindezt a fari-
zeusok is” mindeze sajnos így azt a látszatot kelti, mintha 
egyenesen a 13. versre, a két úrnak való szolgálás lehetet-
lenségére vonatkozna, pedig az egész hamis sáfáros példá-
zatra, a sáfárnak a pénzhez, vagyonhoz való viszonyáról 
szóló tanításra utal vissza. 

„Volt egy gazdag ember…” – kezdődik a megelőző és 
a következő példázat is, amelyek közé beékelődik a mai 
textusunk, és ezek között kerülnek a fókuszba a farize-
usok, akikről kiemeli Lukács, hogy pénzsóvárak voltak 
( – azaz szerették a pénzt, az ezüstöt). Ez a 

szakasz, pontosabban a textus első versének kivételével 
ez a szakasz a farizeusokhoz szól, míg az előző példáza-
tot a tanítványainak mondja Jézus. Pontosabban Lu kács 
evangéliuma alapján mindenki egyszerre lehet jelen (vö. 
„hallották mindezt a farizeusok is”, Lk 16,14) – Lu kács 
evangéliumában 9,51-ben indul el Jézus Jeruzsálem fe-
lé, útközben, egy szombaton, egy farizeus vezető házá-
ban ebédelt (14,1), itt mond példázatot a meghívottaknak 
(14,7–11), majd a meghívónak (14,12–14), egy vendégnek 
(14,15–24), a vele tartó sokaságnak (14,25–34), a zúgoló-
dó írástudóknak, farizeusoknak (15. fejezet), „majd szólt 
a tanítványaihoz is” (16,1–3), itt jön a mai szakaszunk zö-
me, amelyet a farizeusoknak címez: 16,14–31 –, majd is-
mét a tanítványaihoz fordul.

A 16. versben egy korszak lezárultáról szól Jézus. 
A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették – ez így, ösz-
szefoglalva a mi Ószövetségünknek a lezárultát jelen-
ti, a törvény és a próféták Jézus korának Bibliáját takar-
ja, az Írások szinonimája. Lukács evangéliumában külö-
nösen hangsúlyos, a születéstörténettől a feltámadásig, 
hogy rámutasson: mindaz, ami az Írásokban áll, Jézus-
ban teljesedett be.

Mérlegen a kegyesség – a gazdagság mint Istentől 
kapott jutalom?

Fontos pillére volt a farizeusok teológiai gondolkodás-
módjának az anyagi kérdésekhez való viszony. Isten íté-
letének tartották a jólétet, illetve a szegénységet (lásd Jób 
könyve). A szegénységet a bűnök büntetésének, az anyagi 
jólétet pedig a kegyesség jutalmának tartották. Ha erre a 
logikájukra fi gyelünk, észrevehetjük a farizeusok pénzsó-
várságának mozgatórugóját – fordított logikával ugyan, 
de felteszem, szintén az Istenhez való kapcsolatot keres-
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ték, vágyták, de valójában mégsem az istenkapcsolatu-
kat építették, hanem annak a vélt jeleit, következményeit, 
azaz a szemmel látható, látványos gazdagságot keresték. 
(És hangsúlyozom itt a vélt szót!) Az igehirdetésben erre 
a pillérre lehet építkezni. Hogy nem elvetemült, az Isten-
nel szembehelyezkedő, hitetlen (pogány stb.) emberekről 
van szó a farizeusok esetében, hanem az Isten áldásának 
jelenlétét a saját elképzeléseik alapján mérlegelő embe-
rekről, akik meg vannak győződve róla, hogy ők Isten-
nek a tökéletes követői, velük van Isten, hiszen ők ilyen 
meg olyan életet élnek, lám, Isten áldása is ezt bizonyít-
ja, hiszen gazdagságot ajándékozott nekik stb. És ebben a 
magabiztosságukban, a magukat tökéletes hívőnek gon-
dolásukban inti meg őket Jézus – hogy ti az emberek előtt 
ugyan igaznak tartjátok magatokat, igaznak nyilvánítjátok 
magatokat, de Isten nem olyan szemmel néz titeket, mint 
az emberek. (Ugyanannak a  igének az igenévi 
alakja áll itt Lk 16,15-ben, mint a Római levélben, a meg-
igazulásról szóló igehelyekben.)

Tiéd az ország

A vagyon önmagában nem áldás, de nem is akadálya az 
Istennel való kapcsolatnak – eszköz, aminek a felhaszná-
lásán múlik, hogy milyen szerepet tölt be, épít vagy aka-
dályoz. A textust keretező igék felmutatják azt is, hogy a 
célnak tekintett vagyon elválaszt Istentől, és azt is, hogy 
ha Mózesre (a törvényre) és a prófétákra hallgat valaki, 
akkor helyesen is használhatná az ember a vagyont. Az 
Istennek való szolgálatát többek között azzal tölti be az 
ember, ha a kapott vagyonát is az ő szolgálatába állítja. 
És ezen a ponton kerül a fókuszba az úr–szolga kérdés. 
A 13. vers szolgáról, egészen pontosan rabszolgáról szól. 
Elgondolkodtató ebben, hogy a rabszolga nem önként állt 
ura szolgálatába, hanem ura megvásárolta (azaz nem jött 
létre kétoldalú szerződés, kölcsönös elköteleződés, ha-
nem az úr–rabszolga viszonyról egyedül az úr döntött). 
Az ország szó mai magyar alakja könnyen elfedi, hogy 
a 16. versben az Isten országának örömhíréről beszélve 
Jézus ugyanehhez a gondolatkörhöz, az uralkodó szemé-
lyéhez tér vissza. A görög  éppen az uralkodói 
hatalmat hangsúlyozza, ami, ha már-már elfeledve is, de 
a magyar szavunk jelentése mögött is ott áll. Az ország 
szó az úr főnévből és a -ság képzőből állt össze, és azt a 
területet jelölte, amelyre egy úrnak a hatalma kiterjedt 
(vö. bánság, hercegség). Keresztelő János óta Istennek a 
mindenre kiterjedő országának örömhírét hirdetik, ahol 
úr élet és halál fölött, és az ő rendje valósul meg. (En-
nek a versnek a kapcsán el kell gondolkozni azon is, bár 
nem feltétlenül kell a szószékre felvinni, hogy az erő-
nek erejével törekszik fordítás csak az egyik lehetőség a 
 igealak jelentésének a visszaadására, az ige 

magában hordozza az ’erőszakot követ el’ jelentést is.) 
A  Miatyánknak a vége felől is közeledhetünk ennek a 
megértéséhez: „Mert tiéd az ország, a hatalom és a di-
csőség mindörökké. Ámen.” 

– A farizeusok magukat Isten jó híveinek tartják, a 
gazdagságot pedig az Istentől kapott áldás bizonyítéká-
nak tekintik.

– Isten nyilvánítja az embert igazzá, gyanús, ha valaki 
magáról mondja ezt. A vagyon nem bizonyíték, hanem az 
istenszolgálat eszköze lehet.

– Isten országa ott van, ahova az ő uralma, hatalma ki-
terjed – a mi életünkre is. Ennek örömhírét hirdetik Ke-
resztelő János óta: közel jött az Isten országa.
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Tallózó

„…a földi javakért történő élet nem állhat Isten szolgála-
tában. Ez nem csupán idő vagy energia kérdése: egymást 
kölcsönösen kizáró két érzületről, két összeegyeztethetet-
len életszemléletről van szó. (…) az ószövetségi kor János-
sal lezárult, utána valami teljesen új veszi kezdetét. (…) 
Az új típusú kegyességet az is jellemzi, hogy nem meddő 
elméletesdi vagy passzív szemlélődés tölti be benne az em-
ber életét, hanem Isten királyi uralkodásának szinte erő-
szakosan aktív keresése, a megvalósulásáért odaszánt teljes 
emberi élet gyakorlati szolgálata. Ez nem érvényteleníti a 
törvényt, hanem az élet minden területén megerősíti, de 
úgy, hogy a törvény isteni tartalmának szellemében szerez 
érvényt a parancsolatoknak, nem az embernek a törvény-
ről alkotott vélekedése alapján.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Egyfelől nyilvánvalóvá válik a helyes és hamis bizo-
dalom, vagyis az istenhit és a mammonimádat kibékíthe-
tetlen ellentéte; másrészt Jézus szavai elénk állítják a Mó-
zes és Jézus közötti ellentétet, a törvény és evangélium kö-
zötti ellentétet, az istenkapcsolat rendezésének régi és új 
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változatát. (…) Ebben az összefüggésben válik számom-
ra fontossá is, igénk megértése szempontjából pedig nél-
külözhetetlenné is a 16,18-ban található megállapítás. Lá-
tásom szerint ezt a jézusi mondást azért hozza itt Lukács, 
mert ezzel a példával akarja megvilágítani a törvény rend-
tartó és ítélő szerepének változatlanságát, miután a törvény 
vezérlő, uralmi szerepének megszűnéséről beszélt koráb-
ban. (…) Lukács szerint az evangélium hirdetésének kö-
vetkeztében »mindenki erőszakkal nyomul be Isten orszá-
gába« (16,15c). (…) végső soron az evangélium erejével va-
ló behatolásról van szó (…) Isten országába nem könnyű 
bejutni. Annak ára van. Az árat Jézus fi zette meg, senki 
más. A bejutás erőszakkal történik. Üdvösségre vivő ere-
je csak Isten evangéliumának van.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

Illusztrációk

VERS

Publius Vergilius Maro: Aeneis

„…Láokoón és így ordít, tombolva a dühtől:
»Hé, ti bolond népség, hát meg vagytok zavarodva?!
Azt hiszitek, hogy az ellenség elment? danaóknak
Megszédít csele? hát így ismeritek ti Ulixést?
Ebben a szörnyben achív csapatok bújnak meg, esetleg –
Várfalaink veszedelméül – hadigép ez, amellyel
Majd fentről kémlelnek ki s támadnak a várra.
Vagy más csel lappang itt: teucrus, a lóba ne bízzál.
Bármi is ez, danaóknak ajándékát se kivánom!«
Szólt, roppant vasdárdáját belevágva a szörnybe,
Úgy, hogy eresztékekkel eres gyomrába furódott.
Állt a gerely, remegett, az egész bendő belereccsent
S megrendülve a mén, valamik kondultak a hasban.
És ha helyén az eszünk, ha az ég végzése nem ámít,
Argosi búvóhelyre vasunk lecsap és, lehet, akkor
Trója, te most állnál, Priamus magas orma virulnál!”

(Lakatos István fordítása)

József Attila: Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ő sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ő vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem –
tetten értem az én szívemben.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A mai ember szereti a világos útmutatást, és ezúttal nem is 
kell csalódnia. A pénzkérdés, a pénzhez való viszony pedig 
örök emberi problémakör. Pénz nélküli világot nem tudunk 
elképzelni. Valaminek mindig meg kell mutatnia a teljesít-
ményünk vagy a dolgaink értékét. Így ki kell jelentenünk, 
hogy örökké aktuális témakört kell körbejárnia az igehir-
detőnek. Fontos lehet tisztázni a mammon szó jelentését, 
mert a legtöbb ember számára ez egyáltalán nem ismert 
kifejezés. Ebben segítségünkre lehet a fejezetben találha-
tó két történet is, melyek közös fókuszában a vagyon és a 
pénzhez való viszony áll.

Nem mehetünk el szó nélkül a kikényszerített döntés 
mellett. Az embernek döntenie kell, és jól rá kell világíta-
ni, hogy itt nem két egyenértékű út közül kell választani, 
hanem van rossz és nemkívánatos döntés is. Jézus ugyanis 
világossá teszi, hogy Isten az az Úr, akit szolgálnunk kell. 
Vagyis a pénz nem lehet vezérlő elv az életünkben. Más 
kérdés, hogy erre minden kísértés megvan, hiszen a pénz 
sokak életében jelent egyfajta uralmat. Sokan nyögnek az 
adósságok csapdájában, és gondolják azt, hogy egy bizo-
nyos mennyiségű pénzzel egyenesbe tudnák hozni az éle-
tüket. Az ilyen nehéz sorsok joggal vetik fel a gondviselő 
Istentől való távolság kérdését. Számukra lehet jó illuszt-
ráció olyan szegény sorsú bibliai alak, aki mégis istenfélő 
volt. Nincs ugyanis összefüggés az Isten szeretete és a va-
gyonunk nagysága között. Az más kérdés, hogy a vagyon 
lehet alkalmas arra, hogy jót tegyünk vele, és hogy az Is-
tent szolgáljuk általa. Ez egyébként feladatunk is, hiszen a 
kapott javainkkal Isten tetszésére kell gazdálkodnunk. Eh-
hez nyújt segítséget a Jézus által hirdetett törvény, mely-
nek legfőbb sarokpontja a szeretet.

Nem lenne haszontalan a „gyűlöli”, „szereti”, „ragasz-
kodik”, „megveti” szavak Istenre és a mammonra vonat-
koztathatóságának vizsgálata.
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f Mk 12,41–44

Igehirdetési előkészítő

Az ige elhelyezkedése

Az özvegyasszony két fi llérjéről szóló elbeszélés Márk 
(12,41–44) és Lukács (21,1–4) evangéliumában jelenik meg. 
Márknál a történet elhelyezése egy tudatosabb szerkesztői 
munka eredménye, illetve különös hangsúlyt kap, hogy Jé-
zus szándékosan a templomi persellyel szemben ül le, hogy 
lássa, ki hogyan helyezi el adományát a perselybe. Nem a 
pénz mennyisége a hangsúlyos, hanem a hogyan (az ada-
kozás mögött meghúzódó lelkület) kérdése. 

Márk tudatos szerkesztői munkájára utal, hogy forma-
ilag az elbeszélés az „özvegy” szóval kapcsolódik az előző 
szakaszhoz, míg tartalmilag éles kontrasztot jelent az írás-
tudók hamis látszatkegyességével szemben. Az özvegyasz-
szony cselekedete párhuzamban áll a tanult, értelmes írás-
tudóval. Feltűnik a tanítványmotívum is. A tanítványok-
nak szóló tanítás külön tanítás Márknál, ami mindig a 
jövendő egyháznak, a ma élő keresztyéneknek szól. Így az 
elbeszélésnek előkészítő jellege van a 13. fejezetre nézve: 
csak az egészen Istennek adott élet tud kitartani mindvé-
gig a végső idők megpróbáltatásai között (Mk 13,13).

Az elbeszélés történetiségét két okból vonják kétségbe 
az írásmagyarázók. Az egyik ok, hogy sok a vallástörténeti 
párhuzam (görög, indiai, rabbinista hagyomány): a szegény 
(özvegy) áldozatát dicsérik, és szembeállítják a gazdagoké-
val. Ez egy ókori vándormotívum, amelyet Jézusra alkal-
maztak, vagy maga Jézus formált belőle példázatelbeszélést. 

A másik ok, hogy több ponton nem realizálható példá-
ul az, hogyan látta a bizonyos távolságra „ülő” Jézus, hogy 
milyen pénzdarabról van szó és mennyiről. Honnan tudta, 
hogy az özvegynek mennyi pénze van összesen? 

A történet a példázatokhoz hasonlóan tanító szándék-
kal hangzik el, aminek középpontjában a szegény és gaz-
dag élet közötti kontraszt áll, ami minden időben a való-
ságos élet tipikus vonása. 

Igemagyarázat

12,41: A jeruzsálemi templomban az „asszonyok udvarát” 
körülvevő oszlopcsarnokban állt tizenhárom persely az 
előírt és az önkéntes adományok számára. A történetben 
a perselyben elhelyezett adomány az önkéntes adományok 
közé tartozhatott. Jézus fi gyeli a perselyt, ami eltér a luk-
ácsi leírástól. Jézus ül, mint a rabbik tanítás közben, amit 
az esemény bekövetkezte után Jézus meg is valósít, hiszen 
elkezdi tanítani a tanítványokat. A történetek végén talál-

ható summázó jellegű tanítás Márknál mindig a jövendő 
egyháznak, tehát nekünk szól. A történet példázatszerűsé-
gét igazolja az is, hogy az adakozás a valóságban nem ilyen 
koncentráltan, felvonulásszerűen történik. Az elbeszélő 
azért sűríti a sokaságot össze, hogy minél élesebb legyen a 
kontraszt: Sok gazdag között jön egy szegény. 

12,42: A kontraszt Jézust jellemzi: a gazdagok tömegé-
ben Jézus az egy szegényre fi gyel; a férj nélküli, védtelen 
özvegyre. Az asszony két pénzérmét helyez el a perselyben, 
melyekről kiderül, hogy ez minden vagyona. 

12,43: A történések után következik a tanítás, melyet Jé-
zus a „Bizony, mondom néktek...” bevezetéssel vezet fel. A 
tanítás két részből áll: értékelés és indoklás. Az értékelés 
megfellebbezhetetlen isteni döntésként hangzik, amely át-
húz és megszégyenít minden emberi mértéket és összeha-
sonlítást: „többet adott”. Mennyiségileg nyilván a gazda-
gok adománya volt nagyobb. A „több” tehát minőségi kü-
lönbséget jelent. A szöveg nem mondja ki, de sejteti, hogy 
Isten mértékéről van szó, hiszen neki szól az adomány.

12,44: Az indoklás a „felesleget” és a „mindent” állítja 
szembe. Isten nem elégszik meg az ember feleslegével. Ő 
mindent akar, az egész embert. S ez valóban minőségi kü-
lönbség. A szegény özvegy az első nagy parancsolatot pél-
dázza. Isten feltétlen, teljes szeretetét, vagyis a hitet. Gond-
talan, csendes bizalommal adja magát egészen Isten kezé-
be, elengedve a legkisebb emberi biztosítékot is. Jézus az 
özvegy példájával tanítványait is a „minden” követelmé-
nye elé állítja. Ebből a szegénységből születik mindig az 
igaz kegyesség gazdagsága. 

Nyilvánvaló, hogy az elbeszélésnek ez a mondanivalója 
szimbolizálja a szereplőket. Nem minden szegény példája 
egyben a hitnek is, és nem minden gazdag a hitetlenség-
nek. De hogy ez a szereposztás mégsem véletlen, azt min-
den, Jézus szemével fi gyelő tanítvány tudja. 

„Igehirdetési veszélyek”

Könnyen eshetünk abba a csapdába, hogy gyülekezeteink 
szűkös anyagi helyzetére tekintünk, és abból indulunk ki, 
hogy felhívjuk a vasárnapi híveink fi gyelmét arra, milyen 
nagyszerű dolog az adakozás, és ne fukarkodjanak, amikor 
az istentisztelet végén kinyitják a pénztárcájukat. Hason-
lóan tévútnak tartom, ha a gyülekezetünkben élők pénz-
tárcájában kezdenénk kutakodni, és burkoltan, megszemé-
lyesítés nélkül fednénk fel azt, hogy kinek milyen lehető-
sége volna az adakozásra. Ezzel ellentétben természetesen 
sokszor szemérmeskedünk is, ha az anyagiakról van szó. 
Az egyházaknak mindig is kínos kérdése volt, hogy miként 
fér bele a keresztény értékrendbe az anyagiak kérdése. Az 
adakozás tekintetében azonban nem lehet kétségünk afe-
lől, hogy biblikusan járunk-e el vagy sem, hiszen a Hegyi 
beszédben (Mt 6,1–4) is olvasunk az adakozás helyes mód-
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járól, és most alapigénk is azt tárja elénk, hogy Istennek 
tetsző magatartás a szívből jövő adomány.

Igehirdetési vázlat

Ez a jól ismert történet kényelmessé tehet bennünket, és 
ennek következtében könnyen leragadhatunk a történet 
adta egyértelmű képeknél, hangsúlyozva az özvegyasz-
szony kiváló jellemét, cselekedetének nagyszerűségét, pél-
dát adva a gyülekezeti tagok számára a helyes adakozásra. 
A gazdagok viselkedése pedig jó indok arra, hogy negatív 
színben tüntessük fel azokat, akik csak elvétve adakoznak, 
pedig anyagi körülményeik ezt könnyen lehetővé tennék. 
Az igehirdetésünk azonban nem szólhat csupán az ada-
kozás jó rendjéről és annak kiemelt szerepéről a gyüleke-
zeti életünkben, mert akkor csak a felszínen mozgunk, és 
a történet mai nyelvre történő lefordításáig jutunk. Nem 
is tisztünk, hogy pálcát törjünk mások felett, hiszen nem 
mi ülünk a persellyel szemben, hanem Jézus Krisztus. Ez 
a történet, mint oly sok más bibliai történet, rólunk szól, 
a mi keresztény életünkről, szolgálatunkról, tanítványi 
létünkről. Sokkal több ez annál, mint hogy egy-egy sze-
replőnek a bemutatása kerüljön elénk ezen a vasárnapon, 
hanem egy-egy szereplőn keresztül sokkal inkább saját 
magunkhoz kell eljutnunk, őszinte önvizsgálatot tartva a 
bűnbánat szavaihoz. Miért? Mert a persellyel szemben nem 
egy pénztáros, presbiter, de még csak nem is egy felügye-
lő ül, hanem Jézus maga. Neki van joga megvizsgálni és 
megítélni az adományainkat, de nem úgy teszi ezt, hogy a 
pénztárcánkban, bankszámlánkon kutat, hanem a csele-
kedet mögötti szándékot, az indulatot fi gyeli.

Innentől ez a történet már nem az írástudókról és gaz-
dagokról szól, hanem rólunk, ma élő Krisztus-követőkről. 
A kérdés most már az lesz a számunkra, hogy kik vagyunk 
mi a történetben. A mindent odaadó vagy a feleslegből va-
lamit odadobó? Mi az, amit mi az életünkből az Istenre, Is-
tennek szánunk? Szívünket? Agyunkat? Fülünket? Szán-
kat? Talán sokan csak egy hajszálat adnának magukból, 
mert abból úgyis sok van; meg hullik is, míg minden más 
testrészünkre szükségünk lehet csak úgy magában, csak 
saját használatra. Ha így gondolkodunk, akkor azoknak 
a táborát erősítjük, akik a feleslegükből adnak, akik csak 
részben kötelezik el magukat az Úr mellett, miközben más-
ban is reménykednek, másba is vetik bizalmukat. A cse-
lekedeteink közé tartozik a gyülekezeti közösségben való 
részvétel, a szolgálat vállalása és teljesítése is. Hogyan te-
szem mindezt? Megszokásból? Mit mutatok a többieknek, 
és mi van valójában bennem? A bennünk lévő indulat (Fil 
2,5–11), az őszinte szándék, a viszonzást nem váró szolgálat, 
az Istennek odaszánt élet ér célba. Nem lehet az életünket 
részben odaszánni az Istennek, hiszen a nagy parancsolat 
első része is arra irányítja a fi gyelmünket, hogy „Szeresd az 

Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből” (Mt 22,37). Az asszony mindenét odaadta az Is-
tennek azáltal, hogy azt a két pénzérmét elhelyezte a per-
selyben. Ez sokkal többről szólt, mint az adakozás megszo-
kott gyakorlata, hiszen ez az asszony a szívét, a lelkét, az 
elméjét is az Istennek szánja. Ezért állítja Jézus példaként 
a tanítványok elé. Az Istennek odaszánt élet nem az apró-
pénzről, az anyagi támogatásról, adományokról szól, ha-
nem a bennünk lévő elkötelezettségről. 

Egyik gyermek-istentisztelet után az ajtóban egy óvo-
dás kisfi ú édesanyja mesélte, hogy a gyermek ragaszkodik 
ahhoz, hogy minden istentisztelet alkalmával az ő megta-
karított zsebpénzéből hozzanak a perselybe, hogy a temp-
lom még sokáig otthont adhasson az istentiszteleteknek, 
ahol ő hallhat az Istenről. Az özvegyasszony példája és ez 
a gyermeki felismerés, elköteleződés legyen számunkra is 
iránymutató, hogy meglássuk: nem az adomány, az ada-
kozás mennyiségén van a hangsúly, hanem a minőségén. 
Mit szánok én oda az Istennek önmagamból? Akkor érünk 
célba, ha mindent. 
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Tallózó

„Az asszony adománya jelzi, mit jelent az Istenbe vetett ab-
szolút bizalom. Így az özvegy Márk olvasói számára a hit 
követendő példájává válik. Ha követik az asszony nagylelkű 
és bizakodó hitét, akkor Jézust is követik, aki hasonlóan 
mindenét (életét!) odaadta az emberekért (14–15. fejezet)!” 
(Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)

„A kevés, ámde mégis minden az egészet, a teljességet 
jelzi az 1. parancsolat értelmében. A sok, ámde mégiscsak 
a fölöslegből való pedig a csak rész szerint valót. (…) Az 
asszony tettében két mozzanatot lát Dóka Zoltán kieme-
lendőnek: az egyik a hit kockázata, a másik a hit szabad-
sága. Úgy is lehetne mondani, hogy a hit szabaddá tesz a 
kockázatok vállalására. (…) Cserháti Sándor [szerint] tör-
ténetünk mintha megfordítaná a jakabi tételt: az igazán 
nagy áldozat olyan kockázat, amire csak az igazán nagy 
hit képes.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Meglepő, hogy mennyire helyeselhetjük az özvegy-
asszony cselekedetét, és egyetérthetünk a Megváltó meg-
állapításával anélkül, hogy követnénk az asszony példáját! 
Ha valóban hisszük, amiről állítjuk, hogy hisszük, ponto-
san azt tennénk, amit ő tett. (…) Radikális vélemény? For-
radalmi tanítás? Ha nem vesszük észre, hogy Krisztus ta-
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nításai radikálisak és forradalmiak, nem értjük meg szol-
gálatának lényegét.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Az értékelés (…) áthúz és megszégyenít minden em-
beri mértéket és összehasonlítást: »többet adott«. (…) 
A »több« tehát minőségi különbséget jelent (…). Van te-
hát olyan »sok«, amely Isten előtt kevés, és olyan »kevés«, 
amely Isten előtt sok. (…) Az indoklás a »felesleget« és a 
»mindent« állítja szembe. Isten nem elégszik meg az em-
ber »feleslegével«. Ő »mindent« akar, az egész embert. S 
ez valóban minőségi különbség. A szegény özvegy az első 
nagy parancsolatot példázza. Isten feltétlen, teljes szerete-
tét (12,30), vagyis a hitet. (…) az özvegy példájával tanítvá-
nyait is a »minden« követelménye elé állítja.” (Dóka Zoltán: 
Márk evangéliuma. Ordass Lajos Baráti Kör)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Mindig találtam módot, hogy ne kelljen teljes erőbedo-
bással edzenem.”

Antonio Cassano (1982–) olasz válogatott labdarúgó, 
jelenleg az Internazionale játékosa

TÖRTÉNET

Feláldozta életét kisbabájáért a rákos kismama

A 41 éves amerikai asszony, Stacie Crimm márciusban meg-
tudta, hogy gyermeket vár. (…) Júliusban egy CT-vizsgálat 
kiderítette, hogy az egyedülálló kismamának gyorsan nö-
vekvő fej-nyaki rákja van. Az orvosok közölték vele, hogy 
azonnal el kell kezdeni nála az életmentő terápiát, a ter-
hességét azonban emiatt meg kell szakítani. A nő néhány 
napos gondolkodási időt kért, majd úgy döntött, elutasítja 
a kezelést és kihordja kisbabáját.

Stacie augusztus közepén az otthonában esett össze, kór-
házba szállították, ahol két nappal később magához tért, és 
az ágyából is felkelt, néhány órával később azonban leállt a 
szíve. Az asszonyt újra kellett éleszteni, az orvosok pedig ek-
kor úgy döntöttek, hogy császármetszéssel világra segítik a 
gyermekét. Az alig 1 kilós Dottie Mae az újszülöttintenzívre 
került, miközben édesanyja is az életéért küzdött.

Szeptember 8-án Stacie légzése és szíve is leállt, ettől 
kezdve már csak a gépekkel tartották életben. Mivel az 
orvosok ekkorra már biztosak voltak benne, hogy az anya 
menthetetlen és legfeljebb néhány napja lehet hátra, úgy 
döntöttek, megszervezik, hogy legalább egyszer láthassa a 
kisbabáját. Dottie-t egy speciális inkubátorban szállították 
át a felnőttintenzív-osztályra, majd óvatosan kiemelték on-
nan és az édesanyja mellkasára fektették. Bár Stacie ekkor 

már szinte csak pislogni volt képes, de magánál volt, a je-
lenlévők beszámolói szerint percekig csak nézte a kisba-
bát, majd elmosolyodott.

Stacie Crimm három nappal később elhunyt. Dottie 
az elmúlt hetek során megerősödött, immár 2 és fél kilót 
nyom és teljesen egészséges. 

Nők Lapja Café

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A textus legfőbb üzenete első olvasásra, hogy ne zárkóz-
zunk el az adakozástól. Jézus mindent odaadott értünk, és 
tőlünk is ezt várja. Vannak olyanok, akik félreértik a pél-
dázatot, és azonosulva az özvegyasszonnyal, maguk is ke-
veset dobnak a perselybe, arra hivatkozva, hogy mások is 
adakozzanak, és együtt tegyünk a gyülekezetért. Ez kép-
mutatás. Itt nem az összeg az, amiről Jézus beszélni akar, 
hanem az arány: mindenét odaadta. 

Ezzel kapcsolatban fontos, hogy talán ez az ige nem is 
a pénzről szól csupán, hanem minden értékünkről. Nem 
lehet mindent pénzzel elrendezni. A gyülekezetben pedig 
vannak olyanok, akiknek nemigen van anyagi lehetősé-
gük még „két fi llérre” sem. Lehet-e tágabban is érteni azt, 
amit Jézus a pénzről mondott? Ki-ki abból, amije van, tud-e 
odaszánni Istennek? Ki az idejéből tud odaszánni valamit, 
ki a tehetségéből és a tudásából. Mindabból kellene, amit 
az Istentől kaptunk. Nem felébe-harmadába, hanem min-
dent, amit lehet.

De fontos kérdés, hogy miért adunk. Csak azért, mert 
ezt tanultuk? Vagy azért, mert a keresztény embernek így 
kell viselkednie? Sokszor irányítják Istennel való kapcso-
latainkat a megszokások és a régen megtanult beidegződé-
sek. Talán a szívből adott adomány az, amire Jézus fi gyel. 

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

f Mt 12,22–30

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

A Prőhle-agenda így adja meg a vasárnap témáját: „Akiket 
Isten elhív, azokat meg is igazította: a Lélek elevenít meg!” 
A Liturgikus könyv szerinti megjelölés is teljes mértékben 
rímel az előbbire: „a Szentlélek elevenít meg!” A kijelölt 
lekciók: Gal 5,16–24, illetve 1Móz 28,10–19 a test cselekede-
tei és a Lélek gyümölcse kontrasztját, valamint Jákóbnak 
az Úrral való titokzatos találkozását tárják elénk. Ott lesz 
jelen Isten háza és ott tárul ki a menny kapuja, ahol senki 
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nem várná. Annak hangzik az Úr bátorító ígérete, aki az 
ítéletre számíthatna. 

Jánossy Lajos a vasárnapra kijelölt óegyházi evan-
géliumi szakasz (Lk 17,11–19) összefüggésében a „meg-
váltó kegyelemben részesülés Szentlélektől való gyü-
mölcstermése a hálaadás” témáját jelöli meg a vasárnap 
súlyponti üzeneteként. Az evangélium kapcsán felhív-
ja a fi gyelmet arra, hogy a mai nemzedék életéből csak-
nem teljesen kipusztult a hálaadás, az Úrban örvendező 
eukarisztikus kegyesség. Ezért is olyan szükséges felfi -
gyelnünk – mondja – Gal 5,16–24 üzenetére, amelyben 
az apostol az óember cselekedeteivel szemben azoknak 
Szentlélektől való új életét rajzolja elénk, akik Krisztu-
séi, s akikkel együtt nekünk is ugyancsak van okunk a 
hálaadásra (Zsolt 103,2).

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez a vasárnap az 
új tanév kezdete, s több gyülekezetben tanévnyitó isten-
tisztelet lesz ezen a napon. A Szentlélek megelevenítő, új-
jászülő ajándékáért, új kezdetért hangozhat a könyörgés!

A textusról versről versre

22. vers: Jézus sorozatos gyógyításait követve külön hang-
súly esik erre az esetre. Az ördögtől való megszállottsá-
got az evangéliumok tanúsága szerint gyakran kísérték 
általános betegség, illetve testi fogyatékosság szimptó-
mái. Jézus korában szokás volt minden betegség köz-
vetlen okának is a bűnt tulajdonítani. Tudjuk azonban, 
hogy ez nem egyezett meg Jézus véleményével (Jn 9,1–3). 
Akin Jézus segített, különösen nyomorult ember volt. 
Egyszerre volt vak és süket, teljesen elzárt a világtól. Rá-
adásul lelke a gonosz befolyása alá vetetten szenvedett. 
Az ördöngösök esetében Jézus sohasem igényel hitet, er-
re ugyanis az ilyen megszállott képtelen. Nem igényli a 
szabadulás utáni vágyat sem – ahogyan több betegtől is 
kérdi: akarsz-e meggyógyulni? –, mert a megszállott erre 
sem képes. Így a gyógyítás az előbbi okok miatt feltétel 
nélküli. Teljességét jelzi, hogy mind a vakságból, mind a 
némaságból teljesen meggyógyul ez az ember. 

23–24. vers: A látványos csodából értő tömeg még nem 
mer határozott hitvallást tenni Jézusról. A vezetőktől va-
ló félelem miatt nem állít, csak kérdez. Azonban megál-
lapítható, hogy a kérdésfeltevés mögött ott rejlik a felis-
merés: embertől nagyobbat nem várhatnának, mint ami 
ott a szemük előtt valósággá lett: a legnagyobb hatalom 
és kegyelem. A nép a messiási nevekkel egyébként tartóz-
kodóan bánt. Amikor azonban a könyörület ilyen tetté-
nek lettek tanúivá, mégiscsak azt kérdezték: nem Isten 
uralma árad Jézus által? Azonban már a próféciákban a 
Messiás eljövetelére utaló név is: Dávid Fia, vad indula-
tot vált ki a farizeusokból. Úgy érzik, Jézussal kapcsolat-
ban most vált igazán veszélyessé a helyzet. Hiszen ha a 

nép őt Dávid Fiának nevezi, akkor ez azt jelenti, készek 
teljesen Jézus irányításának engedni, mindent az ő aka-
ratához igazítani! Ha őbenne valóban Dávid Fiát fede-
zik fel, akkor Isten hatalmát, kegyelmét Jézus kezeiben 
látják, és tőle várják halál alá vetett életük szabadítását. 
Így fennállt a veszélye annak, hogy képtelenek lesznek Jé-
zustól eltántorítani az embereket. Ezért minden eszközt 
bevetnek, hogy a nép egyre erősödő hitét megzavarhas-
sák, és Jézussal szemben, ha szükséges, hamis vádakkal 
is kétséget ébresszenek. Így vélik hatásos fegyvernek Jé-
zussal szemben azt a következtetésüket, hogy tudniillik 
az ő ereje a gonosztól van. Belzebúbnak – az ellenségnek 
– a szövetségeseként állítják be Jézust. Nem akarnak tud-
ni arról, hogy Jézus Istentől jön, az ő erejével cselekszik. 
Az emberek megfélemlítésére Jézus személyéből egy sö-
tét, ijesztő titkot igyekeznek kreálni. 

25–26. vers: Jézus, ismerve gondolataikat, válaszolt a ká-
romlásra, elhárítva a vezetők gonosz, hazug kísérletét. Ér-
vei: ha a gonosztól kapta volna a hatalmat, akkor a sátán 
birodalmának vége. Hatalmát nem növelné, hanem tönk-
retenné. Emberi közösség sem cselekszik maga ellen, ha-
nem összetart, ha azt akarja, hogy növekedjen. 

27. vers: Másik oldalról is megvilágította Jézus a fa-
rizeusok vádjának tarthatatlanságát. Hiszen az általuk 
irányított emberek között is voltak, akik megszállottakat 
szabadítottak megkötözöttségükből. Amikor ez a törek-
vésük sikerrel járt, akkor azt mint isteni tettet dicsőítet-
ték. Ha most ugyanezt Jézus viszi végbe, akkor az ördö-
gi cselekedet lenne? Ha Jézus a gonosz lelket a gonosz-
szal űzné ki, akkor a farizeusok tanítványai is a gonosz 
szolgái. Jézus cselekedetei Isten hatalmának, kegyelmé-
nek világos jeleit hordozzák magukon: az önzetlen kö-
nyörületet, a hatalommal bíró szót, a tisztaságot, amely 
nem tűr hátsó szándékot. Mivel a farizeusok isteni tet-
tet tulajdonítanak fi aiknak, ezáltal lesznek saját bíráik-
ká. Az emberek között is akadt, aki Isten eszközeként 
eredményesen közreműködött ördögök kiűzésében. Jé-
zus Krisztus viszont nem eszköze, hanem alanya a sátá-
ni hatalom legyőzésének. Ezt a különbséget érezte meg 
a tömeg, amikor így szólt: „Sohasem láttak még ilyet Iz-
ráelben!” (Mt 9,33) 

28. vers: Jézus nyilvánvalóvá teszi, nem lehet másként 
értelmezni munkáját, csak úgy, hogy valóban ő Dávid Fia, 
aki Isten Lelkével cselekszik! Isten Lelke irányítja tetteit, és 
hatalmasan munkálkodik általa. Benne jött el az, aki Isten 
Lelkével kormányoz, az ördögi pusztítástól szabadít és őriz. 
Nyilvánvalóvá teszi, hogy nemcsak az Isten országa eljö-
vetelét váró reménységben akarja megerősíteni az embe-
reket, hanem hirdeti: Isten országa itt van! Benne egészen 
közel jött az emberi életek megmentésére. Isten Jézust ad-
ta az embernek, az ő Lelke töltötte be, s ő minket minden 
sátánitól megszabadított.

A farizeusok Isten országa felé törekedtek vágyakozva, 



d  3 4 2

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

s Jézus ezt mondja nekik: látjátok, mégis meglepett benne-
teket. Eljött anélkül, hogy észrevettétek volna! S most ké-
pesek vagytok az Isten országát a gonosz munkájának ne-
vezni, a királyt a gonosz egyik szolgájaként feltüntetni? 

29. vers: Ha valaki egy nála hatalmasabb ember házát 
kirabolja, az biztos jele annak – mondja Jézus –, hogy őt 
magát legyőzte. Így kell érteni, amit Jézus ezzel az ember-
rel cselekedett. Ő a gonosz lélektől azért tehet szabaddá, 
mert ő győztes a gonosz felett, kísértését elhárította! Ha-
talma van az ember lelkét minden ördögi elől bezárni és 
minden isteni előtt megnyitni. Ebben nyilvánul meg az ő 
hatalma. Így szabadítja meg a megkötözötteket is. Ha Is-
ten uralma nem érkezett volna el Jézus Krisztusban, ak-
kor lehetetlen volna a csupán Isten által legyőzhető, erős 
sátánnak a kifosztása. Ellenben Jézus és az Atya egy. Így 
bár a képsor szerint az erős ember a sátán, háza a világ, 
javai pedig az emberek, mégis eljött az a hatalom, amely 
előtt meg kell adnia magát, amellyel szemben tehetetlen. 

30. vers: Jézus fölhív minket arra, hogy hozzá csatlakoz-
zunk. Aki nem áll mellé, az az ő ellensége. Mindenkinek 
magának kell döntést hoznia ebben a súlyos kérdésben. Is-
ten népének, nyájának őrzését Jézus vette át. Látjuk, enélkül 
milyen ellenség támadhatna ránk. Az, aki vakká és némá-
vá tesz, rabságba hajt. Senki nem lehet tétlen szemlélője az 
emberi életekért folyó küzdelemnek. Mindenki tevékeny 
részt vállal ebben – mondja Jézus. Az is, aki közönyével el-
lene szegül, de az is, aki kegyelme szolgálatába áll! Nincs 
középút, vagy Isten ellenségeként a gonosz mellé, vagy az ő 
barátjaként oldalára állunk. Vagy az életellenes, szétdobá-
ló, mindent a feje tetejére állító erőnek válunk csatlósaivá, 
vagy Jézus Krisztussal közösségben, Isten Lelkének vezér-
lete alatt, szabadításának áldott követei lehetünk. 

Az igehirdetés felé

A történet folytatódik

Ferenczy Károly 1896-ban festett emblematikus műve 
A Hegyi beszéd, amelyen – fi a, Ferenczy Valér szavai-
val – „Krisztus tanításának korokon, népeken, tér- és 
időhatárokon túl ható, terjedő jelentősége jut kifejezésre”. 
Hiszem, hogy Krisztusnak a gonosz hatalmából, megkö-
tözöttségéből szabadító erejét sem korlátozhatják korok, 
népek, ideológiák. 

1. Ahol a Jézus Krisztus keresztjéről és feltámadásáról 
szóló örömhír hangzik, ott szabadítás, gyógyulás történik! 
A Szentlélek Isten még annak az embernek az életében is 
véghezviheti a csodát, aki képtelen hittel felé fordulni, aki-
ben az akarás csöppnyi jele sem mutatkozik gyógyulása ér-
dekében. Hiszen a lelkét rabul ejtő erő miatt erre képtelen 
is lenne. Mi lett volna s mi lenne velünk, ha Istennek Jézus 
Krisztusban megjelenő, feltétel nélküli kegyelme nem ha-
jolt volna le s nem hajolna le naponta értünk?  

2. Aki átélte, hogy „Lelkével betölt az Úr”, annak meg-
nyílik szeme felfedezni, hogy Jézus Krisztusban szabadító-
ja adatott. Övé a hatalom mennyen és földön! Isten Szent-
lelke indít Jézus dicséretére és magasztalására, ahogyan 
Pál apostol vallja: „senki nem mondhatja: Jézus Úr, csakis 
a Szentlélek által” (1Kor 12,3b). Azt is világosan látja már, 
hogy „a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők 
és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság 
lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak!” (Ef 
6,12), de az Istentől kapott fegyverzet felöltésével megáll-
hat a harcban, kísértésben!  

3. Különböző testi nyomorúságainkból, bajainkból a 
mai orvoslás során akkor remélhetjük a gyógyulást, ha 
kitesszük magunkat különböző gyógyító sugaraknak, a 
káros sejtek burjánzását, elhatalmasodását gátló erőte-
reknek. Hiszünk-e abban a „sugárterápiában”, amely ak-
kor vesz körül hathatósan, amikor kitesszük magunkat a 
Szentlélek munkájának? Szent, tiszta, életet megelevení-
tő, sőt új életet ajándékozó munkája nyomán már egészen 
közel jön hozzánk a remélt ország, az Isten országa. Álta-
la elnémul a megnémítani akaró, megvakul a megvakíta-
ni akaró hatalom. 

g  D E M E  D Á V I D

Tallózó

„Mivel pedig a textusban kiélezett formában került elő az 
»ördöngősség« vagy az Ördöggel való cimborálás kérdése, 
ezért a válaszhoz hozzátartozik egy hasonlóan markáns 
fogalmazású ellentétel is a »Lélek elleni bűnről«. (…) Id. 
Szabó Lajos [szerint] »a megváltás nem úgy történt, hogy 
a gonosszal valami isteni őserő került szembe a küzdelem 
porondján. Jézusban úgy jelent meg az Isten, hogy támad-
hatóvá lett. Harca lélegzetelállítóan nagy küzdelem volt. A 
győzelem nem volt eleve a kezében. Ki kellett vívnia.«” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…aki velem van, minden bűne megbocsáttatik; aki 
nincs velem, aki ellenem van, arra nézve nincs, nem lehet 
bűnbocsánat, mert bűnbocsánat csak bennem van.” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Márk 9,40-ben Jézus ezt mondta: »…aki nincs elle-
nünk, mellettünk van.« Ez nyilvánvaló ellentétnek lát-
szik itt a Mt 12,30-ban mondott szavaival. A nehézség 
megoldódik, ha úgy tekintjük, hogy Máténál az üdvös-
ség dolgáról van szó. Egy ember vagy Krisztus ellen van, 
vagy vele; nincs semlegesség. Márknál a téma a szolgá-
lat.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„A Szentlélek elleni bűn gyakoribb, mint hinnénk. Elég 
az Ige, az evangélium elleni támadásokra gondolnunk.” 
(Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat! Irány-
tű Kiadó)
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Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap a

„Jézus mindenkit döntés elé állít, akihez igéje eljut, s 
az embernek az a törekvése, hogy semleges, várakozó ál-
láspontra helyezkedjék, máris magában foglalja a döntést 
– ellene (…). Akik Jézus gyógyításaiban a Sátán művét ke-
resik, és így elzárkóznak a Lélek újjáteremtő munkája elől, 
a Szentlélek ellen vétkeznek.” (Karner Károly: Máté evan-
géliuma. Keresztyén Igazság)

„Nem lehet két úrnak szolgálni – mondatott a He-
gyi beszédben. (…) A jelenlegi állítás azonban szigorúbb 
és egyértelműbb, mint az előző. Ha az ember a haza leg-
főbb értékeit veszélyeztető háborúban semleges marad, ez 
olyan, mintha ellenséggé válna. (…) Az embernek egész 
lényével, fenntartások és habozás nélkül kell ragaszkod-
nia az evangéliumhoz. A mindenért mindenét oda kell 
adnia.” (Ortensio da Spinetoli: Máté – az egyház evangé-
liuma. Agapé)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Két hétig terveztük, hogy majd veszünk. Mindennap meg-
álltunk a kirakatok előtt, sóváran néztük. Végül is a szü-
letésem napján, április 5-én déli tizenkét órakor megkér-
deztük, mibe kerül. 

– 275 frankba – mondta a gyümölcsárus. – Elsőrendű, 
teljesen friss, zamatos ananász. 

A feleségem drágállotta, én nem. A görögdinnyéhez ké-
pest persze sok, de az ananászhoz képest bizonyára nem. 
Megvettük, hazavittük. Beállítottuk egy hamutartóba, néz-
tük. Körbejártuk, barátkoztunk vele, dicsértük, milyen 
szép és egzotikus. A tetején külön növény hajtott ki belő-
le, valami pálmaféle; ha locsolnánk vagy vízbe tennénk, 
talán hamarosan nagyra nőne és kivirágzana. 

A szállóban rögtön híre futott, hogy a kilencesben vet-
tek egy ananászt. A takarítónő bejött és bemutatkozott – 
eddig a percig ugyanis színét se láttuk –, és azt javasol-
ta, hogy hámozzuk meg, és fölszeletelve, kristálycukorral 
meghintve hagyjuk állni egy vagy két napig. – Ostobaság 
– mondta egy angol diáklány a lépcsőfordulóban. – Rum-
mal egyék, úgy a legfi nomabb. Egy honfi társ, akivel eddig 
csak köszönő viszonyt tartottunk, cédulát csúsztatott az 
ajtóhasadékba. »Ne hallgassanak senkire – írta. – Jó vas-
tagon le kell hámozni, mert a héja élvezhetetlen, de a hú-
sát úgy kell fogyasztani, ahogy van.«

Este meghámoztuk és megettük. Semmi íze sem volt. 
Alig valamivel volt rosszabb, mint a tök. Nyersen is, cu-
korral is, rummal is. Nagy nehezen legyűrtük, ittunk 
rá egy pohár vizet. Harmadnap szembetalálkoztunk az 
angol lánnyal a folyosón. – Hogy ízlett? – érdeklődött. 
– Nagyon – feleltem. Felsóhajtott. – Hiába – mondta –, 
az ananász, ananász. Azóta lopva meg-megállok a gyü-

mölcsárus standja előtt, és vágyakozva nézem az ana-
nászokat.”

Örkény István (1912–1979) Kossuth-díjas író, 
szerkesztő, gyógyszerész: Egyperces novellák

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A perikópa túl sok fontos üzenetet tartalmaz, mindenkép-
pen választani kell egy hangsúlyos témát.

Általános tapasztalat, hogy ha valamit el akarsz érni, 
akkor dolgozni kell érte. Ám ha annak kéred a segítségét, 
aki ellen harcolsz, annak vége mindenképpen meghason-
lás lesz. Jobb a saját értékrend mentén szervezett élet, az 
vezet előre. Milyen apró meghasonlásaink vannak ma? Mi 
történik utána, hogyan folytatódik az életünk?

A farizeusok hamis vádat mondanak, mert nem haj-
landók elfogadni, hogy Jézus az Úr küldötte, aki megvál-
toztatja a világot. Pedig látják, mi történik. Krisztus erre 
válaszol: ő azért van, hogy az embereket felemelje. Ez a cél 
nem lehet az ördögtől való. 

Az ellenségeskedőknek vagy hitetleneknek a maguk 
példáján kell elmagyarázni, hogy mit értenek félre és mi-
ért téves a gondolatmenetük. Az ütköztetett témák rende-
zésében úgy kell érvelni, hogy a saját értékrendszerüket 
kell a meggyőzésükre fordítani. Ez lehet a meggyőzés leg-
hatékonyabb eszköze.

Ki az a Belzebub? A név túl direkt és leterhelt utalás. 
Más nevet, kifejezést kellene találni, hogy a tartalom meg-
ragadható legyen.

Mai viszonyainkra is vonatkoztathatjuk: afelé halad 
a világ, hogy nincs erkölcs, a törvényeket nem tartják be 
az emberek. A pénz hatalma jelenti az uralmat. A lelkeket 
nem menti semmi, nincs jóság. Gyógyítani csak Isten se-
gítségével lehet, Jézus is ezt teszi.

Aktuális viszonyaink között fontos felismerés, hogy go-
noszság régen is sok volt. Éppen ez a történet mutatja, hogy 
Jézus korában sem volt jobb a helyzet, mint most. Ha vala-
ki istennek hiszi magát, annak ma is baj van az önértéke-
lésével. Senki sem helyezheti magát erre a szintre. Az „aki 
nincs velem, ellenem van”, illetve „aki nincs ellenem, az 
velem van” gondolatokat politikai áthallásaikban is érde-
kes értékelnünk.

Az utolsó mondat fontos: „tékozol”. Erre fontos fi gyelni 
az igehirdetésben. A textus sajátossága, hogy Jézus szokatla-
nul kemény hangot üt meg, a rablós példája nem illik a tőle 
megszokott képekhez. Jézus érvelésében megkötözésről, fi -
zikai korlátozásról beszél, ezzel indokolva a jócselekedetet.

Tisztázni kell az Isten hatalmának és az ördög hatal-
mának viszonyát. Ki van a másik fölött, vagy egyenlő-e a 
kettő? Hogyan lehet Isten lelkével kiűzni ördögöt, úrrá len-
ni bajainkon? Nagyon is hétköznapi kérdéssé válik legtöb-
bünk számára.
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Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

f Mt 19,16–26

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

„Méltó és igaz, illő és üdvösséges, 
hogy mindenkor és mindenhol hálát adjunk neked,
mindenható Istenünk és Atyánk, a Jézus Krisztus által, 
aki gondviselő szereteted tanúja a világban.”

A Liturgikus könyvben ezt olvassuk: „Csak egy Urat lehet 
szolgálni”. A Prőhle-agendában: „Senki sem szolgálhat két 
Úrnak!” A lekciónk a Galata levélből pedig arról szól, hogy 
nem a törvény erejével, annak teljesítésével érjük el a má-
sik embert, hanem a szeretettel, bűnbocsánattal, és ezzel 
élve áll helyére a rend, ez indít, maga a Lélek indít a jóra.

A szövegről

16. vers: Textusunk első versében nem esik szó arról, hogy 
ki beszél Jézushoz.

 – tanító, mester, nem udvariassági forma 
a megszólítás, hanem attól re méli a választ, akiről valami 
miatt sejti, hogy tudja. Jézus többet tud, mint más.

 – jó, kitűnő, alkalmas, szerencsés, hasznos, 
üdvös, anyagi vagy erkölcsi jó, javak.

 – cselekedjem, a zsidó, farizeusi kegyességre 
jellemző kérdés, hogy mit kell cselekednem.

17. vers:  Jézus elutasítja a kérdést, és Isten jóságára te-
reli a fi gyelmet. Isten a jó mértéke. A cselekedetek helyé-
re a hit lép az evangéliumban, az evangéliumi erkölcsben. 
A jó az Isten, aki az üdvösség forrása.

 – tartsd meg, sértetlenül betartani, betölteni a 
törvényt. Jézus válasza először még a zsidó felfogás szint-
jén hangzik el, arról beszél, amit egy farizeusnak tudnia 
kell. Az ószövetségi felfogás szerint elég annyi az eljöven-
dő élethez, hogy a cselekedetek jók legyenek.

A 18. és 19. versben olvassuk a parancsolatokat.
20. vers:  – ifj ú. Máté evangéliumában eb-

ben a versben derül ki, hogy ifj úról van szó: a 20 év körü-
lieket nevezték így (kicsinyítő képzővel), és nem a 20-40 
éveseket. Azo nban Márk evangéliumában kiderül, hogy 
mégsem lehetett annyira ifj ú a kérdező: „mindezt megtar-
tottam ifj úságomtól fogva”. Valószínűleg Máté azért nevezi 
ifj únak, hogy ezzel is kifejezze, Jézus az új törvény képvi-
selője, ami újjászületetteket eredményez. Mátét az a pasz-
torális cél vezeti, hogy tanítson bennünket, és ifj oncokká, 
újakká, megifj odottakká legyenek Jézus követői.

 – megtartottam, megőriztem.

„Próbáljuk meg magunkat ennek a fi atalembernek a 
helyébe képzelni, amint ott áll Jézus előtt. Jézus előtt, aki 
az ember lelkébe belelát. Vajon kibírta-e volna a mi sze-
münk Jézus tekinteté t, amikor elsorolta a törvény követe-
léseit?” (Ordass Lajos: Jó hír a szenvedőknek)

 – mulaszt, késlekedik, hiányt szenved.
Az „ifj ú” érzi, hogy nem létezik önmegváltás. Hiány-

zik az életéből valami vagy valaki. Nem teljes az élete. Lé-
nyeges, hogy egyes szám első személyben hangzik el. Tu-
datában van annak, hogy valamire még szüks ége van, és 
ezért nem nyugodt és elégedett. Jézus nem azt kérte tőle, 
hogy többet tegyen, mint más, hanem hogy más legyen, 
új emberré váljon.

21. vers:  – befejezett, teljes, tökéletes, kifejlő-
dött, teljesen nagykorú, a misztériumba beavatott. Az ige-
szakasz egyik fontos szava. Ez  az ember a tökéletesség-
re vágyódott, amit nem tudott elérni, megszerezni eddig, 
amit nem tapasztalt meg, de tudja jól, van ilyen állapot. 

 – add el,  bocsásd áruba.
 – ami van, létezik, ami a rendelkezésé-

re áll, vagyon.
 – bírsz, birtokolsz, megfogan.
 – kincs, kincsesláda.
 – kísérni, követni, valaki mögött menni. 

Eljött az idő, hogy valaki után mehet, valakit követhet. Jé-
zus hívásában nem látja az embe r a kincstalálást. A hívást 
csak úgy é rtelmezi, hogy le kell mondani valamiről, no-
ha Jézus a kincs!

22. vers:  Lelepleződött, mi az akadálya annak, ho gy Jé-
zus után menjen. Jézus szava i lyen. Leleplez.

A vagyont birtokolva távozott el, és nem Jézust követ-
ve, mint Máté, vagy mint Péter és András, akik mindent 
hátrahagytak. 

23. vers: Nem a gazdagok sorsáról beszél Jézus, hanem 
arról, hogy meg kell szabadulni attól, ami távol tart tőle, 
a gazdagság, a vagyon, amink van, még ha nem is sok, de 
nagyon veszélyes az életünkre nézve.

24. vers:  – teve.
Jézus a tanítványok, az övéi felé fordul a tanításával. 

Kicsi az átjáró a tű hegyén, kicsi a lyuk, azon keresztül be-
menni lehetetlen. Van olyan értelmezés is, amely szerint 
van olyan kapu Jeruzsálemben, amelyet a tű fokának hív-
nak, és csak akkor fért át rajta egy teve, ha a csomagot, 
málhát előtte levették róla, aztán amikor átment, újra visz-
szapakolták rá. A ga zdag is csak akkor tud bejutni az Is-
ten országába, ha lemond a gazdagságáról. Hajdanán a te-
ve szót hajókötélnek fordították, és a tűbe hajókötelet be-
fűzni lehetetlen. 

25. vers:  – megdöbbentek, számukra is 
új volt, mert az ószövetségi tanítás szerint a földi gazdagság 
éppen jutalomnak számított, Isten viszonzását jelentette.

26. vers: Nem úgy zárul a textus, hogy valami csoda 
folytán még a gazdagnak is van esélye az üdvösségre, ha-
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nem arról szól: eleve lehetetlen az ember számára az üd-
vösség, hát még akkor, ha nem tudunk lemondani arról, 
ami árt, illetve ha nem vesszük észre, a sokak számára 
bo ldogságot jelentő vagyon, pénz mennyire megtévesztő! 
Kármán József szerint nem a szegénységre kell odafi gyel-
ni, hanem a gazdagságra. Istennél lehetséges az üdvösség.

Vázlat

Nyugtalan ez az ember. Ő maga is tisztában van azzal, 
hogy nem tökéletes. Keresi a boldogulást. És bár elvileg 
mindene megvan, mégis kérdése van, keres tovább. Ma 
sincs olyan ember, aki ne szeretné elérni a tökéletesség ál-
lapotát. Ezért hajtanak, keresnek. Ugyan ki róhatja fel ne-
kik ezt, ha nem hallottak az Üdvözítőről, a tökéletesség-
ről, a mennyei Atyáról? Persze, hogy mindent kipróbálnak, 
mindenbe belekóstolnak. Az eredmény pedig sokszor még 
nagyobb undor a csalódások miatt, a magába fordulás és 
az önmegváltás megkísérlése.

Az ördög kísértése keveseket tud hidegen hagyni, ami-
kor pénzről, vagyonról van szó. Feltűnően nagy a mam-
mon ereje, hatalma. A tisztán látók tudják is ezt, és még-
is magával tudja ragadni őket a mammon. Veszedelmes a 
lelki vakságban élőknek. Igaz az Isten igéje, hogy minden 
rossz oka a pénz szerelme. 

A pénz sosem csak pénz. Mindig valami más is. Pilinsz-
ky János írta: „Még a kevéske pénz is nagy bajok okozója.” 
Valami több, és mindig övé az utolsó szó.

„Pénz, pénz, pénz – minden rossznak a gyökere. A pénz 
pedig szorosan kötődik az egóhoz, a legrosszabb rossz gyö-
keréhez.” (Brian Haig)

A bűn bennünk van. Nem a pénz a bűnös, hanem én, 
akit behálóz, akit elámít. Elhiteti, hogy kell, szükségem van 
rá, mert azzal szerzek meg magamnak annyi nélkülözhe-
tetlennek tűnő dolgot. Nem a pénzről kell azonban beszél-
nünk, hanem a lelkek helyzete, a sok mindenben kudarcot 
vallott emberek élete kapcsán arról, hogy a kincs egyedül 
Jézus az életünkben. Amíg Jézus nem beszél hozzám, ad-
dig nem tudom, mi a bajom, mi gátol a tökéletességben, az 
Atya követésében, abban, hogy szeretetéből a szeretet, elé-
gedettség, békesség és nyugalom költözzön be az életembe. 
Jézus mai tanítványai is megdöbbennek, hogyan lehetséges 
elnyerni az igazi kincset. Ez a kegyelem, Isten kegyelme. 
Amikor Isten a szívet megnyitja igéje előtt, amikor a kereszt-
ről kiderül, hogy rajta nekem szenvedte ki Jézus a kincset.

Luther levele egy szerzeteshez 1516. április 8-án: „Sze-
retném tudni, hogyan állasz lelked ügyeivel. Nem tanulja-e 
meg végre lelked, hogy megelégelvén saját igazságát, Krisz-
tus igazságában találjon megnyugvást, és teljesen reá bíz-
za magát? A mi korunkban sok embert valami tüzes vak-
merőség kísért, kiváltképpen az olyanokat, akik minden 
erejükből arra törekszenek, hogy igazak és erényesek le-

gyenek. Csak az Isten igazságát nem ismerik, amit Krisz-
tusban bőséggel és ingyen kapunk. Ők saját erejükből tö-
rekszenek jó cselekedetekre mindaddig, míg meg nem bi-
zonyosodnak afelől, hogy most már erényeik és érdemeik 
díszruhájában megállhatnak Isten előtt – holott ez lehetet-
len… Azért, kedves testvérem, ismerd meg Krisztust, még-
pedig a megfeszített Krisztust. Magasztald őt, és kétségbe-
esvén magad felett, így kiálts hozzá: »Úr Jézus, te vagy az 
én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted 
az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná let-
tél, amilyen nem voltál, s olyanná tettél, amilyen nem vol-
tam.« Ezenfelül megtanulod még tőle, hogy amint ő téged 
magához fogadott és a te bűneidet magára vette, éppen úgy 
neked ajándékozta az ő igazságát is.”

g  K L I M E N T N É  F E R E N C Z Y  A N D R E A

Tallózó

„…hangsúlyos lesz az üdvösség elnyerésének törvénykegyes-
ség szerinti sémája és a Jézus által megadott új rend közötti 
különbség. (…) kimondja az evangéliumot, amikor az üd-
vösség új útját Önmagában jelöli meg.” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„…egy fogyatkozásunk van: nem adjuk magunkat Jé-
zusnak, egészen, örömest, a kereszttel.” (Ravasz László: Az 
Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Jobban szerette a pénzét, mint Istent, és ezzel már az 
első parancsolatot megsértette. (…) a farizeusok azt állí-
tották, hogy a gazdagság Isten ajándéka azok számára, aki-
ket szeret. Ha tehát egy gazdag nem lépheti át az ország ha-
tárát, akkor nyilvánvaló, hogy senki más sem!” (A Biblia 
ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesz-
tő Alapítvány)

„A 26. v. nem »olcsó« vigasztalás (…) A válasz mögött 
végül is a kereszt véres valósága áll.” (Biblia magyarázó 
jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„»Miért kérdezel engem a jóról?« Azért, mert felismer-
ted, hogy én vagyok Isten. Most, hogy felismerted, hogy 
én vagyok Isten, gyere és kövess engem.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„A farizeusi kegyességet jellemezte a minden egyéb ér-
deket leküzdő igyekezet a törvény betöltésére. Nem lehet 
kétséges, hogy ez az igyekezet sokszor őszinte volt. (…) Jé-
zus feleletének a súlypontja a követésére való felhívásban 
van. Ez (…) osztozást jelent Jézus keresztjének a hordozásá-
ban. A vagyonról való lemondásnak s vele »mennyei kincs« 
(…) gyűjtésének ez ad értelmet és tartalmat. (…) a vagyon 
annyira eltölti az ember szívét, hogy önszeretete megnö-
vekszik (…). Az önzés egyenesen lehetetlenné teszi Isten 
szolgálatát s vele az eljutást Isten királyságába. (…) A föl-
di javak – s ezekhez hozzátartozik az is, ami megélheté-
sünket megalapozza s biztosítja – végzetes rabigába hajt-
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ják az embert. (…) senki sincs, aki ebből a rabságból a sa-
ját erejéből kiszabadulni s Istenhez eljutni tudna. (…) Az 
üdvösség tehát (…) teljesen Isten kegyelmének ajándéka.” 
(Karner Károly: Máté evangéliuma. Keresztyén Igazság)

„A földi kincsek, amelyeket Jézus az égi értékekkel 
szembeállítva említ, csekély értékűek; gyakorta mégis ezek 
akadályozzák az országba vezető emberi utakat.” (Ortensio 
da Spinetoli: Máté – Az egyház evangéliuma. Agapé)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

De Konrádnak volt egy menedéke, ahová a barát nem tudta 
követni: a zene. Mintha lenne egy titkos rejtekhelye, ahol a 
világ keze nem éri el. Henrik botfülű volt, beérte a cigány-
zenével és a bécsi keringőkkel. A zenéről az intézetben nem 
beszéltek, inkább csak eltűrték és megbocsátották, nevelők 
és diákok, mint aff éle ifj úkori hóbortot. (…)

De a tábornok néha már gyanította, hogy a zene nem is 
olyan veszélytelen szenvedély. Az intézetben természetesen 
nem tűrték ezt a lázadást, a zene zendülését. A neveléshez 
hozzátartozott a zene fogalmának ismerete is, de inkább 
csak általános értelemben. A zenéről annyit tudtak csak, 
hogy rézkürtök szükségesek hozzá, elöl megy a tamburma-
jor, s ezüst botját időnként magasra emeli. A zenészek mö-
gött kis póniló húzta a dobot. Ez a zene hangos volt és sza-
bályos, fegyelmezte a csapattest lépéseit, utcára vonzotta a 
polgári lakosságot, és mindenfajta parádénak nélkülözhe-
tetlen kelléke volt. Az ember feszesebben lépdelt, ha zenét 
hallott, ez volt minden. A zene néha tréfás volt, néha dagá-
lyos és ünnepélyes. Máskülönben senki nem törődött vele.

De Konrád mindig elsápadt, ha zenét hallott. Minden-
féle zene, a legközönségesebb is, oly közelről érintette, mint 
egy testi támadás. Elsápadt, szája remegni kezdett. Valamit 
mondott neki a zene, amit a többiek nem érthettek. Való-
színűleg nem értelméhez szóltak a dallamok. A fegyelem, 
amelyben élt, nevelkedett, amelynek árán rangot szerzett 
a világban, amelyet önként vállalt, mint a hívő a büntetést 
és a vezeklést, ilyen pillanatokban meglazult, mintha a gör-
csös, merev tartás engedne testében. Mint mikor a parádén, 
hosszú, fárasztó díszszemlék után hirtelen „pihenj!”-t vezé-
nyelnek. De szája remegni kezdett, mintha mondani szeret-
ne valamit. Ilyenkor elfeledte, hol van, szeme mosolygott, 
a levegőbe nézett, nem látta környezetét, a fellebbvalókat, 
társait, a szép hölgyeket, sem a színházi közönséget. Egész 
testével hallotta a zenét, oly szomjasan, ahogy az elítélt fi -
gyelhet börtönében távoli léptek zörejére, melyek talán a 
menekülés hírét hozzák. Ilyenkor nem hallotta, ha szóltak 
hozzá. A zene felbontotta körülötte a világot, pillanatokra 
megváltoztatta a mesterséges megegyezés törvényeit, ilyen 
pillanatokban Konrád nem volt katona. 

(…) Este, mikor egyedül maradt a dohányzóban fi ával, 
ezt mondta neki:

– Konrád soha nem lesz igazi katona.
– Miért? – kérdezte ijedten a fi ú.
De tudta, hogy az apának igaza van. A testőr vállat 

vont. Szivarozott, hosszan elnyújtott lábakkal ült a kan-
dalló előtt, a szivarfüstöt nézte. A szakember nyugalmá-
val és fölényével mondotta:

– Mert másféle ember.
Az apa már nem élt, sok év múlt el, mikor a tábornok 

megértette ezt a mondatot.
Márai Sándor (1900–1989) magyar író, költő, 

újságíró: A gyertyák csonkig égnek

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az nem igazán jó feltételezés, hogy erre a hívek „első hal-
lásra” fognak reagálni, mert már a konfi rmandusok sem 
egyszer hallották a gazdag ifj ú történetét…

Ötven évvel ezelőtt nagyon bámulatosnak találtam, 
hogy egy fi atalember képes volt a tíz parancsolatot meg-
tartani, másrészt túl keménynek találtam a feltételt, hogy 
megnyerhesse az örök életet: „Add el minden vagyonodat…”

Lehet, hogy a gazdag ifj ú igyekezett megtartani a pa-
rancsolatokat, de nem hiszem, hogy ez gyermeksége óta 
maradéktalanul sikerült neki. Egész életében meg akart 
felelni, tisztelte a törvényeket, de érezte, hogy van ennél, 
lennie kell ennél még többnek. De felismerte-e Jézusban 
az Isten fi át, vagy csak a nagy tanítót?

Mindesetre megkapta a feladatot, amelynek teljesítése 
nem volt ínyére való.  

Ragaszkodunk javainkhoz, vagyonunkhoz. Ez a ragasz-
kodás megakadályozza az igazán fontos kapcsolódásainkat.

Isten és Fia feltétel nélküli szeretetével összeegyeztethe-
tetlen a példázat alapgondolata! Erre nézve az utolsó sort 
hangsúlyosnak tartom. Az „ami az embernél lehetetlen, 
Istennél lehetséges” megállapítás szerint is az Úristentől 
függ, hogy elnyerjük-e az örök életet, aki viszont – Jézus 
megállapítása alapján – ezt lehetségesnek tartja fogyatko-
zásainkkal együtt is!

Mindig aktuális, hogy önvizsgálatot tartsunk, csak ne 
gondoljuk azt, hogy mindezzel Jézus szeretett volna gúzs-
ba kötni bennünket!

Üdvösségünk Isten irgalmán múlik. Jó hír, mert Isten 
irgalmas, az ő irgalma nélkül viszont nem üdvözülhetnénk.

Jézus nem vár tőlünk tökéletességet. Igaz, olvasunk 
ilyet: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei 
Atyátok tökéletes” (5,48), de ott az ellenség iránti szeretethez 
kötődik a tökéletesség. Az evangéliumokban máshol nem 
szerepel a tökéletesség mint emberi kategória vagy elvárás.

Mi az, hogy gazdag? Ez igen relatív: az indiai nyomor-
gókhoz képest Magyarországon majd’ mindenki „gazdag”.  
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Gondolom, a „pénzes” embernek tényleg nehéz lehet a 
jézusi úton haladni, de ez a szegénynek is nehéz. Az a fon-
tos, mi uralja a gondolatokat, hogyan gazdálkodik az em-
ber a szerzett, de végül mégis „fentről” kapott javaival.

Hogy mire ad ki pénzt az ember, az mindenkinek a sa-
ját felelős döntése kell hogy legyen, de Isten akaratát fi -
gyelembe véve.

Nála minden lehetséges! Ez lehet az én reménységem is. 
„Minden földi érték relatív, csak egy abszolút érték van, 

az Úr.” (Frankl)

Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

f Mt 23,1–12

Igehirdetési előkészítő

Csodálatra méltó székfoglaló

A kiírt igeszakasz egészére nézve mindenképp szembetűnő 
az a tény, hogy az azt megelőző rész témája a szinoptikusok-
nál egységesen ugyanaz: Krisztus Dávid fi a és Ura. Mindez 
a textus felől nézve többek közt azt is jelenti, hogy Jézus nem 
az érintettek háta mögött ostorozza a korabeli zsidó vallás 
vezető rétegét. Elsőként ugyanis „Izrael tanítóit” szólítja 
meg, majd miután végleg fény derül az alkalmatlanságuk-
ra (többé kérdezni sem mertek, nemhogy válaszolni, 22,46), 
a valódi érintettek, azaz a sokaság, valamint a tanítványok 
felé fordul, ezt követően pedig példázatok nélkül, nyíltan és 
ellentmondást nem tűrően felszólal az írástudók és a fari-
zeusok ellen, akik immáron „Mózes székében” ülnek, min-
denekelőtt ítéletet mondva Izrael fi ai felett (vö. 2Móz 18,26). 
Ezen a ponton egyúttal végleg megszakad a párbeszéd a 
„hivatalos” vallási vezetők és Jézus közt, aminek okára fő-
ként a fejezet további részében (13kk) derül fény, amikor a 
Mester jajkiáltások közepette felfedi a farizeusok és az írás-
tudók kegyességének istentelen vonásait. Jézus szavai azon-
ban hangsúlyozzák, hogy az említettek amúgy hordozzák 
az isteni igazságot, így amikor a törvényt tanítják, akkor 
Isten akaratát hirdetik – csak épp nem cselekszik azt, az-
az nem váltják életre a törvényt. Máté evangélista számára 
pedig mindez különösen fájó felismerés volt, így Márkhoz 
és Lukácshoz képest lényegesen hosszabban taglalja az Úr 
kendőzetlen felhívását: tegyétek meg (), amit 
mondanak, hisz beszédük erejét Isten igazsága adja, ám cse-
lekedeteiket ne kövessétek (), mivel tetteik nem 
követik a szavaikat (). 
Helyette jámborságot színlelve ítélkeznek, legfőbb bűnük 
pedig az, hogy amíg feladatuk az Isten országába való be-
lépésre történő felkészítés, ők ehelyett saját vallásosságu-
kat széles körben szemléltetve tévútra terelnek másokat is.

Ezzel szemben az evangélista tanúságtétele kezdettől a 
termő életekre fókuszál, amelyek az élő hit következményei 
(vö. 3,8.10; 7,16–20; 12,33; 13,8.22–26; 21,19.34.41.43). Így a kont-
raszt még erőteljesebb az álságos, erőltetett vallásoskodás, 
valamint az irgalomra, megbocsátásra ösztönző, befogadó 
krisztusi hit között. Előbbi ráadásul folyamatosan elhordoz-
hatatlan terhekkel kötözi meg () a lelkiisme-
ret, így az a látványos külsőségektől nem láthatja a valódi 
célt, így akaratlanul is letér a helyes útról. Kegyessége jele-
ként hordhatja valaki a bal karján és a homlokán az imaszí-
jakat (5Móz 6,8), mint egy-egy amulettet, vagy a törvény be-
tűje iránti hűségének érzékeltetéséül köthet a ruhájára mé-
retes bojtokat (4Móz 15,38kk), és élvezheti kiváltságos voltát, 
ám ezzel végleg kiszorítja az életéből az „igazságos ítéletet, 
az irgalmasságot és a hűséget” (23. vers).

A 8. verstől kezdődően megfogalmazódó hármas tiltás 
( – ne hívassátok magatokat [kétszer], illetve 
, ne nevezzetek meg) a megtisztelő címek-
hez ragaszkodó (rabbi, tehát „én nagyom”, atya, tanító/ve-
zető) hierarchikus szervezettel szemben burkolt szenthá-
romsági formula segítségével vázolja fel azt a közösséget, 
amelynek tagjai a Lélek tanításával (vö. Lk 12,12; Jn 14,26; 
1Kor 2,10; Ef 3,5) felvértezve, az Atya gyermekeiként test-
vérek a Krisztusban. A sokféle méltóság helyett pedig csu-
pán egy () Tanítónak, egy Atyának és egy Krisztusnak 
jár a tisztelet és a dicsőség.

Megerősítendő a fentieket, a 11. vers megismétli azt a már 
közölt tanítást (20,26), miszerint a keresztény közösségben 
egyedül a „szolgálat primátusa jöhet számításba” (Spinetoli 
1998). Aki azonban ragaszkodik a kiváltságaihoz, az szó sze-
rint „megalacsonyíttatik majd” (). A ke-
resztény közösségnek ugyanis nem lehet célja az, hogy Istent 
bármilyen módon is helyettesíteni próbálja, hanem gyümöl-
csöket hozva kell tanúskodnia az ő igazságáról.

A hitetlenség is hallomásból van?

Noha a fenti kérdésre nyilvánvalóan „nem” a válasz, hiszen 
a hitetlenséget elsődlegesen az Istentől való elidegenedés ál-
lapotaként tudjuk jellemezni, mégis az Úr erőteljes jajkiáltá-
sainak fényében újra és újra elgondolkodtató, hogy a képmu-
tató vallásosság, amely kezdettől probléma volt a keresztény 
közösségben, mekkora károkat tud okozni a mindenkori 
gyülekezetben, sőt gátja lehet az üdvösségnek. Ennek oka 
pedig Jézus szavai alapján világos: bár a törvény ereje soha 
nem veszhet el, hiszen az Isten örök érvényű igazsága, épp 
ezért nem a törvény a tévelygés alapja, hanem a hozzá fű-
ződő emberi okoskodás, amely a végtelenségig űzi a nyelvi 
játékot, és minden magyarázat újabbakat szül, miközben az 
okoskodók nemhogy érvényt nem szereznek a törvénynek, 
hanem egyenesen elhomályosítják az azt kinyilatkoztató 
akaratot. Lelki értelemben a „Mózes székébe” ülés tehát 
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nem jelent mást, mint amikor az emberi magyarázat átve-
szi az isteni igazság helyét, és már nem is emlékszik senki 
arra, milyen igéket rejt az imaszíj dobozkája, hiszen a lé-
nyeg, hogy az rajtam van és hordom, mert a törvény szerint 
hordani kell. Egy idő után pedig már nem annak van súlya, 
hogy „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!”, hanem a szíjak, 
ruhabojtok méretének és hasonlóknak.

Miből fakad tehát az, hogy a farizeusok és írástudók 
szava szent, míg tetteik kárhozatra visznek? Legfőképpen 
abból, hogy amíg nemcsak másokat vittek tévelygésbe, ha-
nem talán maguk is úgy tudják, birtokában vannak min-
den igazságnak, a valóságban mégis kívülállók maradnak, 
akik ki akarnak tűnni a többiek közül, nem pedig közössé-
get vállalnak a másik emberrel, és akik kintről nézve „csi-
nálják” a vallást, nem pedig megélik a hitüket a közös is-
tenfélelem révén.

Nem is kérdés, hogy a mindenkori kereszténység mu-
tathat-e olyan képet, amely hasonlít a Jézus korabeli zsi-
dóság vallási elitje által uralt közösségre, hisz ennek okán 
hangzik fel a fi gyelmeztetés. Másrészt azonban cseppet 
sem örömteli átélni azt az érzést az egyházzal kapcsolat-
ban, amit egy régi kommentár remekül úgy fogalmaz meg, 
hogy jóllehet angyaloktól szívesebben fogadnánk a meny-
nyei eledelt, de ha egyszer hollók hozzák, és az megfele-
lő, egészséges és tápláló, akkor hálát kell adni Istennek, és 
el kell fogadni (Henry 1706). Mindenesetre tény, hogy az 
igazság attól még igazság marad, hogyha annak őrei nem 
tudnak élni vagy épp visszaélnek vele. 

Amikor azonban Krisztus mint az igazság hordozója, 
valamint a mögöttes isteni akarat ismerője az évszázados 
szavakat megtölti élettel, közülük valóként érkezve az em-
berek közé, akkor körülötte egy összegyűlt és Isten hatal-
mas csodáin ámuló sokaságot látunk, nem pedig egy ösz-
szeterelt tömeget, akikhez távolról, magasról szólnak nagy-
jaik. A Krisztus köré gyűlő sokaságban így nem is találnak 
helyet a farizeusok és írástudók, akik kénytelenek (ezúttal 
véglegesen) némán távozni, miután ők egyes-egyedül ön-
magukat képviselik. Krisztus egyháza azonban akkor mű-
ködik, ha nem a magáét szólja (1Kor 2,4k; 2Kor 4,5; 1Th essz 
2,4), hanem a Lélek vezeti a tanúskodásban és a mindennapi 
kegyesség gyakorlásában is. A tekintélyelvű közösség sorsa 
pedig nem más, mint a néma megszégyenülés, hiszen a ben-
ne élők nem tapasztalják azt a valódi többletet, amit Isten 
közelsége jelent, helyette saját szabályaikba nyomorodnak 
bele. Ebből az állapotból pedig semmi más nem képes ki-
mozdítani, csak az Úrral való találkozás élménye és öröme.

Az egyház ugyanis nem képes emberi módon, embe-
ri erőfeszítések által kiteljesedni, sőt csapdába esik, vala-
mint másokat is csapdába ejt, amikor a saját látható rend-
jét az élő Ige elé, szolgáinak munkálkodását pedig a Szent-
lélek munkája elé helyezi. Ezzel szemben az élő közösség 
kulcsa a Lélek által megújított belső ember, akinek Krisz-
tus lakik a szívében (Ef 3,16).
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Tallózó

„…a kegyes zsidó számára kötelező volt nyilvánosan bi-
zonyságot tenni Istenhez tartozásáról. A Törvény írja mind-
ezt elő (…). Jézus kritikájának radikalitása isteni hatalmá-
nak és az ember belső ismeretének a következménye; olyan 
»többlet«, amelyre éppen a törvény és a rá épülő kegyes 
ítéletalkotás nem képes.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„Jézus is viselt bojtot (Mt 9,20; 14,36), de nála ez emlé-
keztető volt arra, hogy Isten jelenlétében jár.” (Ravasz Lász-
ló: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Amikor Isten megparancsolta Izraelnek, hogy szava-
it kössék jelként a kezükre és homlokukra (…), hogy a tör-
vény szüntelenül előttük legyen, tetteiket vezérelve. Ők ezt 
a szellemi parancsot szó szerinti, fi zikai értelmezéssé ala-
csonyították.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„A rabbi (szó szerint »hatalmasságom«) megszólítás 
csak a közelmúltban (Kr. u. 60–80) került használatba a 
felhatalmazott zsidó bölcs tanító megszólítására szolgáló 
szakkifejezésként.” (Jeromos-bibliakommentár. Szent Je-
romos Katolikus Bibliatársulat)

„…az utolsó, a farizeusok ellen intézett vádbeszéd tár-
ja fel kegyességük istentelen voltát a teljes mélységében. Ne-
künk ez a beszéd (…) egyúttal tükör is, amelyben minden 
emberi »vallásosság«-nak, nem Isten Szentlelke által mun-
kált kegyességnek az istentelen, kárhozatos voltát meglát-
hatjuk. Ha pedig ezt észrevesszük, akkor egyúttal megvi-
lágosodik előttünk az is, hogy miért kellett Jézust a zsidók-
nak a keresztre juttatni, s hogy miért vagyunk mi magunk 
is részesek halálában. (…) ők Izráel tanítói, akik a törvényt 
tanítják, s Isten akaratát hirdetik a népnek. Ez teszi munká-
jukat nélkülözhetetlenné: amit mondanak, abban megnyi-
latkozik Isten akarata, azért hív fel Jézus annak cselekvésé-
re s megtartására. (…) Súlyos teherré a törvény magyaráza-
ta azért lett, mivel mind jobban beletaszította az embert a 
bűnbe (…). A törvény még olyan szorgalmas tanulmányo-
zása és hirdetése sem győzi le a gonosz akaratot, hanem in-
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kább kegyes látszattal veszi körül a szív töretlen konoksá-
gát.” (Karner Károly: Máté evangéliuma. Keresztyén Igazság)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nincs más fegyver a világgal szemben, csak az alázat; nem 
a hajbókoló és mellverdeső alázat, hanem a másik, mely 
nyugodtan és mozdulat nélkül néz farkasszemet a világgal.”

Márai Sándor (1900–1989) író, költő, újságíró

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos ál-
lapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az 
alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.”

Szent István király intelmei Imre herceghez

„Mindegy, mi a feladat, a neve hangozzék jól! Úgy tűnik, 
egyre több munkaadó jön rá Amerikában is, hogy ha a fi ze-
tést nem tudja emelni, címeket kell osztogatni. Nem mind-
egy ugyanis, mi szerepel a munkavállaló névjegykártyáján. 
A legtöbben komoly elismerésnek, megbecsülésnek érzik 
az előléptetést, még ha azzal nem is járnak plusz jogosult-
ságok vagy béremelés.

Azok persze, akik már régóta a csúcs közelében van-
nak, ellenzik a titulusok bőkezű osztogatását. Miért is hív-
ják Latin-Amerikáért felelős menedzsernek azt, aki az ar-
gentin partnernek szóló e-maileket fordítja, ha más dolga 
nincs, ráadásul a cégnek sincsenek partnerei Argentínán 
kívül más dél-amerikai országban? Azt mondják, az állás 
megnevezése igenis fontos motivációs tényező. Állítólag 
ugyanolyan munkakörben, ugyanolyan munkát jobban 
végez az, akinek hangzatosabb a címe. Nyilván persze, ez 
is mentalitás dolga. A Th e New York Times blogjában azon-
ban megdönthetetlen érvvel szolgál a »felülcímkézés« mel-
lett egy cégtulajdonos. Ha az üzletfejlesztési igazgatója ke-
res meg e-mailben egy potenciális partnert, a levélre sok-
szor válasz sem érkezik. Ha azonban ugyanazt a levelet az 
ő e-mail címéről küldik, és az aláírásban a C. E. O. titulus 
szerepel, perceken belül jön a válasz, az időpont. Megoldás: 
hívjanak mindenkit vezérigazgatónak. Ezen belül persze le-
het szelektálni: az igazi főnök például lehetne a legvezérebb 
igazgató. Igaz, akkor kezdődne minden elölről.”

Újsághír (http://themostwanted.blog.hu)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Döbbenetesek Jézus szavai arról, hogy mit jelent az átadott 
élet, az Istenben örvendező élet, a példamutató élet, és mi-
lyen a képmutató élet, amely nem Istennek, hanem embe-
reknek akar tetszeni, megfelelni. (Azaz: ki mondja rád, 

hogy jó fej vagy?) Szavait a sokasághoz mondja. A vallásos 
ember életének alapját és megjelenését kapcsolja össze. Hi-
szen az, amit tanít, jó, annak alapja jó. Jézus egy szóval sem 
bírálja az írástudók és farizeusok tanítását. Tehát az jó, el-
fogadható. Amilyen következtetést azonban Isten igéjéből 
levonnak és ahogy az megélni akarják, az viszont hamis. 
Mert maguk nem élik meg. Tanításuk így lesz az élettől, az 
igazságtól: Istentől elrugaszkodott. Jézus tanítása azonban 
nem ilyen. Nem rugaszkodik el az élettől, és Isten igéjét 
tisztán éli meg. Ezért nem képmutató.

Minden, ami a hittel kapcsolatos, azon a pozíción mú-
lik, hogy az ember hova helyezi magát az Úr és más embe-
rek viszonylatában. Kinek gondolja magát? Mit gondol ar-
ról, hogy az Úr mit gondol róla, és mit arról, hogy az embe-
rek? Kinek akar látszani, megfelelni, tetszeni? Kit dicsér az 
ő élete? Bizony, mindannyiunkban bennünk van ez! Milyen 
vallásosság, kegyesség vagy hit az, amely Istenben hisz, de 
emberek tetszését keresi, emberi elvárásoknak akar meg-
felelni? Meghasonlik, képmutatóvá válik.

Az is kérdés, hogy kihez akarja vezetni és kötni az em-
bereket a hívő. Önmagához? A maga vallásosságát hirdeti? 
Vagy Krisztushoz akarja vezetni a másik embert? Sok évvel 
ezelőtt megjelent egy olyan típusú vallásosság egyházunk-
ban, amely azt mondta: Isten szeret és elfogad úgy, amint 
vagyunk. Menjünk így hozzá! De nem volt arról szó, hogy 
őnála az ember megváltozik, és máshogy megy el… Az em-
berek nem ismerték föl bűneiket, nem akartak belőlük sza-
badulni. Azt mondták: Isten így szereti őket. Így alakult ki 
a képmutatás a gyülekezetben, egymás megítélése, mérle-
gelése. A gyülekezet is megérezte: nem voltak életújulások.

Mitől hiteles valaki?
Megint Jézus személye a kulcs: szolgává lett. Megaláz-

ta magát. Isten felmagasztalta őt.
Aki erős akar lenni, szolgáljon! Az erős nem követel-

heti a gyengétől, hogy legyen erős. Az erős abban mutat-
ja meg erősségét, hogy lehajol a gyengéhez, megalázkodik. 

Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

f Zof 3,8–9

Igehirdetési előkészítő

Zofóniás a fogság előtti kor prófétái közé tartozik, aki a 
könyv felirata szerint Jósiásnak, Júda királyának uralko-
dása idején prófétált, és mivel ítéletet hirdet Júda számára, 
valószínűleg a kultuszi reform előttre datálhatók a szavai.

A legfontosabb kifejezés a könyvben az „Úr napja”, a 
„harag napja”, „az a nap”, mely a három fejezetben tizen-
hétszer fordul elő fenyegetésként, és mindössze kétszer (Zof 
3,11; 3,16) jelenti az „az a nap” a szabadulás ígéretét. Az Úr 
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haragjának oka az, hogy a nép elfordult Istenétől, a szom-
széd népek bálványait, Baált és Molokot imádja (Zof 1,4; 
1,5), és a számtalan isteni fi gyelmeztetés (Zof 3,7a) ellené-
re sem hajlandó megtérni.

Homiletikai jellegű exegézis

8. vers

Várjatok csak rám: Erősen fenyegető a hangvétele ennek 
a mondatnak. A várakozás nem az Isten szeretetével való 
találkozás élményét ígéri, hanem az Úr napjának eljöve-
telét, amely a címzettek számára egyet jelent a félelmetes 
ítélettel. Az Istentől elfordult népnek, amely nem számol 
az Istennel, számolnia kell az ítélet valóságával.

Előlépek mint vádló: a szövegben itt a mišpat szó sze-
repel, ami a törvénykezés, ítélet kifejezésére szolgál. Ez a 
bűnösök számára nyilvánvalóan a vádat és a megítélte-
tést jelenti.

Összegyűjtöm a népeket, egybegyűjtöm az országokat: a 
pogányok (gój) és a királyságok, birodalmak összegyűjtésé-
ről van szó. Az egybegyűjtés célja az ítélet megtapasztalása.

Kiöntöm rájuk: Isten önti a haragját, amely mindent 
beborít. Ahogyan a víz is képes minden apró zugba befér-
kőzni, úgy jelzi ez a kifejezés azt, hogy Isten ítélete min-
denkit elér, előle nincs menekvés. Kérdésesnek érzem az 
ebben a versben szereplő aléhem szócskát, ami úgy tűnik, 
hogy a népekre, országokra vonatkozik, amelyeket az is-
teni harag sújt, a megelőző versek szerint azonban Isten 
haragját elsősorban az ő népe váltotta ki, amely elfordult 
Urától, bálványokat követ, és jogosan számíthat a harag 
napjának eljövetelére.

Az isteni harag bemutatására többféle kifejezés szol-
gál, amely érzékelteti annak intenzitását, emésztő voltát: 
bosszús haragom, haragom egész heve, felindulásom tüze. 
Ehhez kapcsolódóan a Szentírás néhány párhuzamos igé-
jét érdemes megfontolni. 2Móz 20,5: amikor Isten a Tízpa-
rancsolatban megtiltja a bálványimádást és a faragott ké-
pek tiszteletét, akkor ezt saját féltékeny voltával magyaráz-
za, s a Zof 3,8-ban szerepelő felindulás szóban is ugyanez a 
szógyök ismerhető fel. 1Móz 19: Sodoma és Gomora pusztu-
lása kénköves tüzes esővel történt, és nemcsak az érintett 
városok lakóit, hanem az egész környéket sújtotta. Jel 16: a 
végítéletről szóló apokaliptikus látomások során az egyik 
mozzanat a harag hét poharának kiöntése, amely pusztu-
lást hoz és beborít mindent.

Pusztítja majd az egész földet: Az enni szó szerepel itt, 
azaz az Úr haragja erőteljes következményekkel jár, nem-
csak részleges pusztítást okoz, hanem felemészt, megsem-
misít. S mindez az egész földet érinti, ami alátámasztja az 
előző mondatban szereplő aléhemre vonatkozó megjegy-
zést, miszerint Júda Istentől való elfordulása a népek szá-
mára (is) pusztulást hoz.

9. vers

Tisztává teszem: a 8. és a 9. vers prófétai tartalma egymás-
sal ellentétes, hiszen az ítélet meghirdetése után váratla-
nul a szabadulás ígéretét vetíti elénk, amely Isten megtisz-
tító, gyökeres változást kimunkáló cselekedetével indul. 
Nem emberi szándékról és indíttatásról van szó, hanem 
az Úr munkájáról, és nem is következik logikusan az elő-
ző versből.

A népek ajkát: Az előző versben szereplő gójjal szem-
ben itt az ’am kifejezés olvasható. Míg az előbbi a Szent-
írásban a pogány népeket, addig az utóbbi Isten népét je-
lenti. Ezúttal többes számban szerepel, ami talán a ketté-
szakadt népre vagy annak törzseire utal.

Mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül: A mindnyá-
jan azokra vonatkozhat, akik megmenekültek az Úr harag-
ja elől, és átélték a megtisztítást.

Őt tisztelik egy akarattal: Az itt használt szó jelentése: 
váll, a hát azon része, ahol a terhet hordozza az ember, il-
letve azt is jelenti, hogy cél. A Szent István Társulat által 
kiadott Biblia például ezt így fordítja: „egy szívvel szolgál-
janak neki”. Az egység a megtisztított ajkú népek között az 
Isten tiszteletében, szolgálatában, nevének segítségül hívá-
sában nyilvánul meg.

Textusunk mindössze két versből áll, és a két vers pró-
fétai tartalmát tekintve ellentétes egymással. Az ítélet Júda 
bűnének és Istentől való elfordulásának a következménye, 
amely intenzív, és beborít mindent, a szabadulás viszont 
Isten ajkakat megtisztító tettéből fakad, amely a szolgálat 
és a dicséret egységét hozza el.

Az igehirdetés felé

A vasárnap mottója: Krisztus feltámadt megigazulásunkért. 
A húsvéti hit Teremtője. A lekció a vízkóros beteg szombaton 
történő meggyógyítása és az alázatos magatartásról szóló 
példázat (Lk 14,1–11), valamint az elhívatáshoz méltó élet-
re való buzdítás (Ef 4,1–6). A kemény hangvételű zofóniási 
prófécia látszólag nehezen illeszthető ebbe a keretbe.

Az igében erőteljes az Isten által való megítéltetés gon-
dolata. Ha ezzel kezdjük igehirdetésünket, akkor kap-
csolódhatunk az előző vasárnap textusához (Mt 23,1–12), 
amelyben Jézus a farizeusok és írástudók képmutató val-
lásgyakorlatát ítélte meg kemény szavakkal.

Izrael népe Isten szabadító jelenlétének és hatalmának 
köszönheti létét, mégsem marad meg az Úr iránti hitben, 
hűségben, hanem újra és újra elfordul Urától, és bálványo-
kat imád. Ezért ez az ige elsősorban azokat szólíthatja meg, 
akik sokféle élethelyzetben átélték már az Úr kegyelmét, 
akik nagy csodákat tapasztaltak meg, és nagy nyomorú-
ságokból, kilátástalan helyzetekből szabadultak, mégis el-
hagyták őt, és bálványoknak kezdtek hódolni.

Az Úr féltő szeretettel szereti övéit, és haragszik a bű-
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neink miatt. Igehirdetésünkben a két vers szerint az üze-
netet két pontban fogalmazhatjuk meg: számolnunk kell 
Isten jogos haragjával, amely a harag napján emésztő tűz-
ként pusztít és beborít mindent, de ugyanakkor számol-
nunk lehet a kegyelem mozdulatával is, amely megtisz-
tít, és ismét alkalmassá, készségessé tesz Isten dicséretére.

Igénk kétszer használja a „népek” kifejezést, de eze-
ket a héber nem ugyanazzal a szóval fejezi ki. Az ítélet a 
pogányok számára lesz elkerülhetetlen valóság, akik mai 
kontextusban értelmezve jelenthetik az Istent nem isme-
rő vagy Istent megismerő, de tudatosan elutasító embere-
ket. A 9. versben szereplő, megtisztított ajkú népek pedig 
azok a bűnösök, akik átélik, hogy az Úr mentő szereteté-
vel beleavatkozik az életükbe, megtisztítja őket, és meg-
változtat mindent.

A harag napjától való megmenekülés csak a megtisztí-
tottság által lehetséges, ami nem emberi erőfeszítés ered-
ménye, hanem Isten munkája. Ahogy Ézsaiás tisztátalan 
ajkát az oltárról vett parázs tisztítja meg (Ézs 6,7), úgy itt 
is Isten cselekszik. Jézus Krisztusban Isten maga hozta el 
és tette elérhetővé a népek számára a bűnbocsánat, az új-
jászületés és az üdvösség lehetőségét.

Korunk sokat hangoztatott törekvése a keresztény fe-
lekezetek közötti egység megvalósulásának szándéka. A 
zofóniási ige ebben a témában is adhat útmutatást. Az egy 
akarat megélése Isten nevének segítségül hívásában és az 
ő dicséretében valósulhat meg, amelynek előzménye Isten 
ajkakat, szíveket, életeket megtisztító érintése.

Textusunk az ítélő Istenre mutat, aki jogosan harag-
szik a bűneink miatt, de aki érthetetlen módon mégis ke-
gyelmez gyermekeinek. Emberi ésszel felfoghatatlan, min-
den logikával ellenkező ez az isteni cselekedet, mint ahogy 
érthetlen és illogikus az is, amit Isten Jézus Krisztusban 
számunkra elérhetővé tett. A próféciában tehát felsejlik a 
megváltó evangélium előíze.

g  H U L E J  E N I K Ő

Tallózó

„Mivel Júda a történelem eseményeinek beszédéből sem 
hallja meg az Úr hívását, s tettei még gonoszabbakká vál-
nak, ezért most az Úr felkel mint tanú és bíró. De nem Jeru-
zsálem ellen, ahogy a szakaszból következne, hanem a föld 
népei és királyságai ellen. Ezért hiábavaló minden remény-
kedés az ítélet elmaradása felől, az Úr elhozza haragjának az 
1,18-ban csaknem azonos szavakkal leírt napját.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A népek ajkának megtisztítása nem azt jelenti, hogy 
egy új nyelven fognak beszélni, hanem azt, hogy egykori 
mocskos beszédük megtisztul. Az ember ajka a beszédét 
(…) jelképezi, a beszéde pedig a belső életét tükrözi (vö. Ézs 
6,5–7). Isten az igaz istentisztelet céljából meg fogja tisztíta-

ni azokat a népeket, amelyek korábban a bálványok szolgá-
lata miatt megromlottak.” (A Biblia isme rete kommentár-
sorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Egy szélsőséges, helytelen látás úgy alkalmazta, hogy 
ez a nyelvek ajándékának helyreállításáról szóló prófécia. 
(…) a nemzetek, amelyek megmenekültek az Úr napjának 
ítéletes haragjából, meg fognak térni, és megtérésüknek 
az lesz az eredménye, hogy segítségül hívják az Urat tisz-
ta ajkakkal.” (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Jeruzsálemet várakozásra felszólító parancs először 
ironikusnak tűnik (»várjatok rám, míg prédára lelek«, Is-
ten népe is részesül az univerzális pusztításban), de a jö-
vendölés váratlan fordulatot vesz.” (Jeromos-bibliakom-
mentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„A hit öröme azonban nem délibábos önáltatás. Meg-
alapozott öröm az, kemény előfeltételek fundamentumán 
nyugszik, amint az alábbiakból – az ige nyomán – kiderül.

Hallunk a népek ajkának megtisztításáról (9). Ez csak 
úgy vált lehetővé, hogy mind megismerték Jahvét. Imáda-
tuk nem csupán szavakban merül ki, hanem készek »váll-
vetve szolgálni őt«.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A próféta nem arról jövendöl itt, hogy megsemmi-
sülnek Bábel következményei, és a népek nyelve egységes 
lesz, hanem a nemzetek megtéréséről beszél, egy szellemi 
átalakulásról, amely a megtisztult beszédről felismerhető 
lesz.” (C. I. Scofi eld D. D.: Magyarázó jegyzetek a Bibliához. 
Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A felhős ég csak egy kiadós vihartól tisztul meg.”
A szél dühe című fi lm

„A megbékélés sosem felejtés. Éppen ellenkezőleg: emlé-
kezés, de bocsánattal teljes emlékezés.”

Raana Raas, eredeti nevén Görgey Etelka (1974–) 
magyar író, műfordító és teológus

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallásra félelmetes az üzenet. A kemény büntetésnek, a 
kikerülhetetlen ítéletnek a szavai hangoznak el. Ugyanak-
kor az is elhangzik, hogy az Úr jelen van mindvégig ebben 
az ítéletben, és ez az, ami a félelmet várakozássá formál-
hatja. Várjatok rám, tehát készüljetek fel! Nem egyszerű-
en egy fenyegetést hallunk, hanem egy fi gyelmeztetést. Ti 
tudjátok, mi következik, ezért legyetek készen, készüljetek 



d  3 5 2

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

fel, várjatok rám. Érdekes, hogy az Apostoli hitvallásban 
állandóan elmondjuk ezt a mondatot, hogy „eljön ítélni 
élőket és holtakat”, mégsem vesszük komolyan az ítéletet, 
nem készülünk rá.

Első hallásra mindenképpen kérdés, hogy ki is ez a 
Zofóniás. A próféta mondanivalójának tartalmával kap-
csolatban kérdéses, hogy megérdemlünk-e ekkora bün-
tetést. Más az Isten mércéje, mint az ember ítélete? Vajon 
tudjuk-e értelmezni a helyes istenfélelem fogalmát? Lé-
tezik-e a tiszteletnek és a félelemnek olyan elegye, amely 
mégsem egyenlő a rettegéssel? Kell-e nekünk félnünk? Tu-
dunk-e bízni úgy az Isten Fiában, hogy nem rettegve vár-
juk az ítéletet?

Első hallásra ellentmondásos a textusunkkal kapcso-
latban az, hogy eszerint Isten a félelemkeltéssel nevel. Ez 
a nevelési módszer hosszú távon nem működik. Azzal is 
nehéz egyetérteni, hogy mindenkit egyformán ér a bün-
tetés. Nem személyre szabott, hanem az egész emberisé-
get, „minden népet” együttesen ér a harag. Istenképünk-
kel sem könnyű összhangba hozni azt az Istent, aki kiön-
ti ránk heves haragját.

Első hallásra elgondolkodtatja az embert az, hogy a 
mindennapi életében vajon mikor számol az ítélettel, mi-
kor von mérleget saját maga. Általában csak akkor, ami-
kor az életének mérföldköveihez ér el. Ugyanakkor más ma 
olvasni, hallani ezeket a szavakat, hiszen mi már Krisztus 
keresztje után halljuk ezt. Úgy is gondolkodhatunk, hogy 
ez az ítélet, Isten haragjának kiöntése már megtörtént ak-
kor, amikor Krisztus meghalt értünk a kereszten. Így ér-
zékelhetőbb lesz az is, hogy Krisztus az egész világ bűnét 
magára vette.

Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap
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Igehirdetési előkészítő

Az igehirdetés elé

Évről évre egyre nagyobb kihívás a számomra, amikor 
a Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnaptól kezdődő 
homiletikai ívet végiggondolom, és előkerülnek a témák: 
Járjunk elhívatásunkhoz méltóan – szeretetben, munkában, 
megszentelt életben, a hit harcában, megbocsátásban, és az-
tán lassan az egyházi esztendő vége felé nézünk.

Amikor kezdő teológus koromban Fabiny Tibor pro-
fesszor úr elmondta, hogy a kereszténység korai írásos 
emlékei között szerepel ifj abb Plinius közlése, miszerint 
a keresztények szeretik egymást, azt gondoltam, igen, ez 
teljesen rendben van. Ez a majd’ két évezred távolából va-

ló beszámoló a lényegre hívja fel a fi gyelmet. Így látták a 
Krisztus-követőket már akkor is. Ezért jöttem a teológi-
ára, ezért szeretnék lelkész lenni. Ha kívülről így látták 
őket, ha ez a továbbadandó fontos információ, beléjük 
égetett bélyeg rajtuk, ezt szeretném én is minden erőm-
mel megélni és hirdetni. Ahogy mennek az évek, egyre 
több kérdésem van ezzel a látott, láttatott, várt és elvárt 
szeretettel kapcsolatban.

A jus talionis, a megtorláshoz való jog az ellensúly-
egyensúly mértékére épül. „Ne szánakozz rajta! Életet 
az életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lá-
bat lábért!” (5Móz 19,21) A bosszú egyenértékű a kár-
ral. Primitív igazságosság, mégis hosszú időn át egyfajta 
„rendként” működött. Ma is sokszor kísérti meg a bün-
tetés mértékét elégtelennek érzőket a régi törvény, pél-
dául időről időre mozgalmak indulnak a halálbüntetés 
visszaállítása érdekében. Persze nem a bosszú áll a sok-
szor sajnálatosan szerettüket elvesztettek törekvésének 
előterében, hanem szavaik szerint az elrettentés. A visz-
szavágás indulati háttere mégis megkérdőjelezhetetlen 
ezekben az esetekben, amikor a tehetetlenség szorítása, 
a szorongás az agresszió felé vezet. Jézus idejében is he-
lyettesítették már a sok indulatot hordozó bosszút más 
büntetési formákkal, legtöbbször pénzbüntetéssel. Ára 
volt mindennek…

Jézus szavai szerint a gonoszsággal szembeni viszon-
zás egyedül a jogtalanság elhordozása lehet. Ez nem vé-
dekezést vagy passzív ellenállást jelent, hanem elfoga-
dást. Teljesen új volt ez Jézus korában, és nagyon „új” ez 
ma is. Jézus arról beszél, hogy a tanítvány nem fokozhat-
ja a gonoszságot gonoszsággal. Nem támad vissza, ha-
nem az önvédelem jogáról lemondva, Krisztusra bízza a 
támadót és önmagát is. Ez a mentalitás hordozza magá-
ban a változás egyedüli lehetőségét. Döbbenetes olvasni 
Bonhoeff er szavait: „Az erőszak úgy kapja meg ítéletét, 
hogy semmilyen erő nem száll szembe vele. Az alsóru-
hámra szóló jogtalan igény azáltal szégyenül meg, hogy 
odaadom hozzá a felsőruhámat is, szolgálattételem ki-
zsákmányolása akként lesz nyilvánvaló, hogy nem sza-
bok határt neki. Az a készség, hogy mindent otthagy-
junk, ahol erre kérnek minket, arra való készséget jelent, 
hogy Jézus Krisztus egyedül elég legyen, hogy egyedül 
őt akarjuk követni.”

Ez az önmegtagadás útja. A magam érdekéről való le-
mondás szenvedéssel jár, aminek a hordozásában a tanít-
ványnak életadó lehetősége, a kegyelmi ajándékokkal el-
látott tanítványi közösség támogatása lehet. 

Persze minden Krisztusra tekintő követő kérdése ezek 
után, hogy ha nem válaszolhatok a gonoszságra, nincs 
aktív visszajelzés, akkor miként gyakorolhatunk hatást 
a világra, hogy leszünk só és kovász. Miben nyer értel-
met az „önfeladásunk”? Jézus válasza erre az önfeláldo-
zó szeretet. Ez a szeretet Krisztus áldozatából táplálko-
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zik, és mint erőforrás működik a belőle élők számára. 
Olyan erő ez, amely képessé tesz a megkülönböztetés nél-
küli, felétlen szeretetre, elfogadásra. Túlmutat a testvér-
szeretet kívánalmán, Jézus ellenségszeretetet parancsoló 
szavai szerint ez az erő képes az egész világot hordozni. 
Kérdés, hogy valóban jól értjük-e a tanítást. Megvan-e 
a mérlegelés joga a számunkra? Támogathatunk-e Jézus 
szavai alapján nyilvánvaló igazságtalanságokat, despo-
tákat? Nem tetézzük-e bizonytalanságnak tűnő elfoga-
dással a szeretetlenséget? Itt lesz igazán hangsúlyossá a 
Krisztus áldozatából nyert élet. Jézus nem gyengeségből, 
erőtlenségből adta magát áldozatul értünk, hanem ab-
ból az erőből, ami maga Isten igazsága. Az elfogadó sze-
retet erőt mutat, erőt hordoz és ad tovább. Erőt és életet. 
A Krisztusból forrásozó életet!

Az igehirdetés felé

Megfogott egy, az interneten körbejáró történet, ami egy 
afrikai törzsről szól, ahol a bűnöst a falu főterére kísérik. 
Körbeveszik, és ahelyett, hogy a bűneit olvasnák a fejére, 
mindenki sorolni kezdi, hogy mennyi jót tett eddig már 
az embereknek, a közösségnek. A szeretethálóból kiesett, 
egyensúlyát vesztett embert nem még messzebb űzik ma-
guktól, hanem megpróbálják újraszőni a megsérült kap-
csolati rendszert. A büntetés önmagában képtelen a vál-
tozást lehetővé tévő erőforrássá válni a bűnös számára. 
Szükség van a szeretetből táplálkozó elfogadásra. Any-
nyiszor hallom beszélgetéseinkben: Istent a bűnt elítéli, 
de a bűnöst szereti – mondjuk, amikor erősíteni akarjuk 
magunkat, hogy miért nem tudjuk a másikat elfogadni… 
Le kell mondani a magunk igazságérzetéről, és mindez 
csak úgy működhet, ha Isten igazságába tudunk kapasz-
kodni. Olvasmányélményeim visszatérő döbbenetes em-
lékei az ókori arénákban a nép szórakoztatására feláldo-
zott keresztények történetei. A Krisztust dicsérő énekükbe 
„belehallom” a fájdalmas, szenvedésekkel teli sírásukat, 
jajkiáltásukat is. Az élet és halál határán együtt élték át, 
hogy Isten dicsősége jelen van a szenvedésükben. Nem a 
szenvedés volt a cél, hanem az élet az Úrban, és úgy gon-
dolom, hogy Jézus hordozta őket a szenvedésükben. Ez 
a szeretet mélye. 

Úgy látom, hogy Krisztusban másként látjuk a külde-
tésünk útját. Nem az azonnali eredmények lesznek fon-
tosak. Nem az lesz a kérdés, hogy hányan vallják magu-
kat kereszténynek, evangélikusnak, hányan járnak temp-
lomba. Nem a megtérteket számolgatjuk utunk nyomán, 
hanem az élet forrását keressük minden tehetségünkkel 
Krisztusnál. A 36. zsoltár szavaival fogalmazva: „Mily 
drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékába me-
nekülnek az emberek, mert nálad van az élet forrása.” 
(Zsolt 36,8.10)

Olyan csöndes, de határozott, tudatos embereknek lá-
tom Krisztus valódi követőit, akik ebből az örök életre buz-
gó forrásból élnek. Nincs idő másra, naponta oda kell men-
ni a forráshoz, meríteni belőle, és aztán vinni a forrás ere-
jével a hírt. Bízhatunk benne, hogy minket is úgy meg tud 
változtatni Jézus, mint a samáriai asszonyt, akinek attól 
kezdve hittek, meghallgatták. Lemarad a forrás éltető vi-
zéről, aki csak időnként „lopkod” egy kicsit Jézustól. Pró-
bál vele „ügyesen” sáfárkodni, de a folyamatos kapcsolat 
nélkül mindenképpen magára marad, hűtlen sáfárrá vá-
lik. Nem részesül Krisztus hordozásában, képtelenné vá-
lik másokat támogatni, másokat szeretni.

Hát itt vannak elsősorban a kérdéseim. Az önfelál-
dozó szeretetet nem egy elérendő állapotnak, „szintnek” 
látom, hanem feladatnak. A legfontosabb feladatnak, 
amelyet minden tanítvány megkapott Jézustól. Amire 
rámegy az életünk, igen, mindent el fogunk veszíteni, 
amiről azt gondoltuk, hogy a miénk. Nem az utunk ele-
jén szembesülünk azzal, hogy mit veszítünk, hanem az 
utat egyre mélyebben járva éljük át, hogy mit nyerünk. 
Kérdőjelek nélküli kérdések ezek, amelyekre minden ál-
arcot levetve kell „felelnünk”, Jézus radikális szeretet-
parancsolata alapján, ami parancs és erőforrás egyben 
a számunkra.

Felhasznált irodalom

Spinetoli, Ortensio da 1998. Máté – Az egyház evangéliuma. 
Agapé, Szeged.

Bonhoeffer, Dietrich 1996. Követés. Evangélikus Sajtóosztály, 
Budapest.
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Tallózó

„Nem vonja kétségbe az arányos megtorlás alkalmazásá-
nak ősi törvényét, s nem nullifi kálja azt. (…) a tanítvány-
nak nem elég csupán az arányosságra fi gyelnie az egyes 
konkrét esetekben és önmagára vonatkozólag, hanem 
aránytalanul többet kell nyújtania, meg kell dupláznia az 
eddig ismert normát.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„Ez parancs volt a büntetésre, de egyben a büntetés 
korlátozása is – a büntetés nem haladhatta meg a bűnt.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„Az ember azonban csak akkor cselekszik Krisztus 
szándékának megfelelően, ha a jogtalan parancsokat, a 
rossz bánásmódot és a kárt azért fogadja el, mert szereti 
azokat, akiktől ezek erednek.” (Ortensio da Spinetoli: Má-
té – Az egyház evangéliuma. Agapé)

„A reformációi magyarázat (…) különbséget tenni akö-
zött, amikor engem személyesen, és aközött, amikor hiva-
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talomban – azaz Istentől rám bízott felelősségemben bán-
tanak meg. (…) Jézus számára azonban idegen ez a megkü-
lönböztetés. (…) Jézus parancsának nincs más igazolása, 
mint saját keresztje. Aki Jézus keresztjében találja meg a 
gonoszság feletti győzelembe vetett hitet, egyedül az en-
gedelmeskedik parancsának, és egyedül az ilyen enge-
delmességnek van ígérete. (…) Ellenségről van szó, tehát 
olyan személyről, aki ellenség is marad, szeretetem nem 
érintette; aki semmit sem bocsát meg nekem, amikor én 
mindent megbocsátok neki, aki gyűlöl engem, amikor én 
szeretem őt (…). A szeretetnek azonban nem azzal kell tö-
rődnie, hogy vajon viszonozzák-e, inkább azt kell keres-
nie, aki rászorul.” (Dietrich Bonhoeff er: Követés. Evangé-
likus Sajtóosztály)

„Jézus éppen arra mutatott rá, hogy ez az alapelv, no-
ha a törvényszéki igazságszolgáltatásnak és az isteni íté-
letnek szerves része, a személyes emberi kapcsolatokban 
mégsem alkalmazható (…). Mármost le kell szögeznünk 
– bármennyire nincs ínyünkre –, hogy vannak olyan ese-
tek, amikor nem tehetünk mást, mint hogy szó szerint 
betartjuk ezt a parancsot. (…) Spurgeon megragadó fo-
galmazásában: »Ha a rossz ember a kalapács, akkor ne-
künk üllőnek kell lennünk.«” (John Stott: A Hegyi be-
széd. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nehéz megtalálni azt az ellenséget, aki a saját fejedben 
ütött tanyát.”

Sally Kempton (1943–) amerikai író, újságíró

„Besokalltam. A fronton is előfordul ilyesmi. Egyszerre 
csak a katona elhajítja a fegyverét, virágot tép, a hajába 
tűzi, vagy a fogai közé harapja, és vihorászva az ellenség 
felé indul, hogy megossza vele a felismerést: baromság ez 
az ölősdi, testvérem!”

Vavyan Fable (Molnár Éva) (1956–) krimiíró

„Aki átöleli, mozgásképtelenné teszi az ellenséget.”
Német közmondás

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A Biblia szavaival nem szoktunk vitatkozni, de üzenetét 
nem könnyű megemészteni. Jézus teljesíthetetlenül nehéz 
feladatot ad. Nem tudunk mindig adni, amikor valaki se-
gítséget kér. Nem tudjuk mindig elkerülni a konfrontáci-
ót a gonosszal. 

Ha ma egy szónoki emelvényen ez az ige elhangozna, 

sokan bekiabálnának. Ma nem szoktak ilyen kesztyűs kéz-
zel bánni a gonosszal. Megdöbbentő élmény volt, amikor 
egy imaóra keretében szóba került egyik politikus negatív 
megnyilatkozása. A lelkész nem állt le vitatkozni senkivel 
sem, hanem inkább így szólt: „Imádkozzunk érte, hogy 
világosítsa meg őt az Isten, és az ő tetszése szerint végez-
ze küldetését!” Krisztusi gondolat az, hogy ne kívánjuk a 
rosszakaró pusztulását, hanem inkább munkálkodjunk 
megjavulásán. 

Ma is sok (jogos!) kritika éri az egyházat/egyházunkat 
– és minket is. Feltehetjük a kérdést: akik a Bibliát tanít-
ják – ők maguk nem érzik, hogy nekik is szól? Vajon mi 
számon kérhetjük-e rajtuk a bűnt? 

Nincs jogunk az ítélet kimondására. Ez egyedül Isten 
kiváltsága. Ha Jézus szavait („ne szálljatok szembe a go-
nosszal”) komolyan vesszük, nem állhatunk le peresked-
ni embertársainkkal.

S ha meg is tesszük, amit Jézus kér (odatartom a másik 
arcomat is, átengedem a felsőruhámat is), nem biztos, hogy 
azért teszem, mert jó ember vagyok, hanem mert gyáva és 
lusta vagyok ahhoz, hogy felvegyem a kesztyűt. 

Óriási feladatot ad ez az ige: szeretni az ellenséget. Gyű-
lölni ugyan nem gyűlölöm, de szeretni sem tudom igazán. 
Csak imádkozni tudok…

Nagy hibánk a személyválogatás. Van, akivel tudok Jé-
zus akarata szerint viselkedni, és van, akinek nagyon ne-
héz megbocsátani. Az ige azonban bátorít minket erre: „fel-
hozza napját gonoszokra és jókra”.

A keresztény magatartás minden mozzanata abból az 
elvárásból fakad, amit Jézus így fogalmaz meg: „legyetek 
mennyei Atyátoknak fi ai”. Ez az a tökéletesség, amelyet a 
textus célul tűz ki: „legyetek tökéletesek, mint ahogy meny-
nyei Atyátok tökéletes”. Ez a legnehezebb a személyes ke-
resztyénségünkben. 

Ha azonban Isten nem sajnálja az esőt sem az igazak-
tól, sem a hamisaktól, akkor én sem tagadhatom meg a jót 
attól, aki kéri tőlem.

Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap
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A remény éltető ereje

Helyszín: Jeruzsálem, a Juh-kapu közelében levő Bet-
hesda-tónál, illetve később valószínűleg a templom kö-
zelében.

Időpont: valamelyik sátoros ünnepen (lombsátorün-
nep: pl. 2Krón 7,8; Neh 8,14–18).
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Történés: Jézus gyógyít (1–9. vers), és mivel ez a tevé-
kenység ismét szombaton történik, ennek következmé-
nyei is vannak.

A helyszín elnevezéséről több vélemény is napvilágot 
látott. Például Juh-tó, mivel a Juh-kapu közelében helyez-
kedett el. Bethesda: kegyelem háza, ami viszont már elő-
re jelzi a történet végkifejletét. Bétzata: Új város (a tó kö-
zel volt a Jeruzsálemet körülvevő falhoz, ahol megindult a 
város terjeszkedése.)

Mennyi ideig él bennünk a remény?

A sok csalódott, megfáradt, kiégett embert látva – úgy 
tűnik – nem sokáig. Hamar feladják a csalódott párok; 
inkább elválnak, nem kísérleteznek tovább. A beteg, 
megfáradt embernek nem sok lehetősége van arra, hogy 
találjon egy jó orvost, aki odafigyeléssel, türelemmel és 
szakértelemmel meg is gyógyítaná. A kiégett embernek 
pedig elege van a sok feleslegesen elpocsékolt cselek-
ményből. Elszáll a remény, elfogy a türelem, nem mű-
ködik a hit.

Nem így volt ez a 38 évig reménykedve várakozó em-
berrel! Egész addigi életén keresztül arra volt ítélve, hogy 
várjon. Ő abban bízott, hogy egyszer majd csak sikerül 
neki elsőként bejutnia a vízbe. Természetesen még akkor 
sem ismerte fel a szabadulás óráját, amikor Jézus váratla-
nul megállt mellette. Úgy tűnik, mintha Jézus azt fi rtat-
ná: akarsz-e meggyógyulni? Hát persze, hogy akar! Azért 
maradt ott 38 keserves éven keresztül! Jézus ezt értékel-
te. Jézus számára most érkezett el az idő, hogy újra cse-
lekedjen: olyan csodát tegyen, amelyre senki nem számí-
tott. Olyan embert választott ki, akiről mindenki tudta, 
hogy járásképtelen volt 38 éven keresztül. Ez az ember a 
sorsára lett hagyva, senki nem törődött vele. Úgy tűnik, 
ez volt számára is a legnagyobb probléma. Uram, nincs 
emberem! Nincs senki, akit érdekelne az én sorsom. Ez 
a keserű valóság.

Mivel nagyon sok ember él ilyen gondolatokkal és szo-
morú életkörülmények között, ezért rendkívül időszerű 
odafi gyelnünk Jézus szavaira. Jézus nem feltétlenül úgy 
segít rajtunk, ahogyan mi szeretnénk. (Nem emeli be a 
bénát a vízbe.) Mielőtt még a béna elkezdett volna gon-
dolkodni Jézus parancsszavain, azok a szavak már meg-
mozgatták őt. Új célt, új értelmet kapott az élete. Szó sze-
rint teljesítette Jézus parancsait: felkelt, összetekerte vé-
kony gyékényágyát, és gyorsan elindult arról a helyről, 
ahol 38 tehetetlen évet kellett eltöltenie.

Kelj fel!

Jézus megszólítja a kilátástalanságban vergődő embert. 
Elég legyen azokból a gondolatokból, amelyek csak még 
inkább lefelé húzzák az embert! „Nekem már soha nem 

lesz jó sorom!” „Én itt fogok elpusztulni, a kutya sem tö-
rődik velem!”

Jézus megmutatja: nem csodaszer segít rajtunk! Nem 
várni kell a víz megmozdulását, hanem magunknak kell 
megmozdulnunk!

Kelj fel! – mondaná ma is Jézus minden megfáradt em-
bernek. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nek-
tek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyug-
vást találtok lelketeknek.” (Mt 11,28–29)

Jézus felállít abból a kényelmesnek tűnő állapotból, 
amikor azt gondolom: „Jobb úgy tenni, mintha nem ér-
tenék semmihez, akkor legalább békén hagynak.” Jézus 
mindenkinek szeretné megmutatni azt az utat, amelyen 
járva másokon is segíthetünk, mások gondját is felvehet-
jük, és nem a sült galambot várjuk. Jézus arra irányítja fi -
gyelmünket és gondolatainkat, hogy örüljünk mindannak, 
amit meg tudunk tenni. Örüljünk, hogy nem vagyunk 38 
éven keresztül tétlenségre ítélve.

Vedd az ágyadat!

Jézus be akarja bizonyítani mindenkinek, hogy ő képes 
a munkavégzésre. Bárki bármilyen élethelyzetben is van, 
tud tenni olyat, ami a másiknak árt vagy használ. Lehető-
leg azt válasszuk, ami használ!

Jézus azt mondja: „Az Atya mind ez idáig munkálkodik, 
én is munkálkodom.” Nem a szombatnapi munka tiltását 
nézte, hanem azt a tehetetlen embert, aki végre elékerült.

Jézus nem a csodavárásra akarja rászoktatni az embe-
reket, hanem a szolgálatra. Tégy valamit!

Keresd az alkalmakat, amikor hasznossá tudod ten-
ni magad!

Nem volt nagy munka a gyékényágy felvétele, de an-
nak, aki 38 éven keresztül a világon semmit nem csinált, 
óriási lépést jelentett.

Ugyanígy tekinthetünk minden beteg emberre: ha már 
lábra tudnak állni, hagyni kell őket, hogy megtegyék azt, 
amire képesek. Önértékelésük, sikerélményük is meglesz: 
Ezt már újra egyedül meg tudtam tenni!

Járj!

Mozdulj el onnan, ahol eddig tétlenségre voltál ítélve! Raj-
tad múlik, hogy mennyit haladsz előre. Jézus arra biztat: 
tedd hasznossá magad! Dolgozz, keress magadnak mun-
kát! Légy az emberek között! Mozogj, sétálj, sportolj, élj 
egészségesen!

Ne céltalanul járkálj, hanem tudatosan, célirányosan 
indulj el!

Járj a jó úton! Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, 
hogy valami rosszabb ne történjék veled! Olyan érzése van 
az embernek, mintha ez a frissen meggyógyult ember rög-
tön valami rosszat tett volna: beárulta Jézust. „Ő volt az, 
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aki nekem azt mondta: járjak.” Ezzel elterelte magáról a fe-
lelősséget, és áthárította Jézusra.

Jézus fi gyelmeztette: vigyázzon, nehogy még rosszabb 
helyzetbe kerüljön, mint eddig volt! Mi lehet ennél rosz-
szabb? Elveszíteni, eltékozolni a kegyelmet, és az örök élet 
elnyerése helyett eljutni az örök kárhozatra.

Sokan úgy gondolkodnak: „Ennél rosszabb, mint ami-
ben most vagyok, már nem lehet!” És tudatosan teszik 
tönkre magukat. Egyre kevesebbet dolgoznak és egyre töb-
bet isznak. Elfogynak mellőlük a segítő emberek, szétsza-
kad a család, jönnek a betegségek.

Jézus mindig mindenkit arra tanított, hogy pozitív mó-
don gondolkozzon. Tehát ne azzal kezdje, hogy mit nem 
tud megtenni, hanem azt mérlegelje, amire képes, és te-
gye is meg.

Van embered, akire számíthatsz, és van, aki számít-
hat rád?

Van erőd felkelni, munkálkodni és a jó úton járni?
Jézus ad erőt! Ő tesz egészségessé azáltal, hogy irányít-

ja lépteinket.
A béna örömmel kelt fel, rendkívül boldog volt, min-

denkinek elmondta a nagy eseményt, ami vele történt. 
Valószínűleg mindennel felhívta magára a fi gyelmet, ezt 
nem lehetett nem észrevenni. Több se kellett a hithű zsi-
dóknak: üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette 
mindezt.

János evangéliumában gyakran előfordul, hogy Jé-
zus tömören, meghökkentően mond valamit a zsidók 
felvetéseire, amikor a szombatnapi munkatilalomra hi-
vatkoznak. Itt azt mondja: „Az én Atyám mind ez ide-
ig munkálkodik, én is munkálkodom.” Isten a terem-
tés 7. napján megpihent a teremtés munkájától, de nem 
pihen sohasem attól, hogy minket, embereket számon 
tartson, figyeljen és rólunk gondoskodjon. Így lehet ér-
telmezni a 14. vers figyelmeztetését is: Jézus és az Atya 
odafigyelnek az emberre, nehogy még rosszabb sorsa 
legyen, mint addig volt.

Bethesda: a kegyelem háza

Jézus és az Atya szüntelenül azon munkálkodnak, hogy mi 
gyógyulni vágyó betegek legyünk. Keressük a remény fo-
nalát, és ne engedjük el a felénk kinyújtott kezet!

Hazánkban sajnos nagyon sok beteg ember van. Sze-
retnénk meggyógyulni, csak valahogy mégis inkább a 
magunk receptjei szerint. Kipróbálunk különböző csoda-
gyógyszereket, hiszünk egy darabig ebben, azután más-
ban, amiről azt gondoljuk, hogy igazán segíthet, de rá kell 
jönnünk, hogy csodák nincsenek. Viszont Jézus hívása (Mt 
11,28–29) bármikor ránk is vonatkozhat. A kegyelem háza 
előttünk is nyitva áll.

A reménység próbáját kiállta ez a 38 éve szenvedő em-

ber. Jézus nem ment el mellette, nem sajnálkozva fi gyel-
te, hanem visszaadta neki az egészséges élet lehetőségét.

Jézus önmagát adta értünk, hogy nekünk életünk és 
örök üdvösségünk legyen.

Felhasznált irodalom

Gyllenberg, Rafael 1972. Johanneksen evankeliumi. Turku.
g  K O S K A I  E R Z S É B E T

Tallózó

„Egyre inkább világossá válik, hogy az az út, amelyre rálé-
pett, és amelyen jár, elkerülhetetlenül szenvedést jelent, és a 
kereszthez visz. (…) az ünnepek – elsősorban a páskaünnep 
– Jézus messiási munkájában jelentős volt. Jézus részt vett 
ezeken az ünnepeken, nagy sokaság előtt jelentette ki ma-
gát, és jelezte az ünnepek új tartalmát. (…) Jézus szavai 
egyértelművé teszik, hogy a betegségnél még rosszabb do-
log is történhet az emberrel. A betegség minden esetben 
keserves kereszt, azonban annál még keservesebb, ha az 
ember Krisztus gyógyító erejének, feltétel nélküli kegyel-
mének megtapasztalása után vétkezik tovább, megmarad, 
illetve újra visszaesik a bűnbe. (…) A kegyelemmel való 
visszaélés ítélet. (…) Isten tevékeny, folyamatosan végezte 
a maga munkáját: a világ megváltását. A szombattörvény 
lényege nem a tétlenség, hanem az Atyával való közösség 
és egymás javának szolgálata. (…) Jézus, mint aki egy a 
törvényadó Istennel, felette van a szombattörvénynek. (…) 
A Fiú tetteinek nem lehet akadálya az a törvény, amely az 
emberi tettek normája.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Vedd az ágyadat és járj! Akinek hatalma volt engem 
meggyógyítani, annak hatalma volt ezt a parancsot ad-
ni.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kál-
vin Kiadó)

„Az Úr sohasem mondja valakinek, hogy tegyen meg 
valamit, anélkül, hogy erőt is ne adna hozzá. Amíg beszélt, 
új élet és erő áradt a rokkant ember testébe.” (William Mac-
Donald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Isten a szabbaton a zsidó felfogás szerint is csak a vi-
lágra irányuló munkájától pihent meg, ám attól nem, hogy 
az igazakat megjutalmazza, a bűnösöket pedig megfenyít-
se.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat 
– Kálvin Kiadó)

„Szüksége van Istennek, illetve Jézus Krisztusnak a mi 
akaratunkra? Nem elég az, hogy ő akar bennünket meg-
gyógyítani? (…) nincs szüksége rá és szüksége van rá. (…) 
mert szerető mennyei Atyánk és Jézus maga az agapé, szük-
sége van rá, mert nekünk van szükségünk, hogy akaratunk 
legyen. (…) az tudja Istennek alárendelni akaratát, akinek 
van akarata.” (Gyökössy Endre: János evangéliuma. Örök-
ségünk Kiadó)
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Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap a

Illusztrációk

VERS

Bródy János: Nincs emberem…

Mikor az évek már összefolynak
És nem jelent semmit a holnap
És magadtól fel se kelnél
Akkor érzed, hogy magányos lettél

Amikor semmi sincs, ami fontos
És nincs már kedved a szóhoz 
És mindegy, hogy kit szerettél
Akkor érzed, hogy magányos lettél

És hiába mondod magadnak
Hogy nem vagy egyedül
Hogy más is ugyanúgy magányos 
És másnak sem sikerül

Nem vigasztal, hogy sokan vagyunk
Hogy sokan vagyunk egyedül
A magány, az nem az, ami körülvesz
Hanem az, ami hiányzik – itt belül

TÖRTÉNET

(Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat)
A skót fi a a tengerbe esik, és fuldokolni kezd. A skót, mivel nem 
tud úszni, segítségért kiabál. Egy fi atalember beugrik utána a 
vízbe és kihúzza. A skót szemügyre veszi a gyereket, majd így 
szól a fi atalemberhez: – A fi ún volt egy sapka. Azt hova tette?

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egy beteg ember fekszik régóta a Bethesda partján. Miért 
nem vette észre senki ezt az embert? Talán nem léétezett 
elég emberség Jézus korában? Ekkora volt az önzés? De hi-
szen egy másik esetben a tetőt megbontva jutnak el Jézus-
hoz. Őt miért nem segítik?

A gyógyulás utáni vág mindenkor, ma is nagyon erős. 
Sokszor keresünk, kutatunk megoldások után. Rengeteg 
gyógymód, remény-reménytelenség, zsákutcák, becsapás. 
A betegség összefügg lelki tényezőkkel is. Akarok-e meg-
gyógyulni? Vannak orvosok, akik néha a magatartásuk-
kal, negatív hozzáállásukkal okoznak reménytelenséget. 
Ma is vannak gyógyvizek. Ki ez az angyal, aki felkavarja 
a Bethesda vizét?

Miért nem ismerik fel azonnal Jézusban a szabadítót? 
Hogyan jelenik meg istenfi úsága földi szolgálata közben 
(tanítás-gyógyítás)? Nem Jézustól várják a gyógyulást, ha-
nem a víztől. Nem az igazi utat keresik, hanem kanyargós 
utakat járnak.

Húsvét előtt járunk. Jézusnak nem szabadna gyógyí-
tani szombaton, de igazából egyre több okot keresnek a 
vallási vezetők, hogy Jézust elfogják, börtönbe vessék, ke-
resztre feszítsék. Miért vétek az, hogy Jézus gyógyít? Az 
állatokat szombaton is el kell látni, az embert nem lehet 
meggyógyítani? A Törvényt vagy az emberséget mérle-
geljük? Sok történet van az irodalomban, amely ezt mér-
legeli. A mai ember nem foglalkozik a Törvénnyel, szá-
mára ez már nem probléma.

A Krisztusban hívő embernek könnyebb elviselni a be-
tegséget, a gyógyuláshoz a Krisztus-hite is hozzásegíti. 
Nem fél.

„Elvégeztetett”

Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály 
Krisztus-trilógiája előtt

Luther Kiadó, Budapest, 2013. 160 o.

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Magyar Nemzeti Galériával és a 
Munkácsy Alapítvánnyal együttműködve evangélikus, görög katolikus, római ka-
tolikus és református egyházi vezetőket kért fel arra, hogy Munkácsy Mihály három 
ismert alkotása előtt mondják el felekezetük megközelítéséből fakadó műelemzé-
süket. A sorozat centrumában az a megközelítés állt, hogy bár a trilógia alkotásait, 
azok művészettörténeti értelmezését sokan ismerik, annak valódi teológiai tartal-
mával mégis kevesen találkoznak. Bár a kereszténység számára központi jelentőségű 
nagyheti eseményeket dolgozzák fel ezek a közel százéves alkotások, mégsem volt 
még olyan kezdeményezés, amelynek segítségével az érdeklődők a trilógia teológiai 

tartalmáról hallhattak volna. Mint ahogy nem volt példa arra sem, hogy kötet formájában jelenjenek meg a felekezetek sajátos lelkiségének 
megfelelő, biblikus alapokon elhangzó megközelítések. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának értelmezése a tárlatvezetők jóvoltából 
túlmutat a művészettörténeti megközelítésen, és az elemzés középpontjába a mű tárgyát, azaz Krisztus szenvedéstörténetét helyezi.
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Torkolattól a forrásig, avagy új perspektívák
Ézs 43,1–7

g  M I C H A E L  B Ü N K E R

I G E H I R D E T É S e

b 2013. július 3. és 8. között Budapesten tanácskozott az Európai Egyházak Konferenciája. Július 7-én a szervezet 
delegáltjai látogatást tettek magyarországi református és evangélikus gyülekezetekben. Az alábbiakban a bé-
csi evangélikus püspök, Michael Bünker igehirdetését tesszük közzé, amelyet ezen a vasárnapon a pestújhelyi 
evangélikus templomban mondott el.

Izrael népe reményvesztetten él a babiloni fogságban. Is-
ten prófétáján keresztül szól a néphez. Ezekből a szavakból 
máig is kihallják az emberek az ígéretet. Ézsaiás próféta 
könyvének 43. fejezetében (1-7. vers) ezt olvassuk:

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formá-
lód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólította-
lak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha 
folyókon, azok nem sodornak el. Ha t űzben jársz, nem per-
zselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a 
te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód! Kárpótlásul adom 
é rted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel 
drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért em-
bereket adok helyetted, életedért nem zeteket. Ne félj, mert 
én veled vagyok! Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és 
napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mo ndom északnak: Add 
ide! – és délnek: Ne tartsd fogva! Hozd ide fi aimat a mesz-
szeségből, leányaimat a föld vég éről, mindenkit, akit ne-
vemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formál-
tam és alkottam.”

Eddig a Szentírás szavai. Isten áld ja meg az Ige hirde-
tését és hallgatását! 

Kedves Gyülekezet!
Az Önök városa – nem úgy, mint Bécs, ahol én élek – való-
ban a Duna mentén fekszik. A kilátás a Várhegyről, a Ha-
lászbástyától joggal híres és a Dunakorzót az Erzsébet híd 
és a Lánchíd között minden útikalauz ajánlja az idelátoga-
tóknak. A Duna sok tekintetben különleges folyam, külön-
féle országokon át folyik, különféle kultúrákat, nyelveket 
és vallásokat köt össze. És van még egy kuriózuma, ami 
csak a Dunára jellemző: a folyam hosszát nem a forrástól 
a torkolatig számolják, hanem épp ellenkezőleg, a folyás-
iránnyal szemben. A folyam null kilométere a torkollatnál a 
Fekete-tengernél található, a 2850. folyami kilométer pedig 
a Fekete-erdőben, Németországban. Miért van ez így? Nem 
tudom. De talán ennek hatására megfordulhat a szokásos 
perspektívánk. Európát nemcsak úgy nézhetjük, ahogyan 

szokás, a nyugati központokból kiindulva – az EU központ-
jából, Brüsszelből, az Európa Tanács központjából, Stras-
bourgból, az eurozóna centrumából, Frankfurtból, hanem 
épp az ellenkező irányból.

Isten előttünk jár a jó példával: az ő tekintete nem a ha-
talmasokon tájékozódik, nem a nagyokra néz, nem azok-
ra, akik jólétben és gazdagságban élnek, hanem a kicsik-
re, a gyengékre és az árnyékban állókra. Rátekint Izrael 
népének szenvedésére az egyiptomi rabszolgaság idején 
és kivezeti népét a szabadságba. Látja népe nyomorúságát 
a száműzetés nagy katasztrófája után és azt mondja neki: 
Te értékesebb vagy, mint a hatalmas egyiptomiak, többet 
érsz, mint a mesésen gazdag országok, Kús és Seba – en-
nek oka pedig nem más, mint Isten feltétel nélküli szere-
tete: „Mert becses vagy szememben, és mert szeretlek.” Épp 
a kicsi és jelentéktelen népet, Izraelt választja ki, és nem 
a kor szuperhatalmai közül egyet. Épp azokat, akik állan-
dóan ellenségnek vannak kikiáltva, száműzetésben és ki-
rekesztettségben élnek, akiket nálunk majdnem teljesen 
megsemmisítettek, épp ők Isten népe, akiket szeret. Ezt so-
sem szabad elfelejtenünk, mert ha elfelejtjük, sosem fogjuk 
megérteni, miért nem királyi palotában jött Isten a világ-
ra, hanem szegény emberek gyermekeként egy istállóban. 
És azt sem értjük meg akkor, hogy Isten miért épp a Meg-
feszítettben akar velünk találkozni, és miért a Megfeszí-
tettben akar teljesen a mi Istenünk lenni és minket meg-
váltani. A zsidóság nélkül, Izrael népe nélkül nem értjük 
meg Jézus Krisztust, és hitünk elveszti a stabil bibliai ala-
pot. Keresztényekként Istennek ebben a szeretetfolyamá-
ban állunk, amely más irányba folyik, mint a világ folya-
mai, sőt ha kell, épp azokkal szemben folyik. 

Ez az alapállás, ez az isteni perspektíva adatott az egy-
háznak feladatul. A latin-amerikai felszabadítás teológi-
ájából az egyházak világszerte, Európában is megtanul-
ták, hogy észrevegyék a „szegények perspektíváját”. Ez az 
új irányvétel, ez az új szemlélet az, amit a keresztény egy-
házak Európához hozzá tudnak tenni. Az egyházak lát-
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ják a világot egy görög nyugdíjas asszony szemével, aki 
nem tudja már megvenni magának a gyógyszereit. Vagy 
a munkanélküli spanyol fi atalok szemével, akiknek nincs 
jövőjük. A menekültek szemével, akik életüket kockáztat-
ják – és gyakran el is vesztik azt –, mert teljesen alkalmat-
lan gumicsónakokban próbálnak meg a tengeren át Euró-
pába jönni. Azoknak a szemével, akiknek a jóléttel kap-
csolatos reményeit az EU nem teljesítette be. Az Európai 
Egyházak Konferenciája az evangéliumba vetett bizalom-
ra építve azt a célt tűzte ki maga elé, hogy Európában elő-
segítse a megbékélést. Az egyházak egy emberséges, szo-
ciális, fenntartható Európáért dolgoznak, amelyben béké-
ben élhetünk egymással és a szomszédainkkal. Egy olyan 
Európáért, amelyben az emberi jogok és az olyan alapér-
tékek, mint a béke, az igazságosság, a szabadság és a szo-
lidaritás az irányadóak. 

Az Európai Egyházak Konferenciáját 1959-ben ala-
pították. Akkoriban Európában a kelet–nyugat ellentét 
dominált. Az egyházak azért dolgoztak, hogy ezt az el-
lentétet legyőzzék. Van okunk a hálára, mert ez békés 
módon és széles körűen már megtörtént, és az európai 
országok ezen keresztül az együttélés új módját találták 
meg. Manapság az államadóssági krízis idején egy új-
fajta ellentétet láthatunk Európában, mégpedig az észa-
ki és a déli államok közötti ellentétet. Az égtájak újra és 
újra különbséget, ellentétet jelentenek. Hogy az európai 
bankválságot, amely államadóssági válságba ment át, si-
kerül-e megoldani, az közvetlen hatással van az embe-
rekre. A munkahely veszélybe kerül, a szociális bizton-
ság megsemmisülhet. Hogyan mondhatjuk hitelesen az 
embereknek: ne félj, mert megváltottalak, neveden szó-
lítottalak, enyém vagy?

Azt halljuk a prófétától, hogy Isten minden égtájból 
összegyűjti a népét. „Napkeletről visszahozom gyermeke-
idet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom észak-
nak: Add ide! – és délnek: Ne tartsd fogva!” Isten szemében 
nincs szerepe a szociális, politikai, kulturális és gazdasági 
hovatartozásnak. Az ókorban a négy égtájnak a nevei így 

hangzottak: Anatole volt a kelet, Dysis a nyugat, Arktis az 
észak és Mesembria a dél. Ha ennek a négy elnevezésnek 
a kezdőbetűit összeolvassuk, az ADAM szót kapjuk: a zsi-
dó-keresztény világban ADAM az ember. Az emberben fut 
össze minden, ő áll a középpontban. Ezért jó keresztény 
szokás, hogy az első ígéretet, amelyet a prófétánál hallunk, 
keresztelések alkalmakor idézzük: „Ne félj, mert megváltot-
talak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” Ez az ige gyako-
ri keresztelési ige, mert a keresztségben Isten minden em-
bert elfogad feltétel nélkül, követelések nélkül és őt állítja 
a középpontba. Egyedül kegyelemből van így. Akárhány-
szor az embert, az emberségességet állítjuk a középpont-
ba, teljesen mindegy, hogy az illető keletről vagy nyugat-
ról, északról vagy délről való. 

A korai keresztény művészetben léteznek olyan kereszt-
ábrázolások, amelyeken a kereszt négy ágára a négy égtáj 
neve van felírva. A megfeszített Krisztus áll így a közép-
pontban, ő a világ közepe. Benne békítette meg Isten a vi-
lágot, halálában és feltámadásában győzött le minden el-
lentétet. Benne nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, 
sem szabad, sem férfi , sem nő, hanem mind egyek vagy-
tok Krisztusban – írja Pál apostol (Gal 3,28).

John Oxenham, angol diakónus és költő a múlt század 
elején (1908) egy ének szövegében így foglalta össze: „In 
Christ there is no east or west, in him no south or north, 
but one great fellowship of love throughout the whole wide 
earth” (megtalálható a Colours of Grace énekeskönyv 76. 
énekében). A negyedik versszak német szövege magya-
rul így hangzik: „Krisztusban találkozik kelet és nyugat, 
ő egyesíti délt és északot, ő teremti az új és jó világot, és ő 
mondja az utolsó szót.” A Krisztusba vetett bizalommal, 
amely tudja, hogy minden ellentét feloldódott a keresz-
ten, hallatjuk a szavunkat az új világ mellett, a béke és az 
igazságosság mellett. Az egyházak közösségében kapunk 
ehhez erőt, és ezért kérjük Istentől Szent Lelkét imádság-
ban. Erre őrizze meg Isten békessége, amely minden ér-
telmet meghalad, szívünket és gondolatainkat Krisztus 
Jézusban. Ámen.
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Pótfelvétel az Evangélikus Hittudományi Egyetemre a 2013–2014-es tanévre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen lelkészek, ka te-
ké ták/lelkészi munkatársak, kántorok, teológusok és hit-
tantanárok képzése folyik. 

A képzés lehetőségei a következők: 

1. Teológus-lelkész szak: egységes, osztatlan 
mesterképzés
Képzési idő: 12 félév
Megszerzendő kreditek száma: 360
A képzés Budapesten, nappali tagozaton folyik. 

A képzés célja: felkészítés a teológia tudományának műve-
lésére és az evangélikus lelkészi hivatás betöltésére. A szak 
a keresztény teológiai hagyomány egészére épülő alapis-
mereteket nyújt és követel meg, felkészíti a hallgatókat 
az önálló, evangélikus szemléletű teológiai gondolkodás-
ra, továbbá az evangélikus egyházban, de elsődlegesen a 
Magyarországi Evangélikus Egyházban végzendő lelkészi 
munkára, és kialakítja bennük az ehhez szükséges jártas-
ságokat, készségeket és szemléleti jellemzőket.

2. Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszak (BA)
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
A képzés Budapesten, nappali és levelező tagozaton folyik.

A képzés célja olyan felkészült gyülekezeti hitoktatók, 
illetve lelkészi munkatársak képzése, akik gyülekezeti 
lelkész vagy hittanár felügyelete mellett önálló hitoktatói 
szolgálatot láthatnak el, illetve segíthetik a lelkész admi-
nisztratív, lelkigondozói, gyülekezetépítési munkáját.

3. Kántor alapszak (BA)
Képzési idő: 6 félév
Megszerzendő kreditek száma: 180
A képzés Budapesten, nappali tagozaton folyik.

A képzés célja felsőfokú elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel és kompetenciákkal rendelkező kántorok képzése, 
akik jól hasznosítható alapozást kapnak a teológiai alap-
ismeretek, az orgonajáték és a karvezetés mellett a peda-
gógia, az ifj úsági zene és a gyülekezetépítés területén is.

4. Hittanár-nevelőtanári mesterszak (MA)
Képzési idő: 5 félév
Megszerzendő kreditek száma: 150
A képzés nappali tagozaton, az EHE és az ELTE-PPK 
közös képzése keretében Budapesten történik.

A mesterképzés azoknak nyújt továbbtanulási lehető-
séget, akik katekéta-lelkipásztori munkatárs vagy kán-
tor alapszakon végeztek, továbbá akik főiskolai hitta-
nári oklevéllel vagy egyetemi szintű teológus-lelkész 
ok le véllel rendelkeznek.

A jelentkezésnél feltétel nélkül elfogadott a katekéta-
lel ki pásztori munkatárs BA oklevél.

A jelentkezéshez feltétellel elfogadott oklevelek a kö-
vetkezők:

• teológus-lelkész egyetemi oklevél
• főiskolai szintű hittanár/hitoktató oklevél
• kántor BA oklevél

Az utóbbi három esetben előfeltétel 10 kreditnyi pe-
dagógiai-pszichológiai modul elvégzése, amelyet szük-
ség esetén az ELTE-PPK biztosít.

Más alapszakokról való jelentkezés esetén a belépés 
feltétele legalább 50 kredit megszerzése az alábbi isme-
retkörökből: alapozó rendszeres teológiai és/vagy fi lo-
zófi ai ismeretek, történeti teológiai ismeretek, biblikus 
teológiai ismeretek, gyakorlati teológiai ismeretek.

5. Teológus mesterszak (MA)
Szakirányok:  biblikum
 szociáletika
Képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
A képzés levelező tagozaton, Budapesten történik.

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teo-
lógia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak 
kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szel-
lemi vezetésébe. 

A jelentkezéshez feltétel nélkül elfogadott oklevél: 
• teológus BA oklevél
• katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevél 

A jelentkezéshez feltétellel elfogadott a nem teoló-
gus szakon szerzett legalább alapfokozatú (BA) oklevél. 
Az utóbbi esetben feltétel, hogy a jelentkezőnek a kre-
dit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőok-
tatási törvényben meghatározott – összevetése alapján 
elismerhető legyen legalább 30 kredit a teológus BA-
képzés törzsanyagának ismeretköréből.

A biblikum szakirányra jelentkezők számára feltétel 
továbbá bibliai héber vagy görög nyelvismeret igazolá-
sa (egyetemi záróvizsga vagy állami nyelvvizsga). Ezek 
hiányában a felvételi alkalmassági vizsgával egy időben 
a görög vagy héber vizsga letehető.


