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Szemek evangéliuma
g  Z S E D N A I  J Ó Z S E F N É  H E R D L I C Z K A  É V A

„Szemeimmel tanácsollak téged.” (Zsolt 32,8)

Film készül Mancsról, a legeredményesebb magyar mentőku-
tyáról. A címszereplőt négy kutya felváltva alakítja. Feladatai-
kat úgy tudják ellátni, hogy a forgatáson a képhatáron kívülről 
adja nekik valaki a cselekvésre indító jeleket. Összpontosított 
egymásra fi gyelés, kimunkált összhang szükséges a sikerhez.

Lelkészi szolgálatunknak is vannak hasonló vonásai. 
Refl ektorfényben állunk a szószéken; meg kell felelnünk 
az isteni forgatókönyvnek hittanórán, temetésen, beteg-
ágy mellett. Akkor és úgy kell megszólalni és cselekedni, 
ahogy a nagy Rendező előírja. 

De mi történik, ha nem tudtunk mindent megtanulni? 
Ha félünk, hogy túl nehéz lesz nekünk a feladat? A látha-
tóság határán túl, mégis közel, mindig ott van, aki küldi a 
jeleket. Nógat, biztat, segít, rávezet, hogy mi a következő 
lépés. „Szemeimmel tanácsollak téged.” És ha valami tény-
leg nem sikerül, megengedheti, hogy másnap újrakezdjük. 
Megújult erővel, odafi gyeléssel és elszántsággal. 

Volt egyszer egy vámszedő. Saját népe megvetette a fog-
lalkozása miatt. Alig szóltak hozzá, szinte rá sem néztek, 
társaságukba nem hívták. Aztán Jézus megállt az asztalá-
nál, és csak ennyit mondott: „Kövess engem!” De vajon mit 
mondott közben a tekintete? Miről beszélt a szeme, hogy 
ezt látva Lévi felkelt és követte őt? Micsoda tekintet lehe-
tett! Benne az elfogadás, a hívás, a biztatás. Minden, amit 
az emberektől hiába várt, és aminek hiányától szenvedett.

Amikor fáj az üres tekintetek látványa a templompadokban, 
amikor itt-ott közöny, vigasztalanság, bizalmatlanság sugár-
zik felénk a szemekből, amikor a lélek lámpása lelketlenségről 
árulkodik, amikor elkerülik tekintetünket (és templomunkat) 
az emberek, amikor már magunkkal is nehéz szembenézni, ak-
kor is kísér az a másik szempár. Éppen azt láthatjuk meg ben-
ne, aminek a hiányától szenvedünk: ismerlek, elfogadlak, ve-
zetlek, megújítalak, „szemeimmel tanácsollak téged”.

Az Úr rátekintett Péterre. Szomorú volt. Nem haragu-
dott és nem csalódott. Előre tudta, megmondta, hogy így 
lesz. Tekintete emlékeztet: tanításokra és csodákra, három-
évnyi sorsközösségre és főleg a fogadkozásra.

Jézus rátekint a mai tanítványra is. Tekintete emlékeztet: 
az első szeretetre, honnan estél ki, hogyan kaptad és hallottad. 
És emlékeztet a megújuló lehetőségre: tartsd meg azt és térj 
meg! Én pedig mindvégig a „szemeimmel tanácsollak téged”. 

Egy kolléganőm panaszolta el egyszer hivatásának kín-
jait, saját gyengeségét. Úgy érezte, hogy alkalmatlan, ered-
ménytelen. Nincs benne és szavaiban az a tűz, amire vá-
gyik, és ami nélkül nem lehet igazán szolgálni Istennek. 
Megkérdeztem tőle: mit gondolsz, hogyan néz rád az Is-
ten? Ő milyennek lát? Elgondolkodva felelt: nem tudom!

Ránk hogyan néz az Isten? Nem szabad, hogy elveszít-
sük a tekintetét! Hivatásunk mélységeiben, kudarcaiban és 
sikereiben is látnunk kell, ahogy szemeivel tanácsol. Bizto-
sak lehetünk benne, hogy akár megszomorítottuk őt vétke-
inkkel és mulasztásainkkal, akár megörvendeztettük gyü-
mölcstermő életünkkel, nem úgy néz ránk, ahogy megér-
demeljük, hanem ahogy szükségünk van rá. 

A Találkozás című fi lmben Jézus szolgálja ki egy büfé-
ben a vihar elől bemenekülő átutazókat. A fi lm alapgondo-
lata különös, de a Jézust alakító színész tekintete fi gyelem-
re méltó: van benne szeretet, együttérzés, féltés, biztatás, 
intés, várakozás, hívás, részvét, öröm és bánat. Mindenki-
re úgy néz, ahogy éppen szüksége van rá ahhoz, hogy éle-
te és gondolatai helyes irányba terelődjenek. Ha pedig egy 
színész tud így nézni, Jézus sokkal inkább!

Készül a Mancs-fi lm. A kutyák a képhatáron kívülre 
fi gyelve várják és követik az útmutató jelzéseket. Elképze-
lem, hogy amikor kialszanak a fények, megáll a fi lmfelve-
vő, a szolgálatban levő kutya kiszalad a képből – vagy ha 
erre már nincs ereje, akkor a segítője lép hozzá. Mindegy, 
hogy hogyan, de aki eddig a háttérből adta a jeleket, most 
igazán közel kerül, és a fáradt jószágot átöleli, megsimo-
gatja, dicséri, becézi, jutalmazza.

Minket sem kísér mindig a nézők tekintete. Levesszük a 
Luther-kabátot, becsukjuk a hittankönyvet. Még az üvegfalú 
parókiának is van belső szobája, melynek vár a csendje. Az is-
tentisztelet végén, a nap, a szolgálat, az élet végén kialszik a ref-
lektorfény. És aki addig a háttérből adta a jelzéseket, utat mu-
tatott, erősített, segített, szemeivel tanácsolt, közel jön és átölel.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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A rendszeres teológia fogásai (1. rész)
g  C H R I S T O P H  S C H W Ö B E L

Bevezető gondolatok

Néha, amikor megkérdeznek, hogy mi a szakmám, azt 
válaszolom, hogy rendszeres teológiát tanítok. A legtöbb 
esetben – ezt be kell vallani – ekkor hirtelen vége is sza-
kad a beszélgetésnek. Előfordul azonban, hogy beszél-
getőtársaim megpróbálkoznak azzal, hogy e titokzatos 
válasz kapcsán többet is megtudjanak. Azt feltételezik, 
hogy az egyetemen tanítók, főleg ha valamiféle „rendsze-
res” tudományágat képviselnek, hajlamosak arra, hogy 
absztrakt és gyakran nehezen érthető kifejezéseket hasz-
náljanak, és ezért megkérdezik, hogy tudnék-e az elmúlt 
évekből egy példát mondani e furcsa foglalatosság terü-
letéről. Erre azt mondhatnám, hogy a századforduló kör-
nyéki liberális teológiával foglalkoztam. „Tehát ön valójá-
ban egyháztörténész” – mondhatnák beszélgetőtársaim. 
Mivel tudom, hogy az egyháztörténészek a rendszeres 
teológusoknak a saját szempontjaik alapján végzett tör-
téneti kutatásait nem minden esetben kedvelik, ezt vála-
szolhatnám: „Nem, nem egészen. Hiszen azon kívül, hogy 
megpróbálok egy teológiai koncepciót annak történeti 
vonatkozásait is fi gyelembe véve megérteni, kapcsolatba 
kell hoznom a bibliai bizonyságtételekkel is, és meg kell 
tudnom, hogy hogyan értelmezték ezeket az akkori je-
lenben a keresztyén hit megfelelő bemutatása érdekében.” 
„Akkor az ön munkája nagyon hasonlít a bibliatudóso-
kéhoz” – szólhatna a válasz. Ennél a válasznál egy kissé 
kényelmetlenül érezném magamat, mert tudom, hogy az 
exegéták olykor hajlamosak arra – és néha nem ok nél-
kül –, hogy a rendszeres teológusoknak a saját területü-
kön tett kirándulásait az amatőrliga vendégjátékaként 
sorolják be. Így aztán megpróbálom elmagyarázni, hogy 
nem keletkezéstörténetük összefüggésében vizsgálom a 
szövegeket, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi-
re érvényesek és milyen mértékben tartanak igényt ar-

ra, hogy az igazságot fogalmazzák meg a ma számára. 
Ez azonban úgy hangzik, mintha a fi lozófusok területé-
re tévedtünk volna.

Nem szeretném végigjátszani az összes lehetőséget az 
– időközben teljesen képzeletbelivé vált – beszélgetőtár-
sammal. Hiszen eléggé nyilvánvalóvá vált, hogy mi jelen-
ti annak a nehézségét, hogy a rendszeres teológia területén 
végzett munka lényegét direkt módon és annak teljességé-
ben összefoglaljuk. Ez a nehézség abban áll, hogy a rend-
szeres teológia az összes teológiai és néhány nem teológi-
ai tudományterület furcsa keverékének látszik, amely e te-
rületek egyes elemeit kiemeli, de nehezen fűzi össze őket 
koherens, módszertanilag egyértelmű stratégiává. Éppen 
ezért a fő kérdés számomra az, hogy ha egyáltalán lehet-
séges, akkor hogyan lehet a rendszeres teológia tevékeny-
ségét úgy bemutatni, hogy értelmes dolognak tűnjön, hogy 
valakit megbízzanak a szak tanításával.

Az első javaslatom nagyon egyszerű, és megmagya-
rázza a tanulmány címét: „A rendszeres teológia fogásai”. 
A rendszeres teológia mindenekelőtt nem teológiai tanítá-
sok és elméletek rendszere, hanem egy tevékenység. Mivel 
ez a tevékenység arra van utalva, hogy bizonyos anyagok-
kal és speciális eszközökkel dolgozzon, a rendszeres teo-
lógia hasonlít a kézműves munkájára, amely néhány ritka 
esetben a művészet minőségét is eléri (vö. Clayton 1985). 
E felfogás szerint a rendszeres teológia tanítása nem bizo-
nyos meghatározott tanítások kifejtéséből áll, hanem bi-
zonyos készségek bemutatásából és gyakorlásából, amely a 
hallgatók számára megadja a lehetőséget, hogy elsajátítsák 
azokat. A rendszeres teológiai tanulmányoknak eszerint 
az lenne a céljuk, hogy a hallgatók a rendszeres teológiai 
munkában kompetenciát szerezzenek. Ehhez hozzátartoz-
na az a képesség, hogy a rendszeres teológia alapanyagá-
val bizonyos módszerek és kritériumok szerint bánjanak. 
A rendszeres teológia e felfogása nem zárja ki, hogy a te-
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rületén végzett munka eredménye a kijelentések és érvek 
olyan rendszerbe szedett összefüggése, amelyet aztán rend-
szeres teológiának nevezhetünk. Ez az eredmény azonban 
mindig annak a kézműves kompetenciának a függvénye, 
amelyet a rendszeres teológia művelésében felhasználunk. 
Éppen ezért ebben a fejezetben megpróbálom megmutat-
ni, hogy a rendszeres teológiai tevékenység milyen össze-
függésben áll a keresztény hit lényegével, és melyek azok 
a kritériumok, amelyek megmutatják, hogy e tevékenység 
során melyek a kompetenciák. Ennek ellenére az itt adott 
bemutatás inkább hasonlítható a rendszeres teológia sza-
bálykönyvében való lapozgatáshoz vagy szerszámosládá-
jában való válogatáshoz. A rendszeres teológia tevékeny-
ségének konkrét leírásához e tevékenység egy konkrét pél-
dájának bemutatására és elemzésére lenne szükség, ami 
szétfeszítené a rendszeres teológia fogásai vázlatos bemu-
tatásának kereteit.

A keresztény hit önmeghatározása

A rendszeres teológiát úgy határozhatjuk meg, mint a ke-
resztény hit önmeghatározását, amely azon benne lévő 
igazságigényekre és cselekvési normákra való tekintettel 
történik, amelyeket róla állítunk, feltételezünk és következ-
tetünk. Keresztény dogmatikaként a rendszeres teológia a 
keresztény hit formai és tartalmi rekonstrukciója. Keresz-
tény etikaként azon cselekvési lehetőségek, célok és normák 
rekonstrukciója, amelyek a keresztény hit igazságigényével 
kapcsolatosak. Ezek az igazságigények írják le a cselekvő 
alanyok helyzetét a valóságról alkotott felfogás és az em-
ber meghatározottságával kapcsolatos központi keresztény 
hitbeli meggyőződés keretein belül, így alkotnak alapvető 
cselekvési iránymutatást a világban. Abban a tényben, hogy 
a világról alkotott alapvető hitbeli meggyőződés cselekvési 
lehetőségeinken túl cselekvésünk céljait is meghatározza, 
áll fenn olyan döntő kapcsolat dogmatika és etika között, 
amely lehetővé teszi, hogy a „rendszeres teológia” címszó 
alatt mindkettőt összefoglaljuk. A következőkben kizáró-
lag dogmatikaként koncentrálok a rendszeres teológiára, 
annak ellenére, hogy ez a rendszeres teológia bemutatását 
szükségképpen hiányossá teszi.

A rendszeres teológia e felfogása függővé teszi azt a ke-
resztény hittől, annak különböző kifejezési módjaitól, ezért 
a rendszeres teológia munkája nem tisztán konstruktív. Hi-
szen annak a racionális rekonstrukciójáról van szó, ami a 
keresztény hit sokféle formájában, mint például az imád-
ságban, a hitvallásokban és a keresztény igehirdetésben ki-
fejezésre jut (vö. Dalferth 1984, 16–30. o.). A rendszeres 
teológia rekonstruáló jellegéből következik, hogy kijelen-
tései a keresztény hit megnyilvánulásain nyugszanak, és 
hogy a rendszeres teológia igazságigényét a keresztény hit 
igazságigényéből vezetjük le.

A rendszeres teológiának „a keresztény hit önmegha-
tározásaként” történő defi niálása azonnal felveti azt a kér-
dést, hogy a keresztény hit felépítményében mi teszi lehető-
vé és szükségessé tartalmának racionális rekonstrukcióját. 
A rendszeres teológiának mint a keresztény hit önmegha-
tározásának lehetősége a keresztény hit létrejöttében szere-
pet játszó nyelvi kommunikációban és kifejezési módjainak 
nyelvi jellegében van (vö. Härle 1986, 229. kk.). A keresz-
tény hagyományban a hit létrejöttét a Szentlélek ajándé-
kaként határozzák meg. A Szentlélek igazzá teszi a Jézus 
Krisztusról szóló evangéliumot mint a teremtő Isten és az 
egész teremtettség valódi viszonyáról szóló kinyilatkozta-
tást, és ezzel lehetővé teszi a valódi bizalmat Istenben, ami 
a hívő ember egész életét meghatározza. A hit létrejöttének 
e szentháromsági felfogása szerint, amely tekintetbe veszi 
Isten lényegének és cselekvésének szentháromsági struk-
túráját, a keresztény hit Isten cselekvése által keletkezik, 
amit a hívő passzívan fogad el.1 A hit jellemzője, hogy az 
élet minden területén aktívan elismeri passzív létrejöt-
tét. A hit létrejötte értelmezésének egyik alapvető eleme 
az, hogy Isten cselekvését a hit keletkezésében úgy értjük, 
hogy meggyőz az emberi igehirdetésben elhangzó, Jézus 
Krisztusról szóló evangélium verbum externumának igaz-
ságáról a Szentlélek testimonium internuma által. A hit elő-
feltétele az evangélium hirdetése, azaz Isten Jézus Krisz-
tusban adott kinyilatkoztatása tartalmának nyelvi kom-
munikációja. A keresztény hit ebben az értelemben fi des 
ex auditu, hit, amely hallásból van. Pál kérdésének szóno-
ki csodálkozása – „Hogyan is higgyenek abban, akit nem 
hallottak?” (Róm 10,14) – meggyőző erejű végkövetkezte-
tésének találó illusztrációja: „A hit tehát hallásból van, a 
hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (10,17)

A keresztény hit önmeghatározását megnyilvánulá-
sainak nyelvi karaktere teszi lehetővé. Minden, ami jel-
rendszerben (ilyen lehet például a partitúra vagy egy kap-
csolási rajz) kifejezhető, az meghatározható. Azonban 
csak az képes önmagát meghatározni, ami egy nyelvi 
rendszerben fejeződik ki. A nyelvet refl exív karaktere a 
legtöbb szemiotikai rendszertől megkülönbözteti, ez az 
egyik oka annak, hogy más szemiotikai rendszereket ál-
talában nyelvileg meg kell határoznunk. A tény, hogy az 
evangélium nyelvi kommunikációja a hit előfeltétele és 
következménye, lehetővé teszi a hit önmeghatározását a 
rendszeres teológiában.

A keresztény hit önmeghatározásának szükségessége 
abban áll, hogy a hit eseményének a hit tárgyára és annak 
a valósággal való kapcsolatára vonatkozóan olyan igaz-
ságigénye van, amely a hitet feltétlen bizalomként hatá-
rozza meg. A fi des qua crediturból következik a fi des quae 
creditur: A „hiszek valamiben”-ből következik a „hiszem, 

 1 Az Isten cselekvéséről itt alapul szolgáló felfogáshoz vö. Schwöbel 
1987. 
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hogy”.2 A sokféle igazságigény, amelyeket a keresztény hit 
tartalmaz, ontológiai: a valóság létrejöttére és szerkezeté-
re vonatkoznak. Éppen ezért fontos bemutatni a keresz-
tény gyülekezetnek, hogy a hit állításai valódi igazságigé-
nyeket juttatnak kifejezésre, és hogy ezek arra vonatkoz-
nak, ami van, a valóság egészére. Ez teszi szükségessé a 
keresztény hit önmeghatározását a rendszeres teológiában. 
A hívők ezenkívül igénylik azt, hogy az emberi lét teljes-
sége számára a hit legyen az alapvető tájékozódási pont. 
Ezt az igényt azonnal elutasítanánk, ha az emberi raci-
onalitást mint az emberi lét egyik lényeges dimenzióját 
kizárnánk ebből a tájékozódásból. Ahhoz, hogy megmu-
tathassuk, hogy a hit a racionalitást nem kizárja, hanem 
magában foglalja, a hit önmeghatározását formáinak és 
tartalmának racionális rekonstrukciójaként kell látnunk 
(vö. Härle 1986, 230. o. 3. jegyz.).

A keresztény hit önmeghatározásának lehetőségéből és 
szükségességéből egyaránt közösségi és missziós karak-
terű hitértelmezés következik. A keresztény közösség lé-
tezése feltételezi, hogy a hit tartalmának nyelvi kommu-
nikációja lehetséges (és valódi). A hit missziós karaktere 
feltételezi azt az univerzális érvényességigényt, amely a 
keresztény hit igazságigényeinek ontológiai karakteréből 
következik. Ehhez szükség van a keresztény hit önmegha-
tározására, hogy megindokolja önmagát transzcendens-
sé tévő karakterét, a keresztény közösség számára éppen 
úgy, mint azok számára, akik a keresztény közösségen kí-
vül meghívást kaptak, hogy az evangéliumot az életükkel 
kapcsolatos igazságként befogadják.

A keresztény hit strukturális jellegzetességein túl arra 
a tapasztalati távlatra is utalnunk kell, amelynek összefüg-
gésében a keresztény hit önmeghatározása szükségessé vá-
lik. Az evangélium kijelenti, hogy Jézus Krisztus Isten meg-
békéltető szeretetének kinyilatkoztatása, amely legyőzi az 
emberi bűn ellentmondását és a megigazított embert elhív-
ja, hogy Istennel közösségben éljen. Ez a kijelentés számta-
lan fi lozófi ai problémát vet fel az olyan viszonyokkal kap-
csolatban, mint az örök és az időhöz kötött, a szükséges és 
az esetleges, az univerzális és a különleges. Egzisztenciá-
lis értelemben ennél fontosabb, hogy a világ úgy, ahogyan 
mi megtapasztaljuk, mintha erősen ellentmondana a va-
lóság ilyen értelmezésének. A rossz és a szenvedés létezé-
se vagy Isten szeretetként meghatározott lényegét, vagy 
Isten hatalmát kérdőjelezi meg. Ebben az összeütközés-
ben a keresztény hitnek gondolkodó hitté kell válnia, ha 
hit akar maradni (vö. Ratschow 1986, 3–23. o.). Ez a ke-
resztény hit tartalmára vonatkozó racionális rekonstruk-
ciónak az az egzisztenciális beágyazottsága, amelynek az 
a célja, hogy megtalálja az utat, amelyen a keresztény hit 
kijelentései és a világgal kapcsolatos tapasztalatok látszó-
lagos ellentmondásai kibékíthetőek.

 2 Lásd a részletes kifejtést in Schwöbel 1992, 23–45. o.

A rendszeres teológia feladata

Miután láttuk, hogy a rendszeres teológia és a keresztény hit 
viszonyát úgy határoztuk meg, hogy a rendszeres teológia a 
keresztény hit önmeghatározásaként érthető, megpróbál-
hatjuk meghatározni a rendszeres teológia feladatát. Annak 
ellenére, hogy a rendszeres teológia elméleti tevékenységet 
jelent, mégis nagyon is gyakorlati problémák jelentik szá-
mára a kihívást, és így célja is gyakorlati.3 A keresztény hit 
önmeghatározására irányuló igény a keresztény közösség-
ben jelentkező, a keresztény hit formai és tartalmi értel-
mezésével kapcsolatos egyet nem értésből fakad. Az egy-
háztörténet folyamán nem volt olyan időszak, amelyben ne 
lett volna konfl iktus és egyet nem értés a keresztény hittel 
kapcsolatban. Ezek a konfl iktusok általában a hívő közös-
ség alapjait érintik, valamint a kapcsolatát azokkal, akik a 
hívő közösségen kívül élnek. Ha a két kérdést összevonjuk, 
akkor a keresztény közösség identitásának kérdéséhez ju-
tunk.4 A véleménykülönbségek okai sokfélék. Indokolhat-
ják őket a keresztény hit gyakorlatának belső nehézségei; 
következhetnek abból a módszerből is, ahogyan a keresz-
tény hitet bemutatják azoknak, akik a keresztény közössé-
gen kívül vannak; de lehet a keresztény közösségre kívülről 
nehezedő nyomás következménye is. Bármi is legyen az ok, 
a véleménykülönbség akkor válik a rendszeres teológia ki-
indulópontjává, ha az a keresztény hit alapvető igazságigé-
nyeit érinti. A véleménykülönbségnek ebben a helyzetében 
a rendszeres teológia feladata abban áll, hogy a hívők közös-
ségében olyan új konszenzust javasoljon, amely a közösség 
alapjait úgy juttatja kifejezésre, hogy a nehézségeket, ame-
lyek a régi megegyezést megkérdőjelezték, általa sikerüljön 
legyőzni. Az új konszenzus felajánlásának kísérlete során 
a rendszeres teológiának a keresztény hit olyan megfelelő 
meghatározását kell megfogalmaznia, amelyet a keresztény 
közösségen belül el tudnak fogadni, és amely képes a közös-
ség és a rajta kívül állók viszonyát úgy meghatározni, hogy 
ezáltal a keresztény közösség identitását újra megerősíti.

Ha a keresztény közösségben a véleménykülönbség a 
rendszeres teológia számára feladatot ad, és ha ez a feladat 
abban áll, hogy új egyezséget javasoljon, akkor úgy tűnik, 
hogy ennek a feladatnak kettős jellege van. Az egyik abban 
a próbálkozásban valósulhat meg, hogy megmutassa a ke-
resztény hit mai jelentőségét és érvényességét a mai hely-
zetben. A rendszeres teológia e feladatát történeti-herme-
neutikai (rész)feladatként határozhatnánk meg. Másrészt 
a feladat abban is felismerhető, hogy bemutassa azokat 
az okokat, amelyeket a keresztény hit magában foglal, és 
amelyek e hit igazságigényeinek érthetőségét és koheren-

 3 Ezt különösen Eilert Herms hangsúlyozza, amikor a teológia jel-
lemzőit és feladatát mutatja be. Vö. Herms 1978, 1982. 
 4 Vö. Sykes 1984. A konfl iktus és az identitás kapcsolatához lásd 
különösen 11–34. o.
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ciáját igazolják. Ezt a rendszeres teológia rendszeres-ana-
litikus (rész)feladatának nevezhetjük. A rendszeres teoló-
gia feladatának e kettős karaktere a keresztény hit két fon-
tos meghatározottságát tükrözi. Elsőként azt, hogy az egy 
különleges történelmi eseményből indul ki, és olyan törté-
nelmi közösségben létezik, amely identitását az erre az ese-
ményre történő utalással írja le. Másodszor ez a hit olyan 
átfogó valóságértelmezést tartalmaz, amely univerzális ko-
herencia- és érvényességigénnyel lép fel.

A rendszeres teológia valódi gyakorlatában feladatának 
e kétféle jellege folyamatosan kapcsolatban van egymással, 
illetve átfedések is előfordulnak a kettő között. Ennek elle-
nére világosan meg kell őket különböztetnünk, hiszen egy 
kijelentés jelenbeli értéke és elfogadhatósága nem azonos 
annak igazságtartalmával. Ha a kettő közötti különbség el-
mosódik, akkor annak a rendszeres teológiában gyakran elő-
forduló két hiba a következménye. Az egyik hibatípus gyak-
ran megtalálható a programszerű, revizionista koncepciók-
ban. Általában annak az állításnak a formájában jelentkezik, 
hogy a nyugati ember önértelmezésének újabb történetében 
a keresztény hit kifejezésére bizonyos formák alkalmatlanná 
váltak. „Feuerbach (Kant, Marx, Freud…) után nem lehet re-
alisztikus (metafi zikai, személyes…) istenfogalomról beszél-
ni…” – ez lenne az érvelés egyik példája. Ez azon a kategóri-
ai hibán alapszik, amely összekeveri az adott történeti szük-
ségszerűséget a logikai szükségszerűséggel. Ha ezt az igényt 
komolyan vesszük, akkor sokkal nehezebb lenne ezt a bizo-
nyos történeti szükségszerűséget igazolni, mint annak a ki-
jelentésnek a logikai lehetőségét, illetve koherenciáját bemu-
tatni, amelyről azt állítjuk, hogy lehetetlenné vált. Az ezzel 
éppen ellentétes hiba, amely azoknak a műveiben található 

meg, akik abban látják feladatukat, hogy megvédjék a ha-
gyományos keresztény tanítást, abban áll, hogy bár bemu-
tatják egy adott kijelentés logikai lehetőségét, de ezt anélkül 
teszik, hogy fi gyelmet szentelnének annak a kérdésnek, hogy 
ez a kijelentés vajon a keresztény hit autentikus és releváns 
kifejezése-e a mai keresztény közösségben.

Fordította Wagner Szilárd
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A humanizmus és a reformáció határán
Sylvester János (1504?–1551?)

g  M I S S U R A  T I B O R

Azt hiszem, valamennyien érdeklődéssel és tisztelettel fog-
tuk már kezünkbe Sylvester János 1541-ben megjelentetett 
Új Testamentumának hasonmás kiadását. Csodálkozva ol-
vastunk és néztünk bele a fordító(k) és nyomdász(ok) erő-
feszítésének ebbe a remekébe. Ez volt az első Magyarorszá-
gon nyomtatott magyar nyelvű könyv. A latin és a német 
nyelvnek már volt nyelvtana, megvoltak a hangoknak-be-
tűknek a nyomdai jelei, sőt nyomtattak Budán és Brassóban 
is német vagy latin nyelven könyveket, mert volt nyomda, 
de a magyar szavakhoz és hangokhoz még keresni kellett 
a betűket, mert a külföldön eddig megjelent körülbelül tíz 

magyar könyvnek még nem volt egységes nyelvtana, írás-
módja. Ezért joggal mondhatjuk, hogy a magyar irodalmi 
nyelvművelés egyik indító alakja Sylvester János.

Élete

Személyéről keveset tudunk. Valószínűleg Szinérváralján 
született 1504 körül, kisnemesi családból. Innen hozta ma-
gával a szamosháti í-ző nyelvjárást is. Egy kis ízelítő ebből 
a nyelvjárásból, ami az ő bibliafordítását jellemzi:
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Az mely mértékkel mértek, ugyanazonnal mérnek tinéktek 
egyebek. Miért nézed pediglen az te atyádfi ának szemében 
való kórószálat, az te szemedben való karószálat pediglen 
miért nem veszed eszedbe? Avagy miképpen mondod ezt az 
te atyádfi ának: Hadd vegyem ki az kórószálat az te szemed-
ből, és ímé karószál vagyon az te szemedben? (Mt 7,2–4)

Tudjuk, hogy 1526 októberében iratkozott be a krakkói 
egyetemre, ahol Cox Lénárd volt a tanára, aki korábban 
Kassán tanított. Itt igyekezett alaposan megtanulni a la-
tinon kívül a görög és a héber nyelvet is, hogy eredetiben 
olvashassa a régi műveket, elsősorban a Bibliát. Erasmus 
volt az a kortárs tudós, aki hangsúlyozta, hogy az ókori 
irodalom mondanivalóját nem a latin irodalomból kell 
értenünk, hanem a fordítók torzítása nélkül kell a műve-
ket olvasnunk. Ezzel elindította a humanizmust, aminek 
lényeges követelménye volt: vissza a forrásokhoz. Eras-
mus észrevette, hogy a Vulgata, a Biblia latin fordítása 
sok helyen félreértelmezi az eredeti szöveget. Ezért ösz-
szegyűjtötte az általa elérhető görög szövegeket, és 1516-
ban kiadta a görög Újszövetséget könyv alakban Textus 
receptus címen. Ez a kiadvány eljutott Lutherhez és Syl-
vesterhez is, amit aztán lefordítottak, Luther német, Syl-
vester magyar nyelvre.

Sylvester János tudását 1529 nyarától Wittenbergben 
gyarapította tovább, és nem Erasmusnál Bázelben. Ez a lé-
pése mutatja, hogy krakkói évei alatt vagy már korábban 
eljutottak hozzá a reformáció tanai, sőt a Róma és Witten-
berg közötti ellentétekről is tudnia kellett, mert Magyar-

országon már fej- és jószágvesztéssel, sőt megégetéssel fe-
nyegette az országgyűlés a lutheránusokat. Őt valószínűleg 
kevésbé érdekelték a korabeli hitviták, ezért nem is emle-
geti írásaiban Luthert, hanem Melanchthonra fi gyelt, mert 
ő a pedagógia tudományát is képviselte. Tudatosan készült 
a tanítói-nevelői munkára, mert azt érezte magához közel 
állónak. Erasmus tézisét teljesen elfogadta és gyakorolta, 
amely szerint a Bibliát nem a latin nyelvű Vulgatából kell 
értelmezni és fordítani, hanem az Ószövetséget a héber-
ből, az Újszövetséget a görögből. Ezért szokták Sylvestert 
tévesen csak a humanista tudósok közé sorolni. Példaképe 
azonban Melanchthon volt, a reformáció tudatos képvise-
lője, akit akkor „Praeceptor Germaniae”, Németország ta-
nítómestere néven is emlegettek. Egész Európában számta-
lan iskola alapításánál, tanmenetének kialakításánál kér-
ték a segítségét, még a brassói iskolához is. 

Sylvester János 1534 tavaszán Nádasdy Tamás sárvári 
udvarában vállalt tanítómesterséget, és neves iskolát ala-
pított (Payr 1924 1: 55–56. o.). Melanchthon fi gyelemmel 
kísérte az új iskolák helyzetét és történetét is, ezért 1537. 
október 7-én külön levélben fejezte ki dicséretét, hogy Ná-
dasdy Sárvár mellett Újszigeten téglából építtetett iskolát, 
ahol Sylvester tanított.

A később már országbíró várúr támogatta az Újtesta-
mentum fordításának gondolatát is, és 1537-ben Sárvár-
Újszigeten nyomdát állítottak fel. Először Strutius Johan-
nest bízták meg a nyomdai munkálatokkal, aki nem az 
elvárásoknak megfelelően végezte a dolgát, ezért később 
elbocsátották. Sajnos a fraktúr betűkészletet (tévesen gót 
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betűknek is nevezik) kezdte el használni, és nem a latint. 
Talán ez magyarázza meg, hogy miért nem ennek a bib-
liafordításnak a nyelve vált irodalmi nyelvvé, hanem a ké-
sőbbi Károli Gáspár-féle fordításé.

Sylvester a nyomdai munkákhoz kevésbé értett, ő a 
nyomda szellemi vezetője és a munkák eszmei irányító-
ja volt. Végül a munka befejezésére Abádi Benedek kivá-
ló nyomdászt hívták meg. A nagy késésre való tekintettel 
Abádi már nem tudta a nyomda kopott betűkészletét a jobb 
olvashatóság kedvéért lecserélni. Így csak kisebb javítások-
kal tudta az Új Testamentumot befejezni.

Érdemes megfi gyelnünk, hogy ebben az időben tevé-
kenykedik Sárváron Dévai Bíró Mátyás is, a „magyar Lu-
ther”, akivel már korábban, Wittenbergben találkozhatott 
Sylvester János, mert egy időben voltak ott diákok. Dé-
vai harcos reformátor, de nem kifogásolta a sárvári isko-
la munkáját, mert szerinte ott nemcsak a humanizmus, 
hanem a reformáció szellemében folyt a tanítás Sylves-
ter vezetésével.

Az Újtestamentum fordításán hosszú ideig dolgozott 
Sylvester János. Fel kellett fedeznie és rendszerbe kellett 
állítania a magyar nyelvtan szabályait és rejtelmeit, hogy 
egységes nyelvezete és jelrendszere legyen az új könyv-
nek. Ebben a rendszerező, előkészítő munkában sokat se-
gített az iskola, mert Sylvesterék ott kipróbálhatták a ma-
gyar nyelvi szabályokat. Így született meg az általa szer-
kesztett latin–magyar nyelvtan is 1539-ben Grammatica 
Hungarolatina címen. Ebben a magyar nyelvre vonatko-
zó szabályokat nem pusztán a latin nyelvtan magyaráza-
taként, hanem önálló szerkezeti egészként illeszti művé-
be, ami azt jelenti, hogy olyan magyar nyelvi jelenségeket 
(tárgyas igeragozás, birtokos személyragok) is rendsze-
rez, amelyeknek nincs megfelelője a latinban. Ezt a köny-
vet egyesek az első magyar (részleges) nyelvtankönyvnek 
nevezik. Felismerte a nyelv vizsgálata közben, hogy ma-
gyarul ugyanúgy lehet antik verslábakban verselni, írni, 
akár görög vagy latin nyelven. Ezért az egyes újtestamen-
tumi könyvek összefoglalását disztichonokban írta meg, 
ahogy azt A magyar níphez szóló bevezetőben is megtet-
te: „Próféták által szólt rígen néked az Isten”. A biblia-
fordítás időszakában újra eljutott Wittenbergbe, de most 
már Nádasdy Tamás költségén, egyrészt, hogy tovább ta-
nuljon, másrészt, hogy a vitatott bibliai helyek fordítását 
más tudósokkal is megbeszélje. Nekünk érdemes megfi -
gyelnünk, hogyan foglalta össze a Rómabelieknek írt le-
vél értelmét: „Fő értelme ez, hogy minden népek, akár 
zsidó nemből valók legyenek, s akár pogány nemből va-
lók, csak az Krisztusban való hütnek általa nyerjik meg 
az Úr Isten előtt való meg igazulást. Azaz, az Úr Istennek 
irgalmasságából üdvözüljenek, nem az ő érdemekből, de 
mely irgalmasságot, sem meg nem foghatnak, sem meg 
nem nyerhetnek, hanem csak az hütnek általa. […] Ez az 
keresztyén hütnek summája.”

Ez a summázás is mutatja, hogy Sylvester Jánost telje-
sen átjárta a reformáció gondolata. Ezért kell őt a magyar 
reformáció tudósai közé tennünk. Ő nem hitvitázó gyüle-
kezeti pap, hanem bibliafordító, tudós tanító, aki képvisel-
te a reformációt, s azért is igyekezett a reformáció gondo-
latát továbbadni minél szélesebb néprétegeknek az isko-
lán keresztül is, illetve hogy mindenki maga is olvashassa 
magyarul az Újtestamentumot, amely a reformáció meg-
indítója és táplálója.

Az Újtestamentum magyar kiadása óriási tekintélyt 
szerzett neki. Ezért 1544-ben Bécsbe került, ahol az egye-
temen először hébert, később görögöt és történelmet is ta-
nított. 1551 után nem tudunk Sylvester Jánosról semmit. 
A bécsi egyetem az 1552. évtől kezdve válik kifejezetten az 
ellenreformáció képviselőjévé.

Abádi Benedek nevét Wittenbergben az 1543-ban be-
iratkozott hallgatók nevei közt találjuk. Őt, a nyomdászt 
is magával ragadta a reformáció.

Az Újszövetség latin ajánlása

Az 1960-ban Varjas Béla irodalomtörténész gondozásában 
megjelent hasonmás kiadás alapos munka. Jó lett volna 
azonban a kísérő tanulmányban megjeleníteni az ötolda-
las latin ajánlás magyar fordítását. Sajnos ma már keve-
sen tudnak annyira latinul, hogy azt könnyen olvashatnák. 
Különösen azért nem, mert a kopott fraktúr betűk olvasá-
sa nem könnyű, és a speciális rövidítések megfejtéséhez a 
középkori latin nyelv ismerete szükséges.

Kerestem a fordítást folyóiratokban is, hátha valaki már 
időközben lefordította, de nem találtam. Más bibliakutatót 
is érdekelt a latin szöveg, mert az tartalmazhat a könyvre, 
a fordításra vagy esetleg a kiadásra vonatkozó fontos in-
formációt vagy adatot. Megtudtam, hogy Harmath Lász-
ló kutató, aki az első magyar bibliafordítások történeté-
vel foglalkozik, felkérte Bánhegyi Béla Miksa OSB atyát, 
a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóját a szöveg 
fordítására, aki szerteágazó feladatai miatt lassan haladt a 
munkával. Az első felét lefordította, és elküldte Harmath 
Lászlónak. Utána meghibásodott a számítógépe, melynek 
következtében a rajta tárolt adatok elvesztek. Nem sokkal 
az újratelepítés után azonban Miksa atya megbetegedett 
és elhunyt. Ezt követően kerültem kapcsolatba Harmath 
Lászlóval, s a tőle megkapott fordítási anyagot továbbítot-
tam az egyetemen oktató dr. Szilágyi Csaba latin–történe-
lem szakos tanárnak, aki egyike azoknak, akik elvégezték 
az előszó második felének a fordítását.

Miután megismertem az ajánlás magyar szövegét, majd 
annak tartalmán elgondolkoztam, igazat adtam Harmath 
Lászlónak, hogy akarattal hagyták el a magyar fordítást, 
azért, hogy megjelenhessen ez a könyv. Hiszen a hatvanas 
években idegen elnyomásról, keresztyén felsőbbség köte-
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lességéről, Isten törvénye elhagyása következtében bekö-
vetkezett nyomorúságról írni nem volt ajánlatos.

Számomra igen hasznos volt a magyar nyelvű ajánlás 
olvasása, mert az bepillantást engedett Sylvester János gon-
dolkodásába. Már a megszólítás is árulkodó. Nem a püs-
pöknek vagy valamelyik egyházi méltóságnak, esetleg a pá-
pának szól a bevezetés – noha „egyházi” iratról van szó –, 
hanem két világi embernek, az uralkodó I. Habrsburg Fer-
dinánd király fi ainak: Miksa és Ferdinánd hercegeknek.

A bevezető gondolatsor is jellemző: „segítségére sietni 
magyar nemzetemnek”! Nem az egyháznak, a királyság-
nak vagy egyes személyeknek (középkori gondolkodás), 
hanem a nemzetnek, mert az nagy bajban van. Utat akar 
mutatni a bibliaolvasáson keresztül az igazi hitre, vallá-
sosságra, amely reménységet ad, nehogy a török elnyom-
ja, és „robotos” nemzetté váljon a magyar. Ez is a reformá-
ció gondolata a gyakorlatba átültetve.

A szabadság visszaszerzésében a politikai felsőbbség-
nek nagy a felelőssége. Ezt a tisztséget a két megszólított 
ember atyja képviseli, illetve a két fi atal fogja örökölni. De 
már Rotterdami Erasmus is fi gyelmeztetett, hogy a keresz-
tyén vallás védelme és terjesztése minden keresztyén feje-
delemnek kötelessége.

A vezetőket már az ókor költői is a nép pásztorának 
tartják, de Mik 7,14 az eljövendő Messiást is Pásztornak 
nevezi. Krisztus aztán tettekkel mutatta meg, hogy élete 
árán is megvédi nyáját. „Majd az ő nyomdokaiba léptek az 
apostolok, az apostolokéba a püspökök, akiknek – Péter 
szavai szerint – ez az egyetlen gondjuk kell hogy legyen: 
amennyire tőlük telik, az Úr nyáját legeltessék és viseljék 
gondját, és törekedjenek azzá válni, amire egyértelműen 
rendeltettek, hogy a legfőbb pásztor eljövetelekor elnyer-
jék a dicsőség hervadhatatlan koronáját.” Az ajánlásnak 
ez a része világosan mutatja, hogy szakított a római pá-
paság gondolatával, mert Pétert nem Krisztus földi hely-
tartójaként vagy Róma püspökeként idézi, hanem Jézus 
tanítványaként.

Sok munkával és virrasztással készült a fordítás, írja 
Sylvester. Ebben Nádasdy Tamás királyi tanácsos segítsé-
ge elévülhetetlen.

Ez az Újtestamentum „hasznára lesz” a királynénak – 
Jagelló Anna, II. Ulászló magyar király leánya (Buda, 1503 
– Prága, 1547) – is, „aki jól ismeri a mi magyar nyelvün-
ket”. „Azt mondják”, hogy éjt nappallá téve imádkozik, és 
a templomban tartózkodik a bibliai Anna asszonyhoz ha-
sonlóan (Lk 2,16).

De a hercegek számára is meggyőző érv lehet ez a könyv, 
hogy ismerik a magyar nyelvet, mert a Megváltó nemcsak 
„görögül, sem latinul, hanem magyarul szól”.

Ezt a könyvet fogadja keresztyén nemzetünk is nagy 
szeretettel, mert a keresztyén nép sora akkor megy jól, 
amikor az istenfélő fejedelem országában istenfélő alatt-
valók vannak.

Befejező gondolatok

Hálás vagyok Bánhegyi Béla Miksa OSB főapátsági könyv-
tárigazgatónak, Balázs János, Sándor Pál László és dr. Szi-
lágyi Csaba történész és latintanár uraknak, valamint Har-
math László kutatónak, hogy most csatoltan közzétehetem 
mindnyájunk hasznára Sylvester János latin nyelvű ajánlá-
sának első oldalát hasonmás formában – hogy éreztessem 
a fordítás nehézségét – és az egész ajánlás magyar szövegét.

A fordításban Sylvester János helyesírási szokásának 
megfelelően a keresztyén szó régebbi írásmódját használ-
tam, mert az volt az általánosan elfogadott írásmód a 19. 
századig. Egyesek ezt az írásmódot ma meghaladottnak 
mondják, noha ez a forma jobban tükrözi az eredetét, a 
szláv nyelveken át hozzánk eljutott „kresztyán” szót, ami-
ből lett aztán a „keresztyén”.

Sylvester János: Az Újtestamentum latin nyelvű 

ajánlásának magyar fordítása

FERDINÁND Ő SZENT KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
ISTEN KEGYELMÉBŐL A RÓMAI KIRÁLY,
MAGYARORSZÁG, CSEHORSZÁG STB. KIRÁLYA,
SPANYOLORSZÁG HERCEGE, AUSZTRIA 
FŐHERCEGE, BURGUNDIA HERCEGE STB.
FENSÉGES FIAINAK, MIKSÁNAK ÉS FERDINÁNDNAK
ÜDVÖZLETEMET KÜLDÖM.

Miközben azon gondolkodtam, Fenséges Hercegek, s hosz-
szabban forgattam fejemben, hogy ezekben a nehéz idők-
ben mivel tudnék segítségére sietni magyar nemzetemnek 
az Istentől nekem adott kegyelemnek megfelelően, nem ju-
tott eszembe nagyobb dolog, mint hogy annak használatára 
– s ezt nem a többi keresztyén nemzet példája nélkül – vál-
lalkozzam az új isteni törvény szentséges művének a lefor-
dítására. Hogy az mindeneknek ebben a hatalmas vihará-
ban, amikor az ő [a nemzet] sorsa is keservessé vált, s szinte 
már a végső kétségbeesésbe jutott, üdvösséges horgonyul 
szolgáljon néki, hogy ehhez meneküljön, ennél keresse a 
vigasztalás reményét, ennél az üdvösséget. Ugyanis nincs 
semmi, ahol a vigasztalás nagyobb reményét, az üdvösség 
nagyobb ígéretét nyernénk, mint ebben az isteni műben, 
akár földi dolgokról, akár égiekről van szó. 

Úgy láttam, hogy ebben a században jobban szüksé-
ge van, mint bármikor máskor, erre az isteni törvényre, 
amely el tudja riasztani a nemzetet minden gonosz tett 
féktelenségétől, vissza tudja hívni az igazi vallásosság-
ra [kegyességre], amely ebben a hatalmas háborús zűrza-
varban már úgy látszott, hogy kialudt, és még ezen felül 
lángra is tudja lobbantani.

Nagyon féltem ugyanis, hogy a magyarból, ebből a 
szabad nemzetből hamarosan robotos [szolga] lesz, azaz 
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elnyomják, és már nem Krisztusnak, a legkegyesebb úr-
nak szolgál, hanem a töröknek, minden zsarnokok legke-
gyetlenebbikének, és nem Jeruzsálem szabad városában, 
hanem Babilonban, minden zavargás és szolgaság ottho-
nában, sőt legsötétebb börtönében. Ahol, sajnos, korunk-
ban sok ezer keresztyén szolgál nem csupán testileg, ha-
nem lelkileg is ennek az ellenségnek, az egyiptominál is 
súlyosabb szolgaságban. 

Bár őseink az előző századokban gyakran arattak fölötte 
dicsőséges diadalt, és a saját vérükön szereztek békét a ke-
resztyén világnak, most erejük megtört, nincs segítségük, s 
úgy gyászolnak, mint a szüleiktől megfosztott gyermekek.

De a szabadság visszaszerzésének új reményét adta meg 
nekik korunkban Fenségtek atyja, aki – mint a Magyar Ki-
rályság jogos örököse – már korábban magára vállalta vé-
delmének minden gondját, azután ti, akik törvényes örö-
kösei vagytok. Ez a dolog eredményezi azt is, hogy a mie-
ink közül ezután már senkinek se kelljen siratnia árvaságát.

Tehát Istennek új törvényét, asze-
rint, ahogyan tervbe vettem, lefordítot-
tam a nyelvünkre, hogy mennyire si-
keresen, nem tudom, de mindenesetre 
sok virrasztással és munkával. Hiszen 
én ebben a foglalatosságban sok éven át 
forgolódtam. Ha ezt nemzetünk szere-
tettel fogadja, a jövőben nem kell félnie 
semmiféle szolgaságtól. 

Ebben a munkámban buzdított és 
egyben segítségemre volt tekintetes és 
nagyságos Nádasdy Tamás úr, királyi 
tanácsos, Vas vármegye főispánja, ki-
rályi főtárnokmester, Fenségtek híve, az 
én uram. Az ő fáradozása, gondosko-
dása, példátlan igyekezete s igen nagy 
költsége folytán jutottunk el oda, hogy 
az Új Testamentumnak ez az isteni mű-
ve honi nyelvünkön kinyomtattassék az 
ő városában. Ezt szerettem volna hírül 
adni Fenségtek nagy nevének. Először 
is, az a bizonyos Rotterdami Erasmus, 
a keresztyén világ kimagasló dísze, az 
ehhez a munkához írt magyarázatait 
(amelyeket követtünk, mert ezek vilá-
gosabban és tisztábban veszik fi gyelem-
be a teológiát) részben Károly császár-
nak, Fenségtek nagybátyjának, részben 
Fenségtek atyjának, Ferdinándnak aján-
lotta név szerint. Különösen is azon ok-
ból tette ezt, hogy arra fi gyelmeztessen, 
hogy a keresztyén vallásról való gondos-
kodás, akár annak védelme, akár ter-
jesztése, főképpen a keresztyén fejedel-
mekre tartozik. Őket az alájuk rendelt 
nemzetek írói, mind a szent írók, mind 

a világiak, pásztoroknak nevezik. Még Homérosz is, a te-
hetségek forrása, Agamemnónt, a görögök nagylelkű vezé-
rét időnként a nép pásztorának nevezi. Maga Mikeás prófé-
ta az eljövendő Krisztust a pásztor címével jelöli. Világosan 
tanítva, hogy a keresztyén fejedelmek feladata, hogy ne csak 
a testük őrzői legyenek azoknak, akiknek az élén állnak, ha-
nem a lelküké is, és Krisztus feladatait vállalják magukra. 
Aki a róla szóló jövendölés szerint itt a földön nyájának jó 
pásztoraként munkálkodott. Ennek megfelelően ugyanis, 
bár a földön az élet sok nehézségét viselte el, mégis magát 
az életét – amelynél semmi sem kedvesebb az ember szá-
mára – sem habozott feláldozni értünk. Így tettekkel mu-
tatta be, amit még életében hirdetett, azaz: hogy ő az iga-
zi pásztor. Majd az ő nyomdokaiba léptek az apostolok, az 
apostolokéba a püspökök, akiknek – Péter szavai szerint – 
ez az egyetlen gondjuk kell hogy legyen: amennyire tőlük 
telik, az Úr nyáját legeltessék és viseljék annak gondját, és 

Sylvester János Újtestamentuma latin nyelvű ajánlásának első oldala
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törekedjenek azzá válni, amire egyértelműen rendeltettek, 
hogy a legfőbb pásztor eljövetelekor elnyerjék a dicsőség 
hervadhatatlan koronáját.

Azután pedig, mivel úgy gondoltam, hogy az Evangé-
liumoknak ez az isteni műve valami hasznára lesz majd 
Fenségtek fenséges szülőanyjának, ki jól ismeri a mi ma-
gyar nyelvünket, mivel a mi nemzetünkből származtatja 
magát. Azt mondják ugyanis, hogy teljes odaadással szo-
kott belemerülni az isteni tiszteletbe, és gyakran felkere-
si az Úr templomát, éjjel-nappal imádkozik és könyörög, s 
ama szentéletű Anna asszonyt nemcsak nevében idézi, ha-
nem természetében is.

Végezetül pedig úgy hallottam, hogy Fenségtek előtt 
sem ismeretlen a mi anyanyelvünk. S ez kiváló példaadás. 
Mert igen hasznos mind a fejedelem, mind pedig alattvalói 
számára, ha az, aki uralkodik, ismeri az alája rendelt né-
pek nyelvét. Mithridatész, Pontus királya örök dicsőséget 
szerzett azzal, hogy annak a huszonkét nemzetnek, amely 
fölött uralkodott, tolmács nélkül szolgáltatott igazságot. 
Amiképpen Isten a nyelvek szerzője, úgy ezeknek ajándé-
kozója is. Pál tehát, Istennek választott szószólója méltán 
ad hálát Istennek, hogy több nyelven beszél, mint mások.

Vegyétek tehát, jóságos Hercegek, az új törvénynek ezt 
az isteni művét, amelyben maga Krisztus, az emberi nem 
Megváltója, immár nem héberül, nem görögül, sem lati-
nul, hanem magyarul szól, nem feledve annak intelmét, aki 
azt parancsolja, hogy a királyok az isteni törvény parancsa-
it maguknál tartsák, életüknek minden napján olvassák, 
Istent féljék, az Ő igéit megtartsák, intelmeit és törvényeit 

megtanulják. Ha valaki teljesíti ezeket, az – ígéret szerint 
– hosszú ideig fog uralkodni Istennek Izraelén. De ha nem, 
Istennek és az Ő igéjének megvetése, mint a szent történe-
tek mutatják, félelmetes példáikkal pusztulásukat okozza.

Fogadjátok tehát és tekintélyetekkel érjétek el, hogy e 
mű nemzetünk keresztyéni népének kezébe eljusson.

Fogadja a mi keresztyén nemzetünk is, ölelje keblére, 
és tanuljon istenfélelmet. Mert a keresztyének ügyei ak-
kor állnak jól, amikor az istenfélő fejedelemnek istenfé-
lő alattvalói vannak.

Sőt fogadják mindenek, mivel (amint bevezetőül mon-
dottam) mindenkinek egyaránt üdvösséget hoz, mert kö-
telességére int. Inti pedig a királyokat, az alattvalókat, a 
püspököket, az egyházat és annak szolgáit, inti az urakat, 
szolgákat, gyermekeket, ifj akat, öregeket, erőseket, erőtle-
neket, gazdagokat, szegényeket. Inti a férjeket, feleségeket, 
szülőket, fi aikat, özvegyeket, szüzeket, végül mindazokat, 
akik Krisztus urunknak zászlaja alá sereglettek. 

Mert ebben a műben van a kegyelem és kiengesztelő-
dés beszéde, ebben az igazság igéje, ebben a léleknek táp-
láléka, ebben az élő víznek forrása, továbbá ebben van az 
örök élet igéje. Ezt Isten méltóztassék övéinek megadni, 
akinek neve legyen áldott mindörökké. Ámen.

Kelt Újszigeten, az üdvösség 1541. évében.
Sylvester János
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A keresztény apokaliptikus jövőváradalmak

Vannak keresztény kortársaink, akik a jövő képeit – abban 
a formában, ahogyan azt a látó János a Jelenések könyvé-
ben bemutatja – a földi eseményekről szóló jövendölés-
ként értelmezik, és ilyen módon keresztény hitük fontos 
részének tekintik. Így számos amerikai keresztény, aki 
magát Bibliához hűnek, politikai értelemben pedig kon-
zervatívnak vallja, egyfajta apokaliptikus menetrendet ol-
vas ki onnan. Ez az igaz keresztények mennybe való elra-
gadtatásával kezdődik, majd a jónak a „gonosz tengelye” 
elleni végső küzdelmévé szélesedik ki, hogy aztán győze-
lemmel, illetve megsemmisüléssel érjen véget. Több mint 
20 millió példányban kelt el az a könyvsorozat, amely ezt 
a diszpenzacionalizmust az USA technikai civilizációjába 
ágyazza (ebben a kegyesek például egy repülőgépről is el-
ragadtatnak), és az ilyen fi lmek is nagy érdeklődésre tarta-
nak számot. Néhány éve tömegesen vetítik a mozik azokat 
a fi lmeket, amelyekben a világ végének drámai jeleneteit 
mutatják be. Ezekben is az a séma érvényesül, hogy csak 
néhány derék ember menekül meg a katasztrófától. 

Egyes, magukat kereszténynek valló kortársaink a ka-
tasztrófa utáni időszakot mint az örök életet mutatják be. 
Így megtaláljuk a Jehova tanúinak folyóiratában azt a raj-
zot, amely egy szép, virágos rétet ábrázol, és a réten egy esz-
ményi kis család két szép gyermekkel (természetesen egy 
fi ú és egy lány) piknikezik. Ez a mennyország szemmel lát-
hatóan a korlátlan, örök folytatása a minden negatívum-
tól megtisztult, időbeli jelennek – kissé unalmas ez a kép. 
A halál utáni élet hasonló elképzelései a modern ezotéri-
ában is nagy teret kapnak. Gondolhatunk itt a bányamér-
nök Emanuel Swedenborg vagy a gőzgépet feltaláló Isaac 
Watts számára Krisztus által kinyilatkoztatott mennyei 

titkokra. Minden azóta jött új apokaliptikus kinyilatkoz-
tatás úgy tekint a mennyre, mint a megjavult földi világ-
ra – részben az Őrtoronyból megismert kispolgári egysze-
rűséggel, részben pedig technokrata cirádákkal feldíszít-
ve, mint Uriella1 esetében. 

Mielőtt azonban viszolyogva fordulnánk el a témától, 
ne feledjük, hogy ilyen elképzelések a kereszténység egy-
házias keretein belül is megjelennek. Sokan szilárdan hi-
szik például, hogy odaát majd újra együtt lehetnek a sze-
retteikkel, a férjükkel, illetve feleségükkel. De vajon nem 
azt mondta Jézus (Mt 22,25kk), hogy a mennyek országá-
ban egyáltalán nem lesz földi értelemben vett házasság? 
Van egy kedves anekdota Karl Barthtól, amelynek ez a 
mondat a poénja: „Az ember nemcsak a szeretteit fogja lát-
ni, hanem a többieket is…” Ezért tehát csak semmi felfu-
valkodottság az ezotériával szemben. Sokkal inkább meg 
kell kérdeznünk magunktól, hogy lényegében miben is áll 
a jövőt illető reménységünk, amikor az a Krisztus-hit ta-
laján áll. Így hangzik tehát az első tételem: 

Össze kell vetni az apokaliptikus világképpel azt a re-
ménységet, amely a keresztény hitben közvetlenül megjele-
nik vagy abból közvetett módon következik. Hiszen az Ószö-
vetség kései szövegeinek (Dán) és az Újszövetségnek (Mk 
1,15; 8,27–9,1; Mt 24–25; 1Th essz 1,10; 4,13–18; 1Kor 15,24–28; 
Fil 3,20–21; Róm 8,18–25; a jelenések mint irodalmi műfaj, 
ahogy 1Énókh, 4Ezsd) a reménységképei összefonódnak 
egy apokaliptikus eseménysorral. Ez a képsor pedig szo-
rosan összefügg a geocentrikus világképpel.

A keresztény apokaliptika képeiben annak a kozmikus 
eseménysornak a sürgető várása türköződik, amely véget 
vet majd a jelenlegi keresztényüldözésnek. Ebben a kozmi-
kus drámában megsemmisül az egész világ. Jézus Krisztus 
megjelenésével véget ér a régi időszámítás, és minden em-

 1 Német látnok és csodatevő, keresztény szektaalapító. – A ford. * Előadás a Martin-Luther-Bund Seevetalban tartott tanácskozásán.
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ber – élők és halálból feltámadtak – megáll Jézus Krisztus 
ítélőszéke előtt (utolsó ítélet). Az övéi (vagyis a megváltot-
tak, kiválasztottak) belépnek az örök üdvösség új korsza-
kába (mennyország), miközben ellenségei (a hívők üldözői) 
a „pokolban” nyerik el örök büntetésüket. A keresztény te-
ológia (és az evangélikus dogmatika) a saját eszkatológiai 
tanításában a „végső dolgok” cím alatt foglalta ezeket tan-
tételekbe az ember halálától a mennyig vagy a pokolig ter-
jedően (bár még az Apostoli hitvallás sem követeli meg, 
hogy higgyünk ez utóbbiban).

Az apokaliptikus dráma mindig is a geocentrikus vi-
lágképbe volt beleágyazva, hiszen lényegében ez volt a Bib-
lia világképe. Neki köszönhetően a kozmosz időben beha-
tárolt (körülbelül 6000 év az élettartama, ami hamarosan 
a végéhez érkezik), és térben kicsi (mintegy 24 000 kilo-
méter az átmérője). A világ közepén találjuk a békés Föl-
det, és így az ember is a világ középpontjában foglal helyet 
– illetve a teremtő Isten fi gyelmének a középpontjában. A 
Föld körül a ragyogó égitestek domborodnak ki, legalul a 
Holddal. Így az életünk a letűnő, születéstől és elmúlástól 
meghatározott szublunáris világban játszódik le. A Hold 
fölött látható a bolygók világa (Merkúr, Vénusz, Nap, Mars, 
Jupiter, Szaturnusz), azon túl pedig az állócsillagok szfé-
rája van. Ezek után a láthatatlan, de ugyancsak Isten által 
teremtett menny található, amely további szintekre oszlik. 
Pál azzal dicsekszik, hogy elragadtatott a harmadik égig és 
a paradicsomba (2Kor 12,2kk) – zsidó és keresztény misz-
tikusok is beszámoltak ilyenfajta mennyei utazásokról. 

Végül a hetedik mennyben, az Empyreumban van Is-
ten trónkocsija, ahol az angyalok és az üdvözültek laknak a 
maguk megdicsőült testiségében. Ez a terület átszellemült 
anyagból van, és a csend, a tökéletes béke és örök öröm 
aranylóan ragyogó helye. Ez a mennyei paradicsom még a 
reformáció korában is a keresztény világkép elválaszthatat-
lan alkotóeleme volt. Dante Isteni színjátéka impozáns mó-
don tárja elénk ezt a paradicsomot, amely nemcsak a föld el-
lentéte, hanem a pokolé is – ez utóbbi mélyen az izzóan for-
ró alvilág alatt, a jeruzsálemi Jósafát völgye alatt található. 
Dante nagyon szemléletesen és hátborzongatóan ábrázolja 
ennek a „Gyehennának” a szerkezetét és a szenvedések he-
lyének felosztását is. Ne feledjük, hogy a mennyhez hason-
lóan a pokol is a látható világ határán túlra esett ugyan, de 
mindkettő a világban, a kozmoszban foglalt helyet. 

A modern, posztapokaliptikus reménységképek 

sokszínűsége

Világos, hogy az apokaliptikus képsor lényegi vonásait ille-
tően (de kulturális aspektusból és a gyakorlati életfolytatás 
szempontjait tekintve mindenféleképpen) a történelem el-
ső és második korszakához tartozik. Ezzel értelemszerűen 
nem a saját ifj úkorom egysíkú mondatára akarok utalni, 

mely szerint „ezt mi már nem tudjuk elfogadni”, hanem 
egyszerűn megállapítom, hogy mi már nem ebben az apo-
kaliptikus-geocentrikus világban élünk. 

Ez arra a feltételezésre is vonatkozik, miszerint a világ 
ideje szűkre van szabva, és bármelyik pillanatban bekö-
vetkezhet a vége. Igaz ez ugyan a személyes életünk idejé-
re, de érvényét vesztette a lassan folyó világidő esetében. 
Az életünk és a világ fennmaradásának ideje elszakadt 
egymástól, míg a páli ókeresztény gondolkodás (az Első 
thesszalonikai levéltől Lutherig) a személyes életet és a 
kozmoszt még szinkronba tudta hozni. Gusztáv Adolf be-
lépése a harmincéves háborúba ennek látványos megnyil-
vánulása volt. Elfogadhatatlanná vált számunkra továbbá 
a menny és a pokol kozmikus elhelyezése is. Egyébiránt 
krisztológiai okokra hivatkozva (illetve a kálvinistáktól 
elhatárolódva) már Luther Márton és a lutheri ortodoxia 
is erőteljesen tiltakozott az ellen, hogy a mennyek orszá-
gát a fenti régióban lokalizáljuk. Ennek ellenére egyetlen 
hozzáértő ember sem vonhatja kétségbe, hogy a geocent-
rikus világképnek továbbra is életszemléletet meghatáro-
zó jelentősége van. Továbbra is azt mondjuk, hogy „feljön 
a nap”, bár tudjuk, hogy valójában csak a föld forog – en-
nek a mondatnak mégis megvan a létjogosultsága. A ha-
lál utáni életre tekintve azonban mégsem hihetjük, hogy 
a menny a kozmoszban kapott helyet. 

Így aztán nincs olyan ember, aki ne akarná a tekinte-
tét a jövő felé fordítani, és persze aligha leszünk megelé-
gedve azzal, hogy a látóhatárunk határozottan véget ér a 
személyes halálunknál. Aki pedig azt mondja, hogy a ha-
lállal mindennek vége, azt eleve ostobának tartják, hiszen 
az ilyen kijelentés alapvetően nem lehet igaz. Ebben a vi-
lágképben élve – és ez lesz a második tételem – általános-
ságban véve háromféleképpen tekinthetünk a jövőre. Mind 
a három szemlélet problémás a Krisztus-hit szempontjából. 

Az egyik lehetőség, hogy a másvilágra, illetve a transz-
cendensbe, tehát egy a világunkon túli világba helyezzük 
át a jövő reménységét. A „másvilág” kifejezés a 18. század 
végén alakult ki, amikor a térben „legmagasabb menny” 
megszűnt létezni. Mindazonáltal teljesen üres fogalom-
mal van dolgunk, hiszen mi a világon túl is csak világot 
tudunk elképzelni. Amikor valaki a másvilágról beszél, azt 
a legkülönbözőbb elképzelésekkel lehet párosítani, ame-
lyek pedig elkerülhetetlenül a földi világunkból származ-
nak. Ezt a szót ugyanis azért hozták létre, hogy ezzel a ha-
lál utánra is kivetíthessük a mostani reménységeinket és 
vágyainkat. Közben pedig mind egy szálig eltűnnek azok 
a félelmek, amelyek a halál utáni időre nézve voltak ben-
nünk. A másvilág mindenekelőtt az öröm és a javulás fo-
kozott várakozásainak fi ktív régiója. 

A másik lehetőség arra, hogy megküzdjünk a kulturális 
változásokkal, amikor egyszerűen tudomást sem veszünk 
róluk, és úgy teszünk, mintha a Biblia egy jövőről szóló is-
meretet közvetítene felénk, úgymond a jövő tényeit; ezt az 
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ismeretet ugyanúgy el kellene fogadnunk, ahogy a Biblia 
Jézus Krisztusról szóló közléseit. Ez azonban kétszeres ön-
áltatás. Egyrészt így az ember két egymástól elkülönített, 
ellentmondó ismeretvilágban él. Ehhez olyan fajta funda-
mentalista bibliaértelmezésre van szükség, amely a Biblia 
jövőleírásai közül valamelyiket nem látomásnak, hanem 
prognózisnak tekinti, és ezt tartja az egyetlen valóságos ese-
ménysornak. Másrészt összekeverik a hitet a tudással. Ezzel 
ugyanis elfeledkeznek arról, hogy a keresztény hit, amely a 
múltra és a jelenre vonatkozóan meglehetősen határozott 
tudással rendelkezik, a jövőre nézve csak a reménységet mu-
tatja be – de mit jelent ez a „csak”! A keresztény konszen-
zus alapján az a jól megalapozott reménységünk, hogy el 
fog jönni Jézus Krisztus visszatérése, a halottak feltámadá-
sa, az utolsó ítélet, és az a világ, amelyben Isten lesz „min-
den mindenekben” (1Kor 15,28). De mindez ma még nincs 
itt, ezért nem képezheti emberi ismeret tárgyát. 

(Luther A szolgai akarat című munkájában olvashat-
juk, hogy világosan elkülönül a lumen gloriae, vagyis az 
örökkévalóságban elnyert ismeret a teremtményként ka-
pott ismerettől [lumen naturae] és a hívőnek adatott isme-
rettől [lumen gratiae]. Luther az előbbire mindenkor érvé-
nyes példaként hozza fel a teodícea kérdésének megoldását.)

A harmadik lehetőség – amit ma ugyancsak nem kevés 
keresztény ember tart elfogadhatónak – megmarad e vi-
lág keretein belül, de a személyes életünk folytatását a to-
vábbfejlődő világban feltételezi, mégpedig olyan formában, 
hogy a lélek új testet ölt más bolygókon. Ezt a reinkarnáci-
ós (metapszichózis) elméletet a lelkek preegzisztenciájának 
kérdése nyomán már az óegyházban (Órigenész) vitatták és 
elvetették, mivel háttérbe szorította az a reménység, amely 
szerint a test és a lélek végleg összekapcsolódik a halottak 
feltámadásában. Ez a téma egyáltalán nem létezett a ke-
reszténység érvényességének kérdésében (a teozófi a képvi-
selőivel ellentétben). Csak később, az újkorban beszélt er-
ről újra nem kisebb alak, mint Gotthold Ephraim Lessing, 
annak alátámasztására, hogy a rövid életű individuum is 
részesedik a világ fejlődésében, mégpedig abban a biztos 
fejlődésben, amelyet Isten akarata alapozott meg az „em-
beri faj nevelésében” (1979). A Nyugaton elterjedt reinkar-
nációs hit azonban egyértelműen nem keresztényi. Nem 
pusztán a testi-lelki egzisztenciák többszörös száma miatt 
(amelyeknek összességében egyetlen individuumot kelle-
ne kitenni), hanem a test gnosztikus lebecsülése miatt is, 
amellyel azt a lelki fejlődés önmagában értéktelen eszkö-
zévé degradálják. De főként a cselekedetekből való meg-
igazulás markáns jelenléte miatt, mert eszerint a reinkar-
náció önmagunk radikális tökéletesítését jelenti.

Persze nem kellene, hogy ezek a modern jövőképek túl-
ságosan megterheljenek minket, hiszen mi magunk is ré-
szei vagyunk annak a kultúrának, amely e képeket megal-
kotja. És vajon tudjuk-e pontosan, és konkrétan világossá 
válik-e előttünk, milyen is az öröm és az üdvösség, amely-

ben reménykedünk? A biblikus próféciákban többfélekép-
pen megjelenő hagyományos közlések szerint megszabadu-
lunk a szenvedéstől és a könnyektől, és az időtlenség miatt 
egy, a születéstől és elmúlástól érintetlen állapotba kerü-
lünk, ahol Isten életét fogjuk szemlélni és csodálni. Ezt 
azonban soha sem tartották igazán elfogadhatónak, mivel 
ha a remélt megújulás és tökéletesség nélkülözi a mozgást 
és a változást, akkor vajon beszélhetünk-e ott még életről?

A régi lutheránus teológusok azzal válaszolták meg ezt a 
kérdést, hogy a „mennyei akadémián” (!) egyre elmélyültebb 
párbeszédet folytatunk majd az angyalokkal Isten bölcses-
ségéről. Azt természetesen nem tagadták, hogy a mennyben 
táncolni és énekelni fogunk (ahogyan azt már Augustinus 
is elképzelte), de valódi, változó életre nem gondoltak. Ezzel 
szemben az újkor a másik végletet tartotta kívánatosnak: a 
„magasabb rendű világokban” még több mozgás és változás 
lesz, mint itt, a földön. A remélt és értelemmel is megraga-
dott örömünk alapja „az egyre újabb beteljesülések felé vi-
vő fejlődés” lesz – így értelmezték az örök üdvösséget olyan 
fi lozófusok, mint G. W. Leibniz, illetve teológusok, mint Jo-
hann Kaspar Lavater (2001). Nos, ez az öröm így akár mun-
kává is degradálódhat – de vajon nem azt szeretnénk-e in-
kább, hogy (amint azt sírköveken is olvassuk) bemehessünk 
a mennyei nyugalomba? Vagy nem is jelentené az örök szom-
batnapi nyugalom megzavarását, ha az ember (ahogy a pi-
etista teológusok éneklik) „nem nyugszik sem nappal, sem 
éjjel, hanem örökké azt zengi: szent, szent, szent!”

A halál utáni élet kapcsán kialakult bizonytalanság mi-
att a modern teológusok vagy úgy vélték, hogy „az esz ka-
to lógiai iroda” be van zárva, vagy pedig visszaállították az 
eszkatológiát „jelen idejű eszkatológiává”, és a jövőnkkel 
kapcsolatosan teljes körű beszéd- és gondolattilalmat fo-
ganatosítottak. Hiszen a végleges életdöntés most történik 
meg a hit vagy a hitetlenség által, és ezért a jövő képeibe és 
elképzeléseibe való belemenekülés hitetlenségnek számít. 
Egy ilyen elnagyolt képtilalom talán hasznos lehet azokkal 
a fundamentalista és modernista próbálkozásokkal szem-
ben, amelyek a jövőt menetrendekben akarják rögzíteni. 
Hiszen ezek valójában sokkal inkább félelemből, mint hit-
ből fakadnak, és inkább a bosszúvágy, mint az isteni szere-
tet hatalmába vetett hit vezérli őket. Ez a fajta kép- és gon-
dolattilalom azonban mégis irreális; nemcsak azért, mert 
képi ábrázolások nélkül sem beszélni, sem gondolkodni 
nem tudunk, hanem mert a Szentírásnak is ellentmond, 
amely rengeteg képet használ a remélt jövő bemutatására. 

A keresztény reménység képei, például a menny

A keresztények körében nem merülhet fel kétség azt il-
letően, hogy (jelen!) hitbizonyosságunk, amely szerint 
Isten átplántált minket az igaz életbe, a jövőre nézve azt 
a reménységet is magában foglalja, hogy Isten, amint a 
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bűn lelki halálában, ugyanúgy a testi halálban sem mond 
le rólunk, hanem a földi halálunk után testestül-lelkes-
tül részesít minket örökkévalóságában. Az is kétségtelen, 
hogy az örök élet reménységét szemléletes képekkel lehet 
és kell megjeleníteni ahhoz, hogy tovább tudjuk azt adni. 
Mindazonáltal az összes ilyen elképzelés elkerülhetetle-
nül abból az anyagból épül fel, amit a földi tapasztalata-
ink szolgáltatnak nekünk, és ugyanez érvényes a tapasz-
talatokkal szembeni ellentmondásokra is. A kérdés tehát 
mindenkor érvényes: mely képek mondhatók a keresztény 
reménység képeinek?

Az Újszövetség sok különböző, helyenként ellentmondó 
képet tár elénk. Ezek között van kozmikus kép (a „menny” 
vagy az „új ég és új föld”), politikai színezetű („Isten ural-
kodása”), urbánus („új Jeruzsálem” vagy „Isten városa”), 
vidékies („paradicsom” és „kert”), antropologikus („Áb-
rahám kebele”, illetve „megdicsőült test”). Ezek a képek 
nem tekinthetők olyan kifejezéseknek, amelyekkel határo-
zott kijelentéseket fogalmazhatnánk meg. Inkább az adott 
kulturális és vallási helyzettel többé-kevésbe összeegyez-
tethető, elfogadható képek, amelyekben megnyilvánul és 
szemléletesen kifejeződik Krisztus-hitből fakadó remény-
ségünk. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy egyetlen kép 
sem nevezhető az egyedül helyes képnek, amely ilyen mó-
don a halál határán túli jövőnket bemutathatná.

Ilyenfajta követeléssel próbálták megdönteni már a 
szadduceusok is a feltámadás reménységét. Jézus azon-
ban elrontja a tervüket, amikor megkérdezik tőle, hogy 
az elhunyt hét testvér közül melyiknek a felesége lesz az 
az asszony: mindegyiké, egyiké sem, vagy valamelyikü-
ké. Jézus egyszerűen azt válaszolja, hogy azt nem tudjuk. 
Személyesre fordítva a szót: ha én, W. S. valóban Krisz-
tussal együtt leszek, akkor az egész élettörténetemmel 
együtt ott leszek, attól függetlenül, hogy csak egy vagy 
pedig hét feleségem volt. Annak mikéntjét pedig nyugod-
tan rábízhatom Krisztusra, hogy a magam teljességében 
és nem csak egy részemmel leszek ott vele. De abban Pál 
apostollal együtt biztos vagyok, hogy Krisztus az ítélet 
napján (az ő megítélése szerint) a jót megtartja, és a cse-
lekedeteimhez kötődő gonoszt elégeti, én magam pedig 
úgy fogok elváltozni és megmenekülni, mint aki tűzön 
ment át (1Kor 3,14k).

A jövőbeli reménységünk képei valami olyat mutat-
nak meg, ami hasonlít a világunkhoz és hozzánk, Isten 
teremtményeihez, de közben valami mást, valami újat is 
közvetítenek. Ez a tény szükségessé teszi, hogy a ránk ha-
gyományozódott képek alkalmazásánál és értelmezésénél 
használjuk a produktív képzelőerőnket, vagy ahogy Luther 
mondta: az „imaginációt”. Karl Barth ezt „divinációnak” 
nevezte, ami az analóg módon megkapott üzenetet me-
taforikus, költői eszközökkel artikulálja. Egyszerűbben 
vallásos képzelőerőről is beszélhetünk. Keresztény hitünk 
szabadságához tartozik – és ez lesz a harmadik tételem –, 

hogy a benne rejlő reménységet olyan meglevő, átformálan-
dó vagy újonnan kialakítandó képekre vetítse rá, amelyek 
az örömteli reményt szemléletesen kifejezik. 

Előfordulhat természetesen, hogy valamelyik ránk ha-
gyományozott kép értelmezhetetlenné válik, ahogy ez Pál 
esetében is történt, amikor a megdicsőült testről ír (Fil 
3,20–21; 2Kor 3,18). Ennek a képnek már a korábbi magya-
rázatai sem voltak igazán megfelelők és elfogadhatók. Tény 
és való, hogy a keresztény feltámadáshit kérdés elé állítja 
az embert: vajon hogyan képzeljük el, hogy egy test, ponto-
sabban az én testem, az én szemem stb. feltámad? Hiszen a 
lényünk anyagi része a halálunk után feloldódik a biológi-
ai körforgásban, és be is épül más testekbe. Nem utolsósor-
ban e miatt a kérdés miatt kínálkozik sokak számára elfo-
gadható alternatívaként a reinkarnáció tanítása. A dogma-
tika képviselői meglehetősen tanácstalanok ez ügyben. Én 
hajlok egy monadológiai-evolúciós palingenezis gondola-
ta felé. Ez az elsőként G. W. Leibniz által megfogalmazott 
elmélet egyeztethető össze véleményem szerint leginkább 
az 1Kor 15-ben bemutatott teljes embert érintő átváltozás-
sal és az ahhoz kapcsolódó nem dualista halálértelmezés-
sel. Ez utóbbi szerint a test és a lélek, ahogy a keresztelés-
nél jelképesen, itt most ténylegesen átlép az új élet küszö-
bén (ezzel a feltámadás kérdése egyben függetlenedik a 
kozmikus nehezékektől is). Ebbe a témába azonban most 
nem szeretnék mélyebben belemenni, hanem inkább egy 
másik kép, a menny irányába fordulok. 

Mert a keresztény hitünknek ez a képe: „a fölöttünk levő 
menny”, különösképpen fi gyelmeztet arra, hogy egyrészt az 
örök életbe vetett reménységünk (nemcsak az apokalipti-
kus-geocentrikus, hanem) semmilyen kozmologikus isme-
rethez sem kötődik. Másrészt pedig arra hív, hogy a vallá-
sos képzelőerőnket keresztény hitünknek megfelelő módon 
és mértékben szabadon, vagyis játékosan használjuk fel. 

Bár a látható égboltot már rég meghódította a termé-
szettudomány, az egekre vetett pillantásban továbbra is 
van valami elbűvölő. Mert a hol közelebbről, hol távolabb-
ról szemlélt horizontnak sohasincs pontos határa, amelyen 
tekintetünk megnyugodhatna, hanem odavonzza pillan-
tásunkat a láthatatlan és végtelen felé. Ez a menny, amely 
minden vallásban az istenség lakóhelye. Az a hely, amely 
a mi életterünkbe is belenyúlik, de mi mégsem léphetünk 
abba bele. A menny biblikus elképzelései is ilyen jellegű-
ek. Ezen a téren nem sok minden változott. Még akkor 
sem, ha volt olyan asztronauta, aki elég együgyű volt ah-
hoz, hogy kijelentse: nem látta Istent odafent. És annak el-
lenére sem, hogy egy ideje már nemcsak „a csillagos eget 
látjuk fölöttünk” (Kant), hanem emberkéz alkotta műhol-
dakat és űrszemetet is. Az ég a maga matematikai rendjé-
vel és rendszerével még mindig magában hordozza Isten 
örökkévalóságának képét. De hogyan válik ez az ég a ke-
resztény üdvreménység örömteli képévé, ami már többet 
és mást jelent, mint örök törvényt?
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Itt szükség van a költői beszéd, a képzőművészet és a 
zenei kifejezőerő (kezdve az énekléssel) iránti készségeink-
re. És valóban vannak erre a történelmi (és egyes új kele-
tű) egyházak énekeskönyveiben, illetve természetesen az 
egész európai zenében és művészetben – gyakran csodá-
latos, máskor problematikus, de mindenesetre elérhető – 
alkotások, amelyek a keresztény emberek produktív kép-
zelőerejéről tanúskodnak. Egy külön előadásra vagy akár 
teljes kurzusra lenne szükség ahhoz, hogy ezeknek csak vá-
logatott darabjait is bemutassuk és megvitassuk. A mai fel-
adatom azonban kimerül abban, hogy bemutassam a vallá-
sos képzelőerő aktív és passzív működésének néhány kri-
tériumát. Mert aktív módon bármiben reménykedhetünk, 
ami összeegyeztethető a Krisztus-hitünkkel. Ezen a téren 
csak a bűneink hozadékait kell kizárnunk, mint például a 
bosszúról szóló fantáziáinkat (amelyek szemmel látható-
lag csak a „pokol” képébe ágyazva válnak jogossá). Csak 
az jöhet itt szóba, ami összefér a mennyek országával, hi-
szen az a testvériség országa, amelyben nincs uralkodás 
és ellenséges indulat. Három ismérvet szeretnék kiemelni.

Az első és legáltalánosabb ismérvet már a bölcsesség-
irodalomból ismert ige is megfogalmazza: „mert Isten a 
mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy” 
(Préd 5,1). Még ennél is egyértelműbben megfogalmazó-
dik ez az Istenről szóló prédikációban, amely szerint Is-
ten „megközelíthetetlen világosságban lakik” (1Tim 6,16). 
A menny a teremtettség láthatatlan dimenziója, amelyből 
kiindulva Isten a teremtés látható részében is jelen van, 
hogy akarata meglegyen, amint a mennyben, úgy a földön 
is – ezért kell imádkoznunk. De Isten mennyei országába 
nem sétálhat be az ember azért, hogy ott bámészkodjon és 
fecsegjen. A szent, a teljesen más már csak természeténél 
fogva is megköveteli a szerénységet: a beszédben a tiszte-
letteljes hallgatást és a képi megjelenítésben a szándéko-
san hiányos ábrázolást. 

„Kitárta újra minekünk az Éden kapuját”2 (EÉ 156,5) – 
mindaz, amit a mennyek országáról hiszünk és remélünk, 
abból ered, hogy Megváltónk áttörte „az ég zárt ajtaját” (EÉ 
149,1), és „lejött” a mennyből a földre. A mennyekről szó-
ló keresztény képeink másik specifi kus kritériuma, hogy 
a menny és a föld közötti távolságot már nem valamiféle 
áthidalhatatlan szakadéknak tekintjük, és hogy a menny-
nek nem tulajdonítunk többé fenyegető és megfoghatatlan 
idegenséget. A „Mennyből jövök most hozzátok” kezdetű 
ének (EÉ 150) a mennyet mint az Istentől jövő megbékélé-
sünk eredetét mutatja be, és ezzel magában foglalja a jövőnk 
reménységét is Jézus Krisztusban, az emberré lett Istenben. 
István vértanú látta az eget megnyílva, látta Isten dicsősé-
gét és az Emberfi át, amint az Isten jobbja felől áll – ez nem 
mindenkinek adatik meg. De mindenkinek szóló ajándék 

 2 „Heut schließt er wieder auf die Tür / Zum schönen Paradeis” 
(Evangelisches Gesangbuch 27,6).

az a hit, hogy Krisztus képvisel minket Istennél, Istenben 
a mennyek országában, és hogy mi – az ő földi gyülekeze-
te – az üdvözültek mennyei gyülekezetével, a „fenti” kó-
russal együtt énekeljük és játsszuk Isten dicséretét (mert 
ahogy Friedrich Schiller tudatosan fogalmazott, az ember 
csak akkor válik igazán emberré, amikor játszik – „és ha 
olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek…”).

A mennyországról alkotott képeink keresztény mivol-
tának harmadik, még specifi kusabb ismérve abból a hit-
ből ered, hogy Jézus Krisztus ismét felment a mennybe, és 
ott ül Isten jobbján, hogy vezesse Isten mindenható kezét. 
A feltámadott Krisztus (semmiképp sem szomorú) búcsú-
zása a földtől nem jelenti azt, hogy visszakerült a menny 
és a föld közé a mély szakadék. Éppen ellenkezőleg: lehe-
tővé tette, hogy már itt a földön minden keresztény meg-
tapasztalja a menny vigasztaló jelenlétét. Erről remek ké-
pet festenek az énekeskönyvünk énekei: még akkor is, ha a 
mennybe vágyódunk, ahol „végtelen örömben vele együtt 
lehetünk” (EÉ 341,5), tudjuk, hogy már a földön is a menny-
ben vagyunk, hiszen „Ki venné el üdvösséged, / A meny-
nyet, amelyet Jézus szerzett néked?” (EÉ 341,1) Az úrva-
csora szentségében is ezt a mennyet ünnepeljük már itt, 
a földön. Ez volt egyébiránt az ok, amiért Luther megkér-
dőjelezte annak feltétlen elfogadását, hogy a menny oda-
fent van, hiszen annak édességét idelent is megízlelhet-
jük. Amikor az Atyaisten jobbján ülő és munkálkodó Jé-
zus Krisztus az ember szájában és szívében is jelenvalóvá 
válik, ott van a földi menny. Paul Gerhardt egészen odáig 
megy énekében, hogy nemcsak dicséri a virágzó természe-
tet, amely mintegy odamutat a mennyekre és Jézus Krisz-
tusra, hanem kéri Krisztust, hogy válassza ki őt a paradi-
csom számára.3

„Válassz ki engem” (!) a te (!) paradicsomodba – való-
ban el merjük ezt énekelni? Mi, derék protestánsok, gyak-
ran félünk attól, hogy az örömünk képeit és az örök élet-
be vetett reménységünket színesen és érzelmesen fejez-
zük ki. De ez sem olyan nagy baj, mert van sok nálunknál 
bátrabb elődünk, és mert tényleg igaz, hogy nem kell már 
most mindent tudnunk. Egyszer egy kotnyeleskedő kér-
désre Luther azt válaszolta – és ez mutatja igazán az ő teo-
lógusi nagyságát –, hogy „ezt nem tudom, mert erről nem 
kérdeztem Istent”.

Fordította Sághy Balázs
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MacCulloch, Diarmaid: A reformáció története. Európa 
Kiadó, Budapest, 2011.

Amikor lassan-lassan célegyenesbe kerülünk a reformá-
ció évfordulójával kapcsolatban, akkor a kijelölt évi témák 
mellett a reformáció történetével is érdemes foglalkozni, 
akármennyire is azt véljük, hogy ismerjük azt. Ehhez ad-
hat most különösen jó alapot és indítékot MacCulloch új és 
alapos könyve (én ajándékba kaptam könyvtáros lányom-
tól), amelyet 2005-ben adott ki (Th e Reformation, Penguin 
Books, New York, 2005), a magyar kiadás Varga Benjámin 
fordításában 2011-ben jelent meg.

Mielőtt megkísérelnénk a több mint 
1250 oldalas könyvet összefoglalni, érde-
mes annak alcímére is pillantást vetni: A re-
formáció teljes esemény- és eszmetörténete 
az előzményektől kezdve, kitekintéssel a má-
ra is. Ebből a mondatból mindjárt az elején 
érdemes négy szót kiemelni, amely a könyv 
tartalmára is utal: esemény- és eszmetörté-
net, előzmények és kitekintés a mára. Ezt 
mind valóban tartalmazza a hatalmas és le-
bilincselő könyv. Ez bizony alapos munkát 
és nagy feladatot jelent nemcsak az írónak, 
aki ilyen „nagy fába vágta fejszéjét”, hanem 
az olvasónak is. Igaza van a fülszövegnek, 
hogy bátran le lehetne írni: ez a könyv Eu-
rópa története, legalábbis a megjelölt idő-
határok között. Mert valóban átfogja Európát, sőt aztán az 
Újvilágot is, a történetet ott is folytatva.

Ha dátummal körül lehetne határolni az időszakot, 
amellyel alaposan foglalkozik a szerző, akkor talán azt 
mondhatnánk, hogy az egyház története nagyjából az 1400-
as évek végétől (az előzményektől) napjainkig (a kitekin-
tésig). Csakhogy ezzel keveset mondtunk, s talán nem is 
az időhatár meghúzásának kísérletével, hanem a tartal-
mat illetően is. Mert ennek a kornak valóban nemcsak az 
egyháztörténetét dolgozza fel, hanem az eszmetörténetet 
is, sok mindenre, még az adott és későbbi korok szexuális 
és családi életére vonatkozóan is. 

A közös gyökerek fejezetével indul a grandiózus törté-
net. A régi, „közös” egyháznak három alappillérét rajzolja 
meg: a misét, a purgatóriumot és a pápai primátus kérdé-
sét. Nicholas Ridley angol klerikus e háromból kettőt említ, 
amikor 1554-ben azt írja egy bizalmas barátjának, hogy az 

ördög hamis vallásra épült régi világa két „masszív oszlopon 
és hatalmas pilléren nyugszik, ezek pedig, tisztelendő bará-
tom és uram, megítélésem szerint az egyik a hamis tanoké 
és az Úr vacsorájának bálványimádó gyakorlatáé, a másik 
a római szék primátusával való visszaélés”. Most az általa 
említett „két pillérre” nem szeretnék kitérni, ellenben éppen 
a harmadikon talán érdemes lenne elgondolkodni: a purga-
tórium tanításán. Mert valójában – persze a másik kettővel 
együtt – ez fejlődött odáig, hogy 1517-ben Luther fellépett a 
búcsúcédulák árusítása ellen. Egyébként a könyv szerzője 
is állítja, hogy ha az emberek ezekben a századokban nem 

féltek volna attól, ami a halál után követ-
kezik, talán nem is robbant volna a bom-
ba. Éppen csak megemlítem azt a lehetsé-
ges, „eretnek” és vitatható gondolatomat, 
hogy ha a halál után van egy átmeneti ál-
lapot, amelyet meg is lehet rövidíteni, ab-
ból végül is ki lehet jutni, ami pedig ebben 
a korban „elfogadható” volt, akkor miért 
is ítéltük el Órigenészt az apokatasztaszisz 
tón pantón tanítása miatt?

Érdekes, hogy a misékkel kapcsolatban 
a könyv szerzője is éppen az „emlékmisék-
nél” áll meg, amelyeket megrendelni lehe-
tett, és amelyek minél többszöri elmondá-
sa „átsegített” a purgatóriumon. Erről ol-
vassuk: „Hogy ezt megértsük, szemügyre 
kell vennünk azokat a félelmeket, amelyek 

a keresztyénséget a 15. és 16. század fordulóján foglalkoztat-
ták.” (101. o.) Mi ma ezeket már nemigen ismerjük, vagy le-
het, hogy szívünk mélyére rejtettük, csak szemet hunyunk 
előttük, de a régi kor embere számára ez egzisztenciális kér-
dés volt. Véleményem szerint pedig ez minden kor minden 
emberének egzisztenciális kérdése.

Ami pedig a pápaságot illeti: „Konstantinápolynak a 
Rómával bekövetkezett szakítás (1054) után a keleti egy-
házat alkotó másik három ősi patriarkátussal is meg kellet 
vívnia a rangelsőségért: az alexandriaival, az antiókhiai/
damaszkuszival és a jeruzsálemivel.” (105. o. jegyz.) Arról 
nem is beszélve, hogy persze a világi hatalommal, a csá-
szársággal is. Erről a harcról is nagyon sokat olvashatunk 
és tanulhatunk a könyvből. 

Így segít el a könyv sok „előzmény” után Lutherig. 
De mielőtt róla szó esne, még valamit meg kell említeni a 
könyvvel kapcsolatban, ami kitérőnek tűnik, de a megér-
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tésben talán mégis segít: ez pedig a könyvnek és írójának 
a nyelvezete. Messze nem „száraz, tudományos stílusban” 
olvassuk a történetet. Talán érdemes megemlíteni, hogy 
a történelemírásnak többek között két nagy „scyllája és 
charybdise” van: ezek a „heroizálás” és a „deheroizálás”. 
Az egyik a történetben szereplőket a „hit hőseiként” ír-
ja le, a másik pedig leveszi a szobrot a magas talapzatról. 
MacCulloch a kettő között van, mégis inkább az utóbbi-
ra hajlik, vagyis mindennek és mindenkinek emberi olda-
lát mutatja be. Még azt is lehetne mondani, és ehhez talán 
még rosszindulat sem kell, hogy az egész könyvet mintha 
kissé könnyedén, ironizálva írná meg. Erre több példa is 
akad, de maradjunk most Luthernél.

Annál a fejezetnél tartunk, amelynek címe: Luther, a 
derék szerzetes. Leírja útját a kolostorig, majd ezt olvassuk: 
„Az egyedül hit általi megigazulás lutheri felfedezésének 
története a hagyományos ábrázolásban egy szörnyű szoron-
gattatás és az azt követő felszabadulás drámai sztorija, egy 
megtérés kalandja, mely azután az evangelikál keresztény-
ség spirituális gyakorlatában lesz majd mintává, sőt hovato-
vább az evangélikál hitélet megkívánt föltételévé. A lutheri 
megtérés jól illeszkedett a drámai, hirtelen pálfordulások 
sorába a névadó tarszoszi Pál apostol és a hippói Ágoston 
szerzetes nevezetes élményei után. Luther »pálfordulása« 
az úgynevezett toronyélmény (Turmerlebnis) színes törté-
netéhez fűződik. Az erről szóló beszámolóját sokkal később, 
1545-ben vetette papírra, és ami azt illeti, fi gyelemreméltó-
an nehéz élete krónikájában valami határozott dátumhoz 
kötni az esetet. A festői részletek száma csak tovább szapo-
rodott egy, a lutheri latin félreértéséből keletkezett elemmel, 
amely a kolostori illemhelyre »telepítette« szerzőnket a to-
ronyban, ahol a spirituális áttörés így egy fi zikai »áttörés« 
kíséretében zajlott volna le. Rossz hírünk van az Erikson-
féle Luther-portré rajongóinak, nem is beszélve az arra ala-
pozó John Osborne-féle izgalmas színpadi interpretáció hí-
veiről: a reformátori életpályának orvosi szempontú vizsgá-
latából kiderül, hogy sokat ünnepelt szenvedései, melyeket 
a makacs székrekedés szerzett neki, csak a Wartburgban 
1521-ben töltött hónapoktól kezdődnek (érthető, ha meg-
gondoljuk, micsoda feszültségben élt, ráadásul testmozgás 
nélkül), azután viszont gyakoriak. A konstipációs gondok-
tól való szabadulás tehát nem kínálkozik olyan meggyőző 
metaforaként a hit általi megigazulás fölfedezésére, aho-
gyan azt manapság gyakran hangoztatják.

Akárhol következett is be mármost a Turmerlebnis (az 
szinte bizonyos, hogy 1517 után történt), Luther később úgy 
emlékezett rá, avagy netán úgy értelmezte utóbb, hogy ez 
volt a fordulópont, amely megadta neki a hit megváltás-
béli kulcsszerepének fölfedezésében a döntő lökést: a fel-
fedezés lényege – ezt már megjósolhattuk – a Rómaiak-
hoz írott levél egy szakaszának (1,17) új értelmezése. Ez az 
újszövetségi szöveghely idézetet tartalmaz a héber Szent-
írásból (Hab 2,4): »Mert Isten a maga igazságát nyilatkoz-

tatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: Az igaz 
ember hitből fog élni.« Ebben a mondatban az igazság/igaz 
fogalma ugyanazzal a gyökkel adható vissza, ahogyan a 
Vulgatában is, latinul: iustitia/iustus. Innen a jusztifi káció 
(iustifi catio) szavunk, amely latinul szó szerint azt az ak-
tust jelenti, melynek során valakit igazzá tesznek, illetve 
azzá válik.” (196–198. o.)

Később erre a szerző visszatér (208–209. o.), tehát fon-
tosnak tartja ezt az élményt és Luthernek a belőle kapott 
megvilágosodását. Mégis „a színhely” és a később gyak-
ran olvasható „szorultsága”, ami bizony lelkiállapotára is 
hathatott, sehogyan sem illik elképzelésünkbe, sőt ünne-
pi emlékezésünkbe, személy szerint nekem sem. De hát ez 
hozzátartozik MacCulloch tollához és egyébként ragyogó, 
alapos feldolgozásához. Ha már a nyelvénél tartunk, akkor 
csak megjegyezzük, hogy van egy-két olyan megjegyzése 
mással kapcsolatban is, ami „ünneprontónak”, vitatottnak, 
elfogadhatatlannak tűnhet szemünkben. Új és szerintem 
vitatható, amikor Bethlen Gáborról ezt írja: „Bethlen fe-
jedelem új magyar területek megszerzését áhító kapzsisá-
ga erősebbnek bizonyult annál a vágyánál, hogy eljátssza a 
kor Dávid királyát.” Erről a nyelvezetről csak annyit, hogy 
amit az „öreg Lutherről” ír a zsidókérdéssel és megnyilat-
kozásaival kapcsolatban, az bizony vitathatatlan. 

Ebből született megfogalmazása szerint a „szándékta-
lan reformáció”. Kétségtelen, hogy reformáció lett belőle, 
sőt Európa vallási térképe színesedett ennek eredménye-
ként. A könyv ezt a folyamatot is alaposan követi, tehát 
nemcsak a reformáció és az ellenreformáció taglalását ol-
vassuk, hanem a reformáció „színesítő” következményeit 
is a vitákkal, harcokkal együtt. Mert küzdelmekkel, kese-
rű harcokkal járt ez, akárhogy is nézzük, amelynek csak 
egyetlen következményét említjük itt meg: a sok kiván-
dorlást Amerikába, és ott, az Újvilágban megjelenő egy-
házi életet és később az ébredést is. Érdekes és érdekfeszí-
tő ezt az izgalmas, szomorú (harmincéves háború, kivég-
zések stb.) történetet követni és átgondolni ma is.

A könyv alaposságához tartozik a jegyzetapparátus is. 
1082 lábjegyzetet tartalmaz, persze az idézett könyvek szin-
te kivétel nélkül angol nyelvűek. De érdekes felfi gyelni a 
hivatkozott irodalomra is, itt is túlnyomó részben, mint az 
egész történetben is – természetesen (?) – az angol törté-
netről és irodalomról van szó, de meglepő, ahogyan a hi-
vatkozott irodalomban a magyar egyháztörténetre is bő-
ven hivatkozik (talán a fordítónak köszönhetően). 

Köszönjük a szerző és különösen a fordító hatalmas és 
ránk, magyarokra külön is fi gyelő munkáját, a lábjegyze-
tekből az övének tűnő, kiváló magyarázatokat. 

Befejezésül arra a kitekintésre szeretnék mutatni, 
amellyel zárja könyvét, és amelyről érdemes elgondolkoz-
ni éppen a reformáció közeli jubileumával kapcsolatban is, 
ahogyan a mai problémákat vázolja, még inkább azokat, 
amelyek még előttünk állnak:
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A bibliakritikával kapcsolatban olvassuk Hans Küng 
szavaival: „»A modern bibliakritika (…) az emberiség leg-
jelentősebb intellektuális teljesítményei közé tartozik. A zsi-
dó-keresztény hagyományon kívül vizsgálta-e tulajdon alap-
jait és történetét bármely nagy világvallás ilyen átfogóan és 
tárgyilagosan?«1 A Biblián végzett történeti munka valósá-
gos forradalmat indított el a nyugati vallásosságban a gon-
dolatok, hitek és tettek mögötti tekintély konstruálása te-
rén. Ez a forradalom persze együtt jár az autoritás forrásai-
nak fájdalmas átértékelésével is, ami máig megrázkódtatást 
okoz a protestantizmus és a katolicizmus számára. Noha a 
protestantizmusnak a fő problémát a Biblia autoritása, a ka-
tolicizmusnak pedig az egyház autoritása jelenti, a központi 
kérdés minden esetben ugyanaz lett: a keresztény viszonyu-
lás a különféle szexuális viselkedések e legintimebb szférájá-
hoz, amely, mint már láttuk, a nyugati társadalomban 1700 
körül végbemenő átalakulások egyik fontos dimenziója volt.

A tridenti katolicizmus tekintélyét ért szexuális kihívás 
kétrétegű volt. Az első VI. Pál pápa Humanae vitae kezde-
tű enciklikájának kudarca – aggodalmas szakértők taná-
csa ellenére hirdette meg –, amellyel meg kívánta tiltani a 
római katolikusok számára a fogamzásgátlást. Az európai 
és észak-amerikai hívek túlnyomórészt, bár általában min-
den fanfár nélkül elutasították a pápai tilalmat: az első ilyen 
eset volt ez a pápaság reformáció utáni történetében, s a pápa 
megrökönyödéssel és fájdalommal fogadta. A második ki-
hívás, amelynek következményei ma még kibontakozóban 
vannak, az egyház papjai és szerzetesei által kiskorúak sé-
relmére elkövetett szexuális bántalmazások leleplezése volt. 
Az egyházi hierarchiához való viszonyulás terén máris ka-
tasztrofális következményekkel járt ez az angol nyelvű ka-
tolikus világban, s ha a más kulturális környezetekben élő 
katolikusok is így reagálnak a dologra, amikor ráébrednek, 
mi történt, annak hatása a római katolicizmusra valószínű-
leg igen mély lesz. Ez a válság éppoly erőteljesen kérdőjelezi 
meg a katolikus papok kötelező cölibátusát, mint bármi, amit 
a protestánsok vetettek fel a reformáció első évtizedeiben.

A protestantizmus tekintélye is jelentős kihívásokkal néz 
szembe: a nyugati társadalmakban egyre nő az elfogadott-
sága a homoszexuális gyakorlatnak és identitásnak mint az 
emberiség előtt nyitva álló jogos és egyáltalán nem külön-
leges választásnak. Ez a kérdés is a bibliai autoritáshoz kap-
csolódik. Minden jó szándékú teológiai magyarázkodás el-
lenére nehéz mást kiolvasni a Szentírásból, mint a homosze-
xualitás helytelenítését, a homoszexuális identitásról pedig 
szó sem esik benne. Csak két alternatíva van: vagy ragasz-
kodunk a Bibliában elővezetett életmintához és feltevések-
hez, vagy kijelentjük, hogy ebben, mint oly sok másban is, a 
Biblia egyszerűen téved. Vannak más kérdések is, amelyek 
esetleg szintén ennek a szigorú választásnak az alapján ke-
zelhetők: a nácik borzalmas igyekezete után, hogy kiirtsák a 

 1 Küng 1992, 24. o. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Küng 1991.

világ zsidóságát az 1940-es években, egyes keresztények meg-
próbáltak szembenézni azzal a leplezetlen antiszemitizmus-
sal, amely az Újtestamentum szövegének oly sok szakaszát 
átjárni látszik. Egy másik frontvonal: sokan hajlamosak fe-
ledni, hogy az Újszövetség határozottan elfogadja és a társa-
dalomszerkezet normális részének tekinti a rabszolgaságot, 
pedig valaha nyugati keresztények éppen annak igazolásá-
ra használták fel ezt a körülményt, hogy megszámlálhatat-
lan afrikait hurcoljanak át rabszolgának az Amerikákba. 

Ezek helyett mégis a homoszexualitás lett a választott 
csatatér. A frontvonal azok között húzódik, akik a nyuga-
ti társadalom bibliai autoritásértelmezésének 1700 előt-
ti, illetve utáni változatát fogadják el: mélyen szimbolikus 
ügy ez, amely szakadással fenyeget sok nyugati hagyo-
mányú egyházat. A különbségek nem egyértelműek még 
azon protestánsok között sem, akik evangelikálnak neve-
zik magukat a 18. századi megújhodás és a »nagy ébredés« 
után. A konzervatív római katolikusoknak és a konzervatív 
evangelikáloknak több közük van ezen a téren egymáshoz, 
mint más véleményen lévő hitsorsosaikhoz. Meghasonlott 
tehát a »ház« mindmáig a reformáció és az ellenreformáció 
örökösei között, csak a válaszfalak helyeződtek át. Ennek 
a vitának az eredménye olyan nyitott kérdés, amely nagy-
ban meg fogja határozni a 21. század nyugati kultúráját. 

A modern Nyugat – és a modern kereszténység is – sok 
mindent elítélne a reformáció küzdelmeiből. Mind a késő 
középkori kereszténység, mind az azt elpusztítani igyekvő 
mainstream protestantizmus a félelem, az aggodalom és a 
bűntudat vallása volt, bár az aggodalomra és a bűntudatra 
mindegyik az Istennek az emberek iránti, Jézus Krisztusban 
testet öltött szeretetét kínálta fel gyógyírként és vigaszul. A 
reformáció vitái nagyrészt arról szóltak, hogyan legcélsze-
rűbb közelednünk ehhez az isteni szeretethez, s hogy vajon 
az emberek viselkedése és tettei befolyásolhatják-e Istent ab-
ban, megmenti-e őket az örök kárhozattól. A protestáns egy-
házak természetesen arra törekedtek, hogy az e kérdésekre 
válaszul adott alapvető jelentőségű doktrínáik következetes-
ségét bizonyítsák, így azután a továbbélő vallási rendszerek 
ötletszerű s néhol ellentmondásos gondolati világa helyen-
ként rejtve maradt. A reformáció korai stádiumának radiká-
lis gondolkodói és prédikátorai elővezettek ugyan lehetséges 
jövőbeli alternatív identitásokat a latin kereszténység számá-
ra, ám katolikusok és protestánsok egyaránt hamar félretol-
ták és elutasították ezeket, mert radikális módon vonták két-
ségbe a mindkét oldal által osztott komor bizonyosságokat, 
és új, konstruktívabb közelítéseket ajánlottak az isteni ha-
talomhoz és annak emberséggel való együttműködéséhez. 
A mainstream kereszténység nemegyszer csak napjainkban 
lát neki felülvizsgálni ezeket a jövőre vonatkozó alternatívá-
kat, s ébred rá, mennyi érték is van bennük. Egy mai ang-
likán – vagy akár egy modern római katolikus – hívő hité-
ben inkább emlékeztet a 16. századi anabaptistákra, mint-
sem a 16. századi Church of England tagjaira.
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Kevés mai európai érzi át, mennyire létkérdésnek számítot-
tak ezek a viták a 16. században. Ez a fontosság egyesekből oly-
kor valóságos »teológiai ámokfutást« váltott ki, ahogy monda-
ni szoktuk, és áttekintettük már ennek szörnyű következmé-
nyeit is. Európaiak készek voltak megégetni vagy megkínozni 
egymást, csak mert nem értettek egyet abban, átváltozik-e, s 
ha igen, hogyan, a kenyér és a bor az Istenné, vagy hogyan ér-
tendő az, hogy Jézus Krisztus egyszerre Isten és ember. Semmi 
alapunk arra, hogy az intellektuális vagy morális felsőbbren-
dűség magasából tekintsünk le rájuk, pláne annak fényében, 
miféle atrocitásokat produkált a 20. századi Európa újabb, vi-
lági ideák körül forgó hittételei miatt. Az emberlétnek a jelek 
szerint alapeleme a nyugtalanság és önnön tökéletlenségünk 
tudata, vallásosak és vallástalanok életének egyaránt. A fájón 
nélkülözött néhai bölcs domonkos teológus, Herbert McCabe 
Aquinói Szent Tamást, domonkos elődjét visszhangozva vetet-
te fel, hogy talán maga az Isten a fő kérdés itt.” (1022–1025. o.)

A magam részéről tudnék vitatkozni néhány tételé-
vel, főként könnyed nyelvezetével, sőt el tudom képzelni, 
hogy egyeseknek ezek a sorok botránkoztatóak, másoknak 
alaposak és mélyen igazak. De ha ezzel így vagyunk is, a 
könyv utolsó, végső következtetése vitathatatlan. Ezért örü-
lök, hogy olvashattam, olvasás után is örülve annak, hogy 
evangélikus lehetek, és ezért ajánlom kollégáimnak alapos 
olvasásra, elgondolkozásra, a jubileumra komolyan készül-
ve, megköszönve a szerző és a fordító hatalmas munkáját 
is. Olvassuk és meditáljunk a végső, záró következtetésén:

„A múlt válaszai az ember szenvedéseire talán nem tűn-
nek ésszerű válasznak ma, de méltók tiszteletünkre, és arra, 
hogy megpróbáljuk megérteni őket. Tanúi voltunk kontinen-
seken és óceánokon végighömpölygő haragok, örömök, pusz-
tító erőszakok, csöndek és szüntelen keresések áramlatainak. 

Nem szabad felednünk, hogy a reformáció és az ellenreformá-
ció korának emberei ugyanúgy képesek voltak a megbánás-
ra és az alázatra, mint jobb pillanatainkban magunk is. Art-
hur Golding, a széles körű protestáns szimpátiákkal bíró Er-
zsébet-kori úriember egyszer francia fordításban rátalált a 
Benefi cio di Cristóra, e rejtélyes spirituális meditációgyűjte-
ményre, a bencés hitbuzgalom, az itáliai katolicizmus, Kálvin 
János és a reconquista Spanyolországban munkáló agóniák és 
egzaltációk e balsorsra ítélt szülöttére [megjelent 1543-ban]. Le-
fordította angolra, majd így elmélkedett korának dőreségén:

»Talán a legnagyobb rossz, mellyel napjaink megfertőz-
tettek, hogy akik kereszténynek nevezik magukat, szánalmas 
módon megosztottak a Krisztus felől, pedig valójában, aho-
gyan az apostol is mondja, egy Istenünk van, az Atya, aki-
től van a mindenség, és mi is őbenne, és egy Urunk, a Jézus 
Krisztus, aki által van a mindenség ,és mi is őáltala (1Kor 8,6). 
E megosztottságról és annak okáról értekezni egyeseknek tet-
sző cselekedet, másoknak pedig nem. De hát miféle igazság 
lehetne képes tetszésére lenni ennyire megosztott lelkeknek? 
Adná bár az Úristen, hogy tetsszék egyesülni mindeneknek az 
egyetlen Krisztusban, akinek nevét mindahányan viseljük!«”2
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*

Ízlelő – (egy)háztáji ízeink. Rendhagyó szakácskönyv nem 
csak evangélikusoknak. Szerk. Buday-Malik Adrienn. Lu-
ther Kiadó, Budapest, 2013.

Kedves megjelentek!
Engedjék meg, hogy első szavaimat az alkotókhoz, az Ízlelő 
kincsestárának megálmodóihoz, létrehozóihoz intézzem.

Kedves lelkészfeleségek!
Olyan ez a könyv, mint amilyenek ti vagytok.

 * Elhangzott Balatonszárszón, az Ízlelő című könyv bemutatóján.

2009 szeptemberében meghívtatok engem rendes évi talál-
kozótokra ide, Szárszóra előadónak. Megtapasztalhattam 
akkor, hogy milyenek is vagytok: nemcsak szépek, kedve-
sek, fi atalok, vidámak; nemcsak sokrétű feladatokat egy-
más mellett hordozók, akik mégis minden elvégzett feladat 
minőségére nagy gondossággal ügyeltek; de kreatívak, szel-
lemesek, játékosak is, akik őrzik a hagyomány kincsét és 
érdeklődve próbálgatják az újat. Ilyen ez a könyv is: sokré-
tű, izgalmas, szívdobogtatóan nagy mélységekből merítő, 
messzi távlatokra kaput nyitó. És evangélikus lelkületű!

Néhány éve az Evangélikus Félóra című rádióműsor 
szerkesztősége felkért bennünket, Levente Pétert, Gryllus 
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Vilmost és engem, hogy készítsünk egy karácsonyi rádió-
műsort gyerekeknek. Én megírtam, Péter eljátszotta, Vil-
mos elmuzsikálta. Legjobb tudásunkkal és szeretetünkkel 
munkálkodtunk. Pár nap múlva egy kedves, idősebb De-
ák téri presbiter a szemembe nézett, és azt kérdezte: „És 
mi volt ebben az evangélikus?”

Megdöbbentem a kérdésen. Hogyan sajátíthatná ki Jézust 
bármelyik vallás? Hogyan lehetne a születés titkáról evangé-
likusan, katolikusan, baptistán vagy reformátusul beszélni? 
Az örömhír, Jézus születése igazi ökumenikus téma. A keresz-
tény vallások saját szokásaiknak megfelelő dalokkal, liturgi-
ával emlékeznek meg róla. Mást vagy részben mást énekel-
nek az evangélikusok, mást a katolikusok. S ettől: a szokások-
tól, a hagyományoktól lesz „evangélikus ízű” vagy „katolikus 
ízű” a megemlékezés. Lukács 2,1-től 20-ig azonban ugyanaz. 

Nem véletlen, hogy könyveteket lapozgatva eszembe 
jutott ez a történet. Mert ti rátaláltatok a szokások, hagyo-
mányok nagy témakörére, ahol az evangélikus mentali-
tás, lelkiség s az erre épülő gondol-
kodásmód megragadható. Ez egy 
többkötetes, nagy falat, amelyből 
reményeink szerint az asztalkö-
zösség témakörét feldolgozó Ízle-
lő csak az első, s ezt egy sor újabb 
téma – mutatósan kínálja magát 
például a templomkertek, templom 
környékének tárgyköre – újabb 
könyv követi majd. Úgy legyen!

Kedves megjelentek!
Nem lehet ezt a kötetet csak úgy fel-
lapozni! Jóízű szemlélődésre, gon-
dolkodásra késztet már maga a bo-
rító. A címlap elsősorban érzékein-
ket „támadja”: a bemutatott ételek 
ízlelőbimbóinkat; a szinte érezhe-
tő illatok szaglószervünket hozzák működésbe. Szemünket 
Buday-Malik Adrienn, Hutter Anna és Pángyánszky Ágnes 
profi  minőségű fotói gyönyörködtetik. A gondoskodó szeretet 
szépségét közvetíti a kötet többi fotója is, amelyeket az imént 
felsoroltakon kívül Barthel-Rúzsa Barbara, Fabiny Katalin, 
valamint a budahegyvidéki egyházközség tagjainak jóvol-
tából élvezhetünk.

Érzékeink után szellemünket a címlap bravúros nyel-
vi leleményei vidítják. A cím, a kéttagú Ízlelő és az alcím – 
(egy)háztáji ízeink – szellemes szójátéka sejteti, hogy nem 
szokványos szakácskönyvet tartunk a kezünkben. A műfaji 
meghatározás – Rendhagyó szakácskönyv nem csak evan-
gélikusoknak – ezt egyértelművé is teszi, míg a „nem csak 
evangélikusoknak” szókapcsolat rávilágít, hogy elsősor-
ban mégis evangélikusoknak, evangélikusokról szóló kö-
tettel gazdagodunk. Tömör és remek nyelvi meghatározá-
sok, nagyon élveztem!

A hátsó borító Gergely Miklós, Kendeh K. Péter és 
Regéczy-Béres Melinda ajánlásait tartalmazza, megvilá-
gítva, hogy az Ízlelő nemcsak receptgyűjtemény, de tör-
ténelemkönyv és életmódhistória is, eszünkbe juttatva az 
1930-as évek Ínyesmesterét, amely a benne található re-
cepteken kívül megjelenítette az egész magyar századvé-
get. Vagy említhetjük a millennium idején Ignotus által 
indított Emma asszony szakácskönyvét, amely, hasonlóan 
az Ízlelőhöz, ismert emberek alkotó feleségeinek – Bródy 
Jánosnénak, Erdős Renée-nek, Fadrusz Jánosnénak, Her-
mann Ottónénak – a receptjeit közölte, a korabeli marke-
ting és PR működését is felvillantva a 21. századi olvasó 
előtt. Az Ízlelő annyival gazdagabb az előbb említetteknél, 
hogy egyháztörténeti ismereteket is nyújt.

A külső könyvburok után ismerkedjünk az informáci-
ókban gazdag belső burokkal, a könyv első és utolsó lap-
jaival, amelyek körbeölelik a receptek, szokások gyűjte-
ményét!

Az első oldalakon a három püs-
pökfeleség, Fabiny Katalin, Gáncs 
Péterné Márti és Szemereiné Szi-
gethy Enikő nyújt át egy-egy gon-
dolatcsokrot az olvasónak. Kata-
lin üzenete: „Az élet öröme, az 
ízek élvezete az együttlétben tel-
jesedik ki.” Mártié: „A szülői ház-
ból hozott asztalközösségi élmény 
egy életre meghatározó.” Enikőé: 
„Ez a kiadvány képviseli mindazt, 
ami az evangélikus identitáshoz 
tartozik.”

A szerkesztő, Buday-Malik Ad-
rienn bevezetőjében az „ételünk az 
életünk” játszi gondolatpárhuza-
mán végighaladva megadja a kö-
tet válogatásában, tematikájában, 

ízlésvilágában egyaránt irányadó állásfoglalást: „test, lé-
lek, gondolat tisztasága, harmóniája és közössége tesz ben-
nünket egészségessé – jó, ha étkezéseinket is ez a szemlé-
let határozza meg.”

A kötet utolsó oldalai bővelkednek a háziasszonyi, csa-
lád barát információkban. Itt találjuk a zöldfűszerek jegy-
zékét; a határon inneni és túli vásárlói, termelői közösségek 
címjegyzékét; a hungarikumok jegyzékét; egy tanulságos be-
szélgetést Petrik Idával, a videkielet.hu ötletgazdájával. S vé-
gül itt található a szokásostól merőben eltérő tartalomjegy-
zék, amely az oldalszámokon kívül jelzi a gluténmentes, a 
húsmentes és a tejmentes ételeket. Egy tejfehérje-érzékeny 
kisunoka nagymamájaként mondhatom, lényegi segítséget 
nyújt a mindennapi háziasszonyi tevékenységben ez a kö-
rültekintő gondosság, pontosság, odafi gyelés. Köszönet érte!

Rendhagyó szakácskönyvünk lényegi belső tartalma, a 
receptek és szokások gyűjteménye két nagy fejezetre oszlik. 
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Az első rész a hagyományokra épít. Gyülekezeti hagyo-
mányok, ízek, szokások gyűjteményét találjuk itt. Nyál-
csordító ételek a hozzájuk illő terítékekkel, szőttesekkel, 
keresztszemesekkel és a Joób Emese által gyűjtött, 1800-
as évekből való lakodalmi ének vidítja az olvasó szívét.

Joób Emese gödöllői receptcsokrot nyújt át; Keczkó Szil-
via a hajdani budahegyvidéki marhapásztorkodás ízeit. 
Buday-Malik Adrienn Bényén és Arnóton gyűjtött, előbbi 
helyen Bagdy Judittal karöltve; Pángyánszy Ágnes Pilisről 
hozta a lakodalmas kuglófsütés titkát. A férfi nem egyetlen 
képviselőjeként Frideczky Péter budavári gazdag anyag-
gal kedveskedik; Asztalos Éva tállyai és hegyaljai recep-
tekkel; míg Barthel-Rúzsa Barbara tolnai sváb és Pest me-
gyei szász ételekkel.

A második rész az újabb ízek és fogások köré épült.
Az előételek, sós falatkák, valamint a halak és herken-

tyűk fejezetet Buday-Malik Adrienn jegyzi. A levesek, le-
vesbetétek témakör Barthel-Rúzsa Barbaráé, a húsos és to-
jásos fogások,valamint a tejes, mézes és gyümölcsös fi nom-
ságok Kodácsy-Simon Eszteré.

Ezekről a receptekről nem beszélni kell! Ezeket ki kell 

próbálni, asztalra tenni és megkóstolni vagy gyönyörköd-
ni a hatásban. Még jobb, ha e két utóbbit egyszerre gya-
koroljuk.

Amiről viszont beszélni kell, az Buday-Malik Adrienn 
gazdag, sokrétű munkája. Nemcsak szerkesztője ő ennek 
a kötetnek, sokkal több annál. Színvonalas gyűjtő, koor-
dináló, fényképező, kitaláló munkát is végzett. Több feje-
zet témafelelőseként, alkotójaként egyik szerzője is az Íz-
lelőnek, vállalva ezzel egy sor lényegi láthatatlan előkészí-
tő feladatot is. 

Ne feledjük – és ez a kötet minden receptjére érvényes –, 
e szép fotókon megörökített ételeket előbb elő kellett készí-
teni; meg kellett főzni, sütni; a megfelelő dekorációk közé el 
kellett helyezni; le kellett fotózni – a család csak ezután lát-
hatott neki! S tartott mindez heteken, hónapokon keresztül. 
Javaslom, gratuláljunk a lelkészfeleségek családjainak is!

Kedves lelkészfeleségek!
A valódi gratuláció természetesen titeket illet! Gratulálok 
ahhoz a kincshez, amit létrehoztatok, s kívánom, hogy 
mielőbb a második kiadáson dolgozzon a Kner Nyomda!

Visszatekintés Solymár Péter evangélikus lelkész 

(1940–2013) életére és szolgálatára
g  J O H A N N  G Y U L A

Solymár Péter 1940. július 11-én született Nyíregyházán, 
ikergyermekként. Édesapja Solymár János evangélikus lel-
kész, édesanyja Palicz Ilona. Nyíregyházán keresztelték.

Solymár János 1948. december 6-án költözött a csa-
ládjával Csömörre, ettől kezdve hatvanöt éven át ez a fa-
lu jelentette a szeretett otthont a család számára, mind 
a mai napig. Solymár Péter Csömörön konfi rmált 1953-
ban. 2013 májusában még részt vehetett a konfi rmációi 
úrvacsorai istentiszteleten 60 éves jubilánsként tizen-
hat társával együtt…

Tanulmányait a csömöri általános iskolában és Buda-
pesten, az Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban vé-
gezte. 1958 és 1963 között a budapesti teológiai akadémián 
folytatta tanulmányait, és itt szerezte meg a lelkészi dip-
lomát. Diákévei alatt meghatározó szerepe volt életében a 
kézilabdasportnak. Testvérével együtt legendás alakjai vol-
tak a csömöri kézilabdacsapatnak. Kézilabdás mezét lel-
késszé szentelésekor vetette le. 

1963 júniusában szentelte őt lelkésszé D. Káldy Zoltán 
püspök. 1963-tól ’64-ig segédlelkész Pécsett, 1964–65 között 
ösztöndíjas a berlini Humboldt Egyetem teológiai fakultá-
sán és a Berlini Evangélikus Akadémián. 1965 és 1970 kö-
zött Budapest-Angyalföld gyülekezetében szolgált segéd-
lelkészként. Édesapja nyugdíjba vonulása után, 1970. ápri-
lis 1-jén vette át a stafétabotot Solymár Jánostól. Hivatalába 
D. Káldy Zoltán püspök iktatta be. 

1966-ban kötött házasságot Pavlik Márta tanárnővel, 
házasságukat Isten egy gyermekkel, Eszterrel áldotta meg.

Óraadó tanárként tizenegy évig tanított az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem ószövetségi tanszékén ótestamen-
tumi teológiát és írásmagyarázatot. 

Gyülekezeti munkája mellett a kistarcsai Özvegy Pap-
nék Johannita Szeretetotthonának igazgató lelkésze volt 
több mint két évtizeden keresztül. 

Szerteágazó testvérgyülekezeti kapcsolatokat ápolt er-
délyi, németországi és fi nnországi gyülekezetekkel, ame-
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lyek közül különösképpen is Meldorf és a fi nnországi 
Loviisa gyülekezeti kapcsolata vált három évtizedes szo-
ros barátsággá.

Településétől – a megbecsülés jeleként – Pro Urbe em-
lékérmet kapott, majd 2000-ben Csömör díszpolgára lett. 

2007-ben, harminchét évnyi csömöri és negyvennégy év-
nyi lelkészi szolgálat után vonult nyugdíjba, és mint ígérte, 
a gyülekezet hűséges tagja maradt utolsó szívdobbanásáig.

Élete végéig megőrizte magában a derűt, sok nehézsé-
gen átsegítette őt humorérzéke. Emberszeretete, nyitottsá-
ga, közvetlensége – amellyel gyermeket és aggastyánt egy-

formán meg tudott közelíteni – segítette őt lelkipásztori 
munkájában és hivatásának gyakorlásában.

2013. július 11-én, születése napján lett rosszul, kórház-
ba került. A kórházba kerülése előtti utolsó vasárnapon 
gyülekezeti közösségben, a templomban még élhetett az 
úrvacsora szentségének kegyelmével. Betegágyáról még 
üzent drága gyülekezetének, megbékélt, derűs szívvel tett 
bizonyságot a feltámadásba vetett hitéről, a találkozás re-
ménységéről feleségének és leányának.

2013. július 18-án éjjel hívta őt magához hűséges és ir-
galmas Gazdája.

Igehirdetés Solymár Péter evangélikus lelkész 

koporsója mellett
g  S Z E B I K  I M R E

Gyászoló család, szeretett csömöri gyülekezet, barátok és 
ismerősök, Csömör község népe!
Gyászolunk a szívünk mélyéig. Valaki elment közülünk, s 
mi szegényebbek lettünk szeretetével. Gyászolunk, mert sö-
tétebb lett a világ, ahogy kihunyt élete gyertyája. A keresz-
tény gyász nem ökölbe szorított lázadás a sors ellen, nem 
síró panasz a Teremtő ellen, hanem őszinte számbavétele 
annak, amit Isten rajta keresztül adott övéinek.

Amikor Márta nagytiszteletű asszony, a ti szeretett 
papnétok felhívott telefonon, s közölte Péter kollégánk 
földi világból való távozásának hírét, elmondta az utol-
só beszélgetést, amelyet férjével Eszter lányuk társaságá-
ban folytatott. A ti kedves lelkészetek beszámolt éjszakai 
álmáról. Ahogy úrvacsorázott az élő Isten közösségében, 
részesült a bűnbocsánat kegyelmében, s valamit színről 
színre látott, amit mi még nem láthattunk, csak remél-
ni merészeljük.

Ehhez az álomhoz, ehhez a vigasztaló,  számára bé-
kességet ajándékozó látomáshoz kapcsolódik választott 
igénk üzenete: „Boldog az, aki Isten országának vendé-
ge.” (Lk 14,15)

Ő már vendég volt Isten országában, ahogy elhunyta 
előtti vasárnap is itt térdelt szeretett temploma oltáránál, 
hogy Isten kegyelmében részesüljön. Kiüresítette szívét, 
hogy megteljék Istennel magával. Ezt az örömöt, Isten or-
szága elérkeztét hirdette köztetek.

Hol van Isten országa? Bennetek, mondja Jézus, a szí-
vünkben. Ha bátran hisszük és meggyőződéssel valljuk, 
hogy Jézus értünk halt meg s támadott fel, itt van ben-
nünk ő maga.

Hol van Isten országa? Köztetek, mondja Jézus. Ha a hí-
vők közössége tud segítőkész közösségként élni egy község-
ben, ha tud egymásnak támasza lenni a nehéz órán, ha tud 
a kívülállók közt is részvétet gyakorolni, ha tud jó légkört 
teremteni, akkor itt van köztünk Isten országa.

Ezt az országot, ennek jó hírét hirdette köztetek szere-
tett lelkipásztorotok, amikor gyermekeiteket keresztelte, 
amikor megáldott titeket az esküvői oltár előtt, s amikor 
a bánat és gyász órája érkezett el életetekben. Isten orszá-
gának titkait magyarázta a gyermek- és ifj úsági órákon a 
templomban és az iskolában. De különösen ezt élhettétek 
át itt, az oltár közösségében, az úrvacsora szentségének 
szent és ünnepélyes óráján.

És ő boldog volt ebben a szolgálatban, ahogy vallotta a 
vele készült interjúban nyugállományába menetelekor: so-
ha nem bántam meg, hogy lelkész lettem. A lelkészi pálya 
a legszebb és legnehezebb hivatás. Boldog az, aki Isten or-
szágának vendége – mondja Jézus.

Kosztolányi Dezső így vall erről: „úgy érzem én, bará-
tom, hogy a porban, / hol lelkek és göröngyök közt botol-
tam, / mégis csak egy nagy ismeretlen úrnak / vendége vol-
tam.” (Hajnali részegség)

Ne késlekedjünk a hívogató vendégségen való részvé-
tellel!

A másik ige a gyászjelentésen olvasható. Ha az előb-
bi Solymár Péter testvérünk küldetésének összefoglaló-
ja, akkor ez a zsoltár személyes vallomás az Istennel való 
kapcsolatáról. Teljes bizalommal hagyatkozik Teremtő-
jére, akitől kapta az életét – milyen fájó volt ikertestvére 
korai elvesztése! –, s bizonyos abban, hogy az Úr a meg-
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váltás, Jézus halála történeti eseményében őt is megszólí-
totta, és élete jó helyen van a hűséges Isten kezében. Ezért 
tudott az utolsó földi istenhozzád óráján vigasztalni, bá-
torítani hitvest és gyermeket, és ölelte lélekben magához 
mindazokat, akikkel – reménység szerint – együtt lesz 
Isten országában.

Addig pedig hirdessétek a vigasztaló igét, és hallgassá-
tok az erőt, bátorítást és távlatot adó isteni szót. Mert ő hű-
séges, még ha mi hűtlenkednénk is, mert ő megtartja sza-
vát, még ha mi időről időre elfeledkeznénk is róla. Ő pe-
dig ránk kiált életünk váratlan sorsfordulóiban, történelmi 
események megmagyarázhatatlan, titokzatos jelenségeiben 
vagy éppen egy-egy isteni ige különleges időszerűségében, 
hogy mindig készek legyünk, mert nem tudjuk, mikor ké-
ri vissza Isten az életünket, és így a „készen vagy?” kérdés-
re azt feleljük: készen.

Az utolsó istenhozzád e visszavonhatatlan pillanatá-

ban még egyszer magunk elé idézzük Solymár Péter lel-
kész testvérünk alakját, megölelnénk, mint akik soha nem 
akarjuk elengedni, magunk elé idézzük meleg, mosolygós 
tekintetét, mint akik nem akarjuk elfeledni. De megölel-
jük őt lélekben, mint akik reméljük és kérjük, vigye ma-
gával szívünk szeretetét e látható világból a láthatatlanba, 
az ideigvalóból az örökkévalóba. Istenünk pedig fogadja 
be őt örök hajlékaiba!

A gyászolókkal együtt imádkozzuk Tóth Árpád versét:

„Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín,
mert tudom, tied az én harcom,
s győztes távolokba néz
könnyekkel szépült orcádfényű arcom.”

A győztes távlat Krisztus keresztje. Ő a mi reményünk és 
egyetlen vigaszunk.

Lelkészakadémia

Szeretettel hívunk minden érdeklődő lelkész testvérünket a 2013-as év utolsó lelkészakadémiai kurzusára.
A kurzus témája: Az imádság tanítása és gyakorlata a patrisztikus hagyományban
Helyszín: Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
Időpont: 2013. november 17–21. 
Szervezők: Kovácsné Tóth Márta, dr. László Virgil és Tariska Eszter

Örvendetes tény, hogy hazánkban a patrisztikával foglalkozó irodalom megjelenése az utóbbi két évtizedben robba-
násszerűen megnövekedett. Mind a teológiai, mind a bölcsészettudományi érdeklődés egyre fokozottabban fordul az 
egyházatyák felé, és nem véletlenül, hiszen eszmék, gondolatok, de a Krisztus-követés gyakorlata szempontjából is 
hatalmas, sokszor ismeretlen kincsesbányáról van szó. 

A jelenlegi kurzus célja, hogy speciális területen, jelesül az imádsággal összefüggésben lehetőséget teremtsen a 
patrisztikus hagyománnyal való megismerkedésre. A szervezők, Kovácsné Tóth Márta és László Virgil mindehhez egy 
többoldalú megközelítési módot választottak. Elméleti síkon előadások, közös szövegolvasások és csoportbeszélgeté-
sek során mélyíthetjük el teológiai ismereteinket, míg gyakorlati oldalról a görög katolikus Tariska Eszter, tapasztalt 
lelkigyakorlat- és imacsoportvezető segítségével nyerhetünk bevezetést patrisztikus gyökerű imaformákba.

Jelentkezési határidő: 2013. október 31.

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük levélben vagy e-mailben:
Joób Máté, 1113 Budapest, Villányi út 58.
E-mail: mate.joob@lutheran.hu, mobil: 06-20/824-2027

A kurzus az adott napon vacsorával kezdődik és a képzés végén ebéddel zárul.
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Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

f Mt 12,33–37

Igehirdetési előkészítő

A személyes élmény

Nyári este volt még, a badacsonyi udvaron megálltam az 
almafa alatt. Már piroslott a fán néhány gyümölcs. Egyet 
leszakítottam. Jóízűen haraptam bele, de a pirosodó és 
mosolygó héj alatt féreg rágta, és magházánál rothadó volt 
a húsa. Undorral köptem ki. Hát persze, tavasszal is csak 
sóhajtottunk, hogy végre gondozni kellene ezt a fát, met-
szeni, permetezni, a beteg részeit levágni, aztán csak ro-
hantunk, és maradt minden a régiben. A beteg fa nem ho-
zott jó gyümölcsöt… Hogyan is gondolhattam volna, hogy 
jó lesz a gyümölcs, amikor maga a fa nem kapta meg azt, 
amire szüksége lett volna?

A hozzáállásról

Ez az ige nem éppen evangélium. Egy feszült helyzetben 
– amikor Jézust Belzebub szövetségesének kiáltják ki, és 
azt kezdik róla terjeszteni, hogy a gonosz erőkkel paktál 
– mondja ki ezeket a szavakat. A farizeusokat így szólít-
ja meg: „Viperák fajzata!” Keresztelő János vehemenciáját 
fedezzük fel ezekben a szavakban. S minket is magával ra-
gad, hogy ezzel a hévvel prédikáljunk. Olyan jó lenne leki-
áltani a szószékről ezzel az erővel! Szeretnénk látni, hogy 
miként rezzenek össze arcok és szívek, s miként kezdik el 
mérlegelni magukban a megtérés szükségességét. Csak-
hogy vigyázzunk, mi nem kiálthatunk a kívülállók meg-
ítélésre kész, fenyegető hangjával a szószék előtt ülőknek. 

Mi csak azzal az alázattal szólalhatunk meg, amelyből ér-
ződik: ha a mi Urunk és Megváltónk most járna itt közöt-
tünk, akkor papi létünket látva is kérdezhetné: hol van a jó 
gyümölcs? A gyülekezettel egyként, Jézus szavának súlya 
alatt megrettenve és Jézus gyógyító igéjére vágyva mehe-
tünk csak a szószékre.

A szövegről

A kontextusból kiragadva, a perikópa önmagában szemlél-
ve is kerek és érthető. Az, hogy ebben a részben nincsenek 
megnevezve a Jézust támadó farizeusok, csak segítséget je-
lent abban, hogy az egészet úgy értelmezzük: nekünk szól.

A két kép – a kétféle fáról és a kétféle emberről – va-
lóságos döntés elé állítja a hallgatókat. De nemcsak azt 
kell magukban kimondani, mintegy kvízszerűen beik-
szelni, hogy melyik tetszik jobban: a jó fa jó gyümölcsök-
kel vagy a rossz fa rossz gyümölcsökkel? A jó ember a jó 
kincseivel vagy a gonosz ember a gonoszságaival? Ha-
nem tükör elé is állít, amikor a szívünk állapotáról és 
a kimondott szavakról szól Jézus. Mert a helyes választ 
mindenki könnyedén választaná. A jó mellé tennénk azt 
a képzeletbeli ikszet. De ezzel az elméleti tudással nem 
megyünk előbbre.

Az új fordítású Bibliánk elméleti síkra tereli a kérdést, 
amikor a „vagy fogadjátok el” fordulattal adja vissza a 
 szófordulatot. A Károli-fordítás sokkal markán-
sabban teszi felelőssé a hallgatót: „Vagy legyetek jó fák…” 
Nem arról van tehát szó, hogy rajtunk kívül álló dolgok-
ról kell dönteni. A mi életünkről van szó.

Érdemes azon elgondolkodni, amit a Hegyi beszéd pár-
huzamos szava  i (Mt 7,17) a lapján Magassy Sándor ír: „Az 
etizáló magatartás feladatot olvas ki Jézus szavaiból: a fá-
nak gyümölcsöt kell teremnie… Jézus azonban a képet 
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egészen más értelemben használja. Számára az a fontos, 
hogy világossá tegye: hit és cselekedet összetartozik.” (é. 
n. 2: 76. o.)

Ezzel Luther tanítását és gondolatait teszi hangsú-
lyossá: „Aki jó gyümölcsöt akar, annak a fán kell kezde-
nie, s azt kell megjavítania. Éppen így, aki jócselekedeteket 
akar, nem a cselekedeteken kell kezdenie, hanem az embe-
ren magán, kitől a jót várjuk. Az embert pedig senki sem 
teheti jóvá, csak a hit egyedül, és senki sem teheti rosszá, 
csak a hitetlenség egyedül.” (1938, 339. o.)

Érdemes a jó fogalmán is elgondolkodni. A jóról haj-
lamosak vagyunk leegyszerűsítve gondolkodni, mint pél-
dául Arisztotelész, aki szerint „a jó relatív fogalom, min-
den embernek más és más jelentheti a »Jó«-t. Ami közös 
minden emberben, hitványban és erkölcsösben egyaránt, 
az az, hogy mindenki a maga »Jó«-ján keresztül a boldog-
ságot keresi.”1 Ha relativizáljuk a jó fogalmát, és úgy beszé-
lünk a jó fáról és a jó gyümölcsről, akkor könnyen eljutha-
tunk odáig, hogy minden lehet jó, és a bűnt is mondhat-
juk erénynek. A jóval szemben ott áll a rossz, a . 
Ez a szószedet szerint2 azt jelenti, hogy rohadt, megrom-
lott, használhatatlan, rossz minőségű, méltatlan, rossz. Eb-
ben az a kifejező, hogy a rossznak már vannak állapotjel-
zői. A jó csak jó. Nem kell magyarázni, hogy miért. Nem 
is szuper és fantasztikus, hanem csak jó, de hiányzik be-
lőle minden, ami rossz: a rothadás, a romlás, a használha-
tatlanság. A rossz gyümölcs élvezhetetlen; a jó az, amikor 
az élvezhetőséget   nem  rontja meg semmi. A jó az, amiben 
nincs jelen a romlás. A teremtéskor elhangzott ez a szó: jó! 
És Jézus ezt a kifejezést egy alkalommal egyedül Isten tulaj-
donságának írta le: „Senki sem jó az egy Istenen kívül.” (Mk 
10,18) Tehát a jónak csak az lehet a forrása, akiben nincs 
meg a fény és az árnyék váltakozása, akiben nincs válto-
zás, és akitől minden jó adomány jöhet (Jak 1,17). Ha tehát 
az életünkből hiányzik a jó, nem azzal teljes a szívünk, ak-
kor romlás lesz láthatóvá rajtunk.

Jézus szavainak a végét külön érdemes összevetni Ja-
kabbal (akinek a levele nem is annyira szalma!), aki a be-
széd bűneivel kapcsolatban hasonlóan, tehát jézusi mó-
don ír: „Ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes 
ember, meg tudja fékezni az egész testét.” (Jak 3,2) De itt 
nem arról van szó, amit mi úgy mondunk, hogy a beszé-
dünkkel el lehet rejteni azt, hogy mi van a szívünkben. 
Hanem éppen fordítva: a szív teljességéből szól a száj, te-
hát , a szív bősége, 
túláradása az, ami a szájon kibuggyan. Tehát ideig-óráig 
lehet takargatni, hogy milyen a szívünk, de előtt-utóbb a 
beszédünk elárul.

 1 http://hu.wikipedia.org/wiki/ArisztotelC3A9sz_etikC3A1ja. 
(Megtekintés: 2013. 08. 21.)
 2 http://www.ujszov.hu/ (Megtekintés: 2013. 08. 21.)

Vázlatelemek

Róka Miska megjavul – az ember nem!

A régi gyermekregény címe jutott eszembe, amelyben az 
erdő három törvényét végül Róka Miska is elfogadja. Mert 
bizony vannak praktikák, amelyekkel az embert (s állatot) 
jobb belátásra lehet bírni. S lehetnek helyzetek, amelyekben 
az ember érdekből, külső kényszerből vagy éppen a kör-
nyezet nyomására megjavul. Ez nev elés, idomítás. Jézus 
azonban nem arról beszél, hogy az ember olyan, mint Ró-
ka Miska, aki ravaszdi létére képes volt megjavulni, hanem 
olyan, mint a fa, amely önmagától képtelen a változtatásra. 
A rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Nincs erkölcsi evolúció, 
fejlődés, amelyen az ember keresztülmehetne. Társadalmi 
értelemben lehetnek változások az ember etikai normáiban 
és tartásában (sajnos ezek inkább a lazuló etikai normákat 
tükrözik, tehát romlást!), de coram Deo nem létezik ilyen 
fejlődés. Nem azért, mert az Isten szigorúbb, hanem azért, 
mert a bűn rontásától megfertőzött ember javulása „csak 
látszat és külsőség” (Luther 1938, 339. o.). Tehát nincs át-
menet a rossz fa és a jó fa között, nincs javulófélben lévő 
fa. Vagy van megigazító hit, és akkor jó a fa, vagy nincs, 
és akkor pedig rossz.

Ami a szívedet nyomja… – az ki is jön!

A svéd gyermekvers sokak számára ismerős, amely a só-
derparti lüke hangzásán elmélkedik. Az biztos, hogy ki-
jön, amivel csordultig, túlcsordulóan tele van a szív. A gon-
dok, aggodalmak, félelmek és szorongások is. De a hála, 
az Isten szeretete és bűnbocsánata felett való mérhetet-
len öröm is. A szív teljességéből szól a száj: milyen jó len-
ne, ha Isten – Krisztus keresztjében bűnöket bocsátó és 
feltámadásában a félelmeinket teljesen feloszlató, meg-
váltó – szeretete feletti örömünk túlcsordulásától lenne 
hangos a szánk!

A megváltás evangéliuma

Bár nincs benne a textusban, de nem lehet kihagyni: a meg-
váltás evangéliuma nélkül nem igehirdetés az igehirdetés. 
Ha moralizálni kezdünk (legyünk jobbak…), akkor azt az 
üzenetet szegényítjük meg, amely egyedül a miénk, az egy-
házé. Az evangélium az, hogy Krisztusba oltva lehet jó fává 
az életem. Csakis általa kaptuk meg a változás, a beoltatás 
ajándékát. Beszéljünk bátran arról, hogy a keresztségben 
megtörtént ez a csoda!

Felhasznált irodalom
Grundmann, Walter 1968. Das Evangelium nach Matthäus. 

Berlin.
Karner Károly 1935. Máté evangéliuma. Sopron.
Luther Márton 1938. Jer, örvendjünk, keresztyének! Győr.
Magassy Sándor é. n. Óegyházi perikópák. 1–2. köt. Budapest.
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Tallózó

„»Szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján ítélnek el 
téged« (…) passzív futurum (…) Isten ment fel és ítél el, nem 
pedig általában az emberek (…) a dikaióthészé (…) jelentése 
’igazzá tenni’, s ebben az értelemben az Isten és ember kö-
zötti kapcsolat kulcsszava, mert a megigazulást jelenti (…) a 
katadikadzó = ’ítéletet hoz, elítél, dönt’ (…) igénknek ebben 
a mondatában az evangélista szerint Jézus nem egyszerűen 
»elítélésről« és »felmentésről«, hanem megigazulásunkról és 
elkárhozásunkról beszél. (…) az üdvösség és kárhozat kérdé-
se azon dől el: Jézust kinek, minek tarjuk, illetve valljuk (…) 
»amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj« (…) A szavak 
és a tettek, valamint a szavakat és tetteket motiváló szív nem 
választhatók el egymástól. (…) »laikus kérdések és szempon-
tok« (…) Jézus nem általában a beszédről, hanem a szava-
inkban megnyilatkozó hitünkről szól. (…) »Nem fejezi ki ez 
a páli ige az igehirdetés lényegét: Róm 10,9–10!?« (…) Diet-
rich Mendt (…) a kimondott szó a szív állapotának bizony-
ságtevője. Minden ember szájából a szíve válaszol, azt hozza 
felszínre, ami alant rejlik. A gonosz szív kötelességszerűen 
megakadályozza a jó szó kimondását. És itt van képességeink 
és akarásunk határa. Fáradozhatok, megpróbálhatom szám-
űzni a gonosz gondolatokat, hogy ezáltal megtisztítsam szíve-
met, de nem fog sikerülni. (…) Isten azonban mindenható.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Hogyan juthat az ember olyan téves ítéletre, mint ami 
a 24. versben található? Annak már a szívében rossznak kell 
lennie (33–35. v.).” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar 
Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Mindaz, amit az ember szól és cselekszik, gyümölcse 
a fának és gyökérzetének. A gyümölcsről tehát vissza lehet 
következtetni a fára, amely teremte.” (Szabó Andor: Lábam 
előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az evangéliumi mondat nem aszketikus, hanem erköl-
csi tartalommal rendelkezik: nem a csendre, a nyelv meg-
fékezésére utal, hanem az egyenességre, a tisztességre és 
az őszinteségre.” (Ortensio da Spinetoli: Máté – az egyház 
evangéliuma. Agapé)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Az élet princípiuma nem a gyomot elnéző türelem, hanem 
igenis harc, amely megvédi a lélek szent rózsafáit, fehér li-
liomait az égig magasodó kórók tömegétől. Mert van kü-
lönbség a szellem és az érzékiség, a tiszta lány és az »utca-
sarkok rongya« között… Világosan el lehet választani azt, 
ami irodalom és művészet, és azt, ami festék, hazugság, 
póz, értelmetlenség és visszaélés minden igaz beszéddel.”

Reményik Sándor (1890–1941) magyar költő

(jó fa)
„Az Izraeltől délre elterülő sivatagban tenyészik a Tamarix 
mannifera. Ennek leveléből a pajzstetvek kiszívják a nedvet, 
amelyből mindig marad néhány csepp, ez azután daraszerű for-
mában megszárad, és kedvelt csemegéje az édes ízeket kedvelő 
hangyáknak, de szívesen fogyasztják a beduinok is, ők »mann«-
nak nevezik, és egyfajta mézszerűséget készítenek belőle.”

Rudolf Smend (1851–1913) német 
teológusprofesszor, Ószövetség-kutató 

TÖRTÉNET

Nagy Sándor a jósfánál
Megkérdezte tőlük, milyen nagy csoda van itt, amit érdemes 
meglátnia. Elé most a tolmács e válasszal áll: „Te győzelmes 
és tiszta szívű király! Van itt olyan nagy csoda, tudd, ami-
lyet sosem láttak eddig nagyok, kicsinyek. Az országban áll 
itt egy kéttörzsű fa, hát halld róla meg, hogy milyen nagy 
csoda. Egy ága nő, más ága hím: ágakat, beszélő illatosakat 
hajtanak: a nő beszél éjjel és illatja kél, s a hím, hogyha eljő a 
hajnal, beszél.” Ment Iszkandar és rúmi lovashada, és véle ez 
ország sok országnagya. És Iszkandar kérdezte ott: vaj’ e fa 
a leghangosabban mikor szólana? S a császárhoz így szólt a 
tolmács szava: „A napnak ha elmúlt kilenc jó szaka, az egyik 
fatörzs szólni kezd, és szaván okulhatsz, te jó csillagú nagy 
király. De lábad tovább onnan nem vetheted, »világ széle« 
– így hívják ezt a helyet. A sáh, rúmi hadnéppel, útjára kélt, 
s midőn már a szóló magas fához ért, alatta föld forró nagy 
gőzt lehelt, s ő mindenütt állati bőrökre lelt. S a tolmácsot 
kérdezte, mit mondanak, ki szaggatta szét itt e sok nagy va-
dat. A jó sorsú tolmács meg így szólt: „Sokan járnak a fá-
hoz imádkozni, uram: s a sok hódoló hogyha étkezni vágy, 
ezt eszi itt épp, ez állatok húsát.” Az éggömbnek csúcsára 
hágott a nap, s a magasból hallott a sáh hangokat, melyek 
mind a lombok felől szálltanak, riasztó, komor jóslatú han-
gokat. És kérdezte – elfogta nagy félelem –: „Bölcs elméjű, 
jó férfi , mondd meg nekem, e szólaló levelek mit mondanak, 
hogy ettől a szívemben vérkönny fakad?” A tolmács felelt: 
„Halld, magasztos király, a faág sok levele azt mondja már, 
hogy Iszkandar oly hosszan mért kóborol, sok részt kapván 
világunk javaiból. Ha kétszer hét sáh-évnek már vége lett, a 
távozás útjára vessen szemet.” Szikandar szeméből a könny 
árja hullt, e szózatra szívére kín s bú borult.

Firdauszí (940–1020) iráni költő, 
aki a Királyok könyvében egy fejezetet 

szentelt Nagy Sándornak (Szikandarnak)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallásra nagyon megdöbbentő Jézus sarkos, kategorikus 
megfogalmazása. Miért kell ilyen élesen megkülönböztetni a 
jó fát és a rossz fát? Minden fa terem jó gyümölcsöt, és rosszat 
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is. A rossz gyümölcs ugyan lehullik a fáról, de egy ideig az 
is ugyanahhoz a fához tartozik, mint a jó gyümölcs. A kép, 
amelyet itt Jézus használ, első hallásra azt sugallja, hogy az 
emberek is így kategorizálhatók: jó ember – rossz ember. Az 
emberi természet azonban ennél sokkal árnyaltabb.

Elgondolkodtató Jézus kérdése: hogyan szólhatnátok jót 
gonosz létetekre? Hangsúlyos a hogyan. Egy gyümölcsfát, ha 
nem nyesegetnek, ha elhanyagolják, akkor több rajta a rossz 
gyümölcs, ha azonban gondozzák, akkor lesz jó gyümölcse. 
Így vagyunk mi, emberek is, csak akkor tudunk jót szólni, 
tenni, ha engedjük, hogy az igén keresztül formáljon minket 
az Úr. Ezért, ha nem is esik jól a megszólítás – „Viperák faj-
zata!” (egy kívülálló lehet, hogy egy ilyen megszólítást hall-
va meg sem hallgatná azt, ami ezután jön) –, szükség van rá. 
Nekünk nem jó, ha mindig csak a simogató szavakat hall-
gatjuk, időnként szükségünk van a kemény, intő szóra is.

A leginkább megszólító mondat: „Amivel csordultig van 
a szív, azt szólja a száj.” Mivel van csordultig a szívünk? 
Ami bennünk van, mindig azt mondjuk. A mindennapos 
beszélgetéseink mutatják, hogy tényleg arról beszélünk 
egyfolytában, ami foglalkoztat bennünket, ami átjár min-
ket, és meghatározza minden gondolatunkat és tettünket. 
Jó lenne, ha engednénk, hogy Isten igéje is úgy járjon át 
minket, hogy az „kijöjjön” belőlünk.

Félelmetes, hogy Jézus milyen jelentőséget tulajdonít 
a szavaknak.

Mi az, hogy haszontalan szó? Az, amikor olyasmivel 
foglalkozunk, amivel nem kellene, s amivel kellene, azzal 
pedig nem törődünk. Az a hiábavaló szó, amivel beleszó-
lunk abba, amibe nem kellene, s amibe kellene, abba pedig 
nem. Az, amikor a másikat megbántjuk. Az, amikor a ki-
mondott szavaink nem építenek, hanem rombolnak. Mi-
lyen szavaim alapján mentenek fel vagy marasztalnak el? 
Többről van szó, mint amit egymásnak mondunk. A hoz-
zá intézett szavaknak súlya van!

Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap

f Lk 22,31–34

Igehirdetési előkészítő

Jézus az igaz próféta és a szabadulás forrása

Szóról szóra

Simon – Jézus nem az új nevén szólítja Pétert.
Sátán – szó szerint vádló, ügyész, ókori vallási képzetek 

szerint feladata Isten udvartartásában a hit próbája, 
lásd Jób könyvének kerettörténetét, ahol nem gonosz 
lény, hanem Istentől kapott feladata van.

kikért () – magához hívat, kikér
megrostáljon () – megrostál, szitál, átv.: megpró-

bálja a hitét
könyörögtem () – kér, könyörög
el ne fogyatkozzék () – elfogy, véget ér, (a Nap) 

leszáll, bealkonyul, elsötétül
megtérve () – visszatérve a helyes útra, visz-

szafordulva egy korábbi útra vagy helyzethez
erősítsd meg () – erősítsd meg, szilárdítsd meg
atyádfi ait () – testvéreidet, mindkét nemre vo-

natkozik, Lukács hangsúlyozza a női tanítványok sze-
repét is.

kész vagyok () – felkészültem, alkalmas vagyok
börtönbe () – ugyanez a szó jelenthet őrséget is 

(őrálló hivatása!)
megtagad ()
ismer () – látja, tudja, kicsoda, ismeri

Kontextus

22,1–23,54: A passió
22,1–6: A cselekmény
22,7–38: A páskavacsora
 22,7–20: Az előkészületek és az úrvacsora szerzése
 22,21–34: Árulás, vita, tagadás
22,39–53: Az Olajfák hegyén
22,54–62:  Péter tagadása (háromszor, Jézus rátekintett, ka-

kasszó, keserves sírásra fakadt)
22,66–23,25: Tárgyalások
23,26–54: Halál és temetés
24:  A feltámadás (küldetés: hirdetni az ő nevében a meg-

bocsátást és a megtérést)

Az alapige a passióelbeszélés része. A Sátán belemegy 
Júdásba, aki elárulja Jézust, közben zajlanak a páska-
vacsora előkészületei, elhangzik az úrvacsora szerzése, 
Jézus mint igaz próféta előre jelzi az árulást, a tanítvá-
nyok értetlenek, és még mindig azon vitatkoznak, ki a 
nagyobb. Jézus ismét fi gyelmezteti tanítványait a közel-
jövő eseményeire. A Sátánnak szerepe van Péterrel ösz-
szefüggésben is, aki háromszor is megtagadja őt. Csak 
Lukács említi azt a drámai jelenetet, amikor találkozik 
Jézus és Péter tekintete. Péter és vele együtt mi, az evan-
gélium olvasói tudjuk már, hogy Jézus igaz próféta, ezért 
nagyon fájdalmas az a jelenet, amikor a katonák gúnyo-
lódni kezdenek Jézussal: „Prófétáld meg, ki ütött meg té-
ged.” (Lk 22,64b) Jézus prófétai karaktere előtérbe kerül 
ebben a szakaszban. Az emmausi úton is így nevezi meg 
őt Kleopás: „…ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta, 
szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt.” 
(24,19b) A feltámadáselbeszélésben katartikus pillanat, 
amikor a tanítványok üres fecsegésnek tartják az asszo-
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nyok beszédét az üres sírról, de Péter hisz nekik, és elfut 
a sírig. Amikor a tizenkettő találkozik Kleopásékkal, már 
arról számolhatnak be, hogy az Úr megjelent Péternek is.

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg 
közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség néktek!” (Lk 
24,36) „Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, 
de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, 
és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsá-
natot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagy-
tok erre a tanúk.” (24,46–47) Péter élményein át egészen 
személyessé válik a tagadás és tanúság feszültsége, a fé-
lelem némasága és a bátor hitvallás ellentéte, az önma-
gában csalódott tanítvány keserves sírása után Jézus bé-
kessége és a megbocsátás által a megtérés lehetősége. 

Meditáció – Hová tűntek a hősök?

Egy barátom nagyon elkeseredett, amikor az István, a ki-
rály című rockopera Alföldi-féle feldolgozását látta, azt 
kérdezte: hová lettek a hősök? Itt nemzeti szimbóluma-
ink módszeres rombolása és gyalázása történik. István, 
a magyarok apostola nem lehet ilyen gyenge alak, egy 
felszarvazott férj. Miért kell lerombolni mindent, ami 
szent, ami tiszta, ami magasztos, amire fel lehet nézni? 
Éreztem a mélységes meghatódottságot, tudtam, hogy a 
barátom őszintén beszél. S elgondolkodtam azon, hogy 
ha úgy érezte, a magyarok apostolát bemocskolták, s ez 
mélységesen megrendítette és indulatossá tette, vajon ho-
gyan értékelné az evangéliumszerzők stílusát. Hiszen Pé-
ter apostol óriási tiszteletnek örvend mind a mai napig az 
egyházban! Hogyan vetünk számot azzal, hogy egyedül 
rá mondja Jézus: Távozz tőlem, Sátán? S itt egyenesen azt 
mondja a Mester, hogy Simont és a tanítványokat a Sátán 
hívta magához/kérte ki.

Próféta és fogoly Krisztusért

A páskavacsorán Isten szabadító tetteit ünnepli a nép, az 
egyiptomi szolgaságból Isten mutatott kiutat, s ez alkal-
mat adott a Római Birodalom igája alóli felszabadulásért 
mondott imádságokra is. Természetes, hogy a városveze-
tés ilyenkor a szokottnál is feszültebb. Jézus is ünnepel a 
tanítványaival. Sötét van, a páska a szabadulás örömün-
nepe, mégis baljós az éjszaka. Közeledik az ellenség. Az 
elbeszélés kétszer is említi a Sátánt.

Lukács evangéliumának ez a néhány sora kettős ér-
telmű is lehet, és mindkét olvasatot támogatja a szöveg-
környezet. A  szó egyaránt utalhat a próféta 
őrálló hivatására és a börtönből való szabadulásra mint 
a feltámadás szimbólumára. Lukács talán épp a nyelv 
gazdagságával játszik, amikor a  szót használ-

ja, amely jelenthet börtönt is, mely a népet védi a bezár-
takkal szemben, és az őrséget is, amely a népet védi a 
városfallal kizártakkal szemben. Hol az ellenség, kér-
dezhetjük. Belül vagy kívül? Péter megtapasztalhatta, 
hogy nemcsak a hatalmasok és a katonák, de a tanítvá-
nyok között is van ellenség, sőt benne magában is van, 
ami megtagadja Jézust.

Elsőként a virrasztó őrkatona képe jelenik meg előttem. 
Az őrálló képe az ezékieli prófétai hagyományra mutat, és a 
megtérésre való fi gyelmeztetést erősíti. Ha jön az ellenség, 
mindig az őr van a legnagyobb veszélyben. De ha virraszt, 
ha feszülten fi gyel, akkor fi gyelmeztetni tudja a város la-
kóit, s nem éri egészen váratlanul őket a támadás. A sötét-
ség órái félelmetesek; Jézus is azért könyörög, hogy Péter 
hitének be ne alkonyuljon. Hajnalban, amikor az első fé-
nyek megjelennek, talán a biztonságérzettel együtt a hit is 
folyamatosan növekszik. „Várom az Urat, jobban, mint az 
őrök a reggelt.” (Zsolt 130,6) Az őrállói hivatást átvitt érte-
lemben is érti az Ószövetség képes nyelve. A prófétai hiva-
tás egyik aspektusát fejezi ki. Ezékiel próféta könyvének 3. 
és 33. fejezetében olvashatunk a próféta őrállói hivatásáról. 
„Ha igét hallasz tőlem, fi gyelmeztesd őket az én nevemben!” 
(Ez 3,17b; 33,7b) „Ha (…) nem fi gyelmezteted a bűnöst, hogy 
rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, 
de a vérét tőled kérem számon.” (33,8b) „…nem kívánom én 
a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen 
útjáról és éljen.” (33,11b)

Simon úgy érzi, hogy felkészült, készen áll Jézus kö-
vetésére, az őrállói hivatásra vagy a klasszikus próféta-
sorsra, a halálra is. De maga Jézus fi gyelmezteti őt igaz 
őrálló prófétaként arra, hogy mi fog történni vele. „Nem 
szólal meg a kakas, amíg háromszor le nem tagadod, hogy 
ismersz engem.” A kakasszó Márk evangéliumában szin-
tén a virrasztás és az ajtóőrség képével kapcsolódik ösz-
sze: nem tudhatjuk, mikor jön az Emberfi a, este, kakas-
szókor vagy reggel. A kakasszó napszakot jelöl, a felkelő 
nap idejét. A tagadás jelenetében a kakasszó Lukácsnál 
egybeesik Jézus megjelenésével, hiszen az ő jelenléte tö-
ri meg Péteren a sötétség hatalmát. Az ő szeme világa éb-
reszti rá Pétert az igaz önismeretre, az ő jelenlétében Pé-
ter végre észreveszi magát.

A  szó másik értelmében ’börtönt’ is jelent-
het. Péter késznek tartja magát arra, hogy akár börtön-
be is kerüljön Jézusért. A Feltámadottal való találkozá-
sa után, hitében megerősítve ténylegesen felkészült már 
arra, hogy Jézusért akár börtönbe is menjen. ApCsel 12-
ben Péter páska idején csakugyan börtönbe kerül, s Is-
ten angyala csodálatosan kihozza őt a fogságból, s vele 
ismétlődik meg az a motívum, amely Jézus feltámadá-
sakor megtörtént, hogy a szolglólány vitte a jó hírt, de 
a tanítványok nem hittek neki. A Péter csodás szabadu-
lásának hírét hozó Rodé is megkapta a magáét: „Elment 
az eszed!” (ApCsel 12,15b)
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Krisztus az igaz próféta és aki megszabadít 
a halál hatalmából

Ha hőst keresünk, talán nem Péterre, hanem Jézusra irá-
nyulhat minden fi gyelem. Jézus mindvégig hű marad, 
imádkozik, megbocsát kínzóinak, rabtársainak és az őt 
megtagadó tanítványoknak. Jézus megbocsátásával meg-
töri az erőszak és a bosszú ördögi körét, legyőzi a halál ha-
talmát, békességet hoz. Jézus igaz próféta, megmondja, mi 
fog történni Péterrel, őrállóként fi gyelmezteti a veszélyre, 
hogy idejében megtérjen. Jelenlétével igaz önismeretre ve-
zeti Pétert. Feltámadása után pedig tartalommal telítődik a 
megbocsátás üzenete. Péter egész lényével átélheti, milyen 
esendő emberként elfogadásra találni.

Prédikációt segítő kérdések, gondolatok

• Hol van az ellenség? Kívül vagy belül?
• Hol vannak a hősök?
• Péter belső útja a meggondolatlan tettvágytól a ta-

gadáson át Jézus megbocsátásán keresztül a bátor 
tanúságig.

• A megbocsátás és a békesség mélységei.
• Péter szolgálata erősíteni a testvéreket.

g  R O M Á N N É  B O L B A  M Á R T A

Tallózó

„Lukácsnak az a fontos, hogy leírja a »Sátán rostáján«, az-
az a kísértésben való megmaradás lehetetlenségét emberi 
szinten és egyetlen lehetőségét a Jézus közbenjáró szolgá-
latának (»diakóniájának«!) szintjén. (…) »És te, majd ha 
megtértél, erősítsd meg testvéreidet« (22,32b). Bukásból 
csak megtérés (újjászületés) után visz tovább a tanítvány 
útja. (…) Jézusnak ebben a szavában nemcsak a közbenjá-
ró szolgálatra történik nyomatékos utalás, hanem egyben 
az is világossá válik, hogy az elbukás előtt álló tanítvány 
olyan ígéretet kap, melybe bukásakor is belekapaszkodhat.” 
(Id. Ma gassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Lukács szembeállítja a sátán támadásainak Júdásra 
és Péterre gyakorolt hatását. Jézus meghallgatott imádsá-
ga megőrzi Pétert Júdás sorsától.” (Jeromos-bibliakommen-
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Nem saját erőből őrizte meg a hitet, tért meg, gyűj-
tötte össze és vezette a gyülekezetet (…). Mindezeket Jé-
zus cselekedte benne és általa.” (Biblia magyarázó jegyze-
tekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Jézus nem akarja megkímélni tanítványait ettől a ros-
tálástól. (…) neki át kellett mennie a halálon, s a tanítvá-
nyok reménysége őbenne volt. Ők nem menekülhetnek 
meg ez elől: a (hús)testet ki kell tenni a halál próbájának. 

(…) Simon, aki (hús)test szerint lelkes volt, mindenkinél 
jobban ki volt téve annak a veszélynek, amibe hamis tes-
ti önbizalma vihette, de amelyben az meg nem tarthatta. 
Mivel azonban ő az Úr e kegyelmének tárgya, bukása meg 
fogja erősíteni őt. Ha megtudja, hogy milyen a (hús)test, és 
milyen a kegyelem tökéletessége, alkalmas lesz arra, hogy 
erősítse testvéreit.” (J. N. Darby: A Biblia könyveinek átte-
kintése. Evangéliumi Kiadó)

„Péter a búzához hasonlított; önbizalma a pelyvához.” 
(C. I. Scofi eld D. D.: Magyarázó jegyzetek a Bibliához. Az új 
Scofi eld-Biblia 1967. évi kiadása alapján. Evangéliumi Kiadó)

„Szemléletes kép: megrostálja, mint a búzát. Jézus sza-
vaiból kitűnik, hogy átesnek rajta mind. Még Péter is! De 
Isten előtt nemcsak a sátán könyörög, hanem Jézus is, és 
visszakönyörgi híveit.” (Prőhle Károly: Lukács evangéliu-
ma. Evangélikus Sajtóosztály)

„A Király nemcsak legyőzi ellenségét, hanem felhasz-
nálja a Sátán ellenállását saját tanítványai tökéletessé té-
telére.” (David Gooding: Az evangélium Lukács szerint. 
Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(a sátán kikért titeket…)
„A tilalmak »negatív« lehetőségek, a lehetőség pedig az ön-
megvalósítás lehetősége kell hogy legyen, így hát aki a kí-
sértésnek nem tud ellenállni, az vétkével csak még jobban 
önmaga felé fordul, és független létének megteremtéséért 
száll harcba a pokol erőivel.”

Belohorszky Pál (1948–1988) irodalomtörténész

(Ha majd megtérsz…)
„Jézus Krisztus, aki nem egyszerűen vallási szupersztár, 
hanem annál mérhetetlenül több: a kiteljesedő élet hor-
dozója, aki az »isteni természet részeseivé« tehet minket. 
Ha benne nem alkalmi kisegítőt vagy puszta eszményké-
pet látunk, hanem személyes Megváltónkat, akit szabad 
és kell követnünk, akkor nem is annyira »miénk az élet«, 
mint inkább mi vagyunk az életéi, aminek üdvös követ-
kezményei vannak.”

Bodrog Miklós (1929–2009) 
evangélikus lelkész, pszichológus

TÖRTÉNET

(háromszor is letagadod, hogy ismersz engem)
Anthony Bluntot 1956-ban ütötték lovaggá a brit koronának 
tett szolgálataiért, vezető Poussin-szakértőnek és a barokk 
kor tekintélyes specialistájának számított, igazgatója volt a 
Courtauld Intézetnek, irányította a királyi műgyűjteményt, 
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tanácsadója volt az Országos Tröszt és Kincstári Bizottság-
nak, a Burlington Magazine-nak, a Királyi Akadémiának 
és számos egyéb intézménynek. Tizenkét évvel később, mi-
után leleplezték, hogy szovjet ügynök volt, már másként 
értelmezték tartózkodását. Ami addig a tudós félénkségé-
nek és szükségszerű szkepszisének látszott, azt ekkor már 
az őszintétlenség bizonyítékának tekintették.

Blunt édesanyja már halott volt, amikor Margaret Th atch-
er 1979. november 15-én tájékoztatta az alsóházat a művészet-
történész kémtevékenységéről, szemlátomást elégedetten, 
mert erre a baloldali érzelmű, homoszexuális értelmiségire 
sikerült rábizonyítani, hogy a cambridge-i kémcsoport ne-
gyedik tagja. Hilda Blunt-Master, aki fi a homoszexualitásáról 
sem tudott, valószínűleg nem élte volna túl e szégyent. Ha 
Bluntot még anyja életében leleplezték volna, akkor öngyil-
kosságot kellett volna elkövetnie, ezzel tisztában volt. Blunt 
sztoikusan fogadta a személyét érő megvetést, mivel az any-
ja miatt már nem kellett aggódnia, s egyébként a királynő 
távoli rokona volt (állítólag csak az ő kedvéért töltötte be a 
királyi festmények ellenőrének posztját). A Th e Times ál-
tal szervezett sajtókonferencián ugyan nyomatékosan han-
got adott azzal kapcsolatos megbánásának, amit harminc-
negyven évvel azelőtt elkövetett, de egyúttal azt is hangsú-
lyozta, hogy a lelkiismerete diktálta azt, amit tett. Egyebet 
nem lehetett kihúzni belőle, s bűntudatot se mutatott. Ami-
kor a brit titkosszolgálatról, az MI5-ről kérdezték, a hivata-
li titkokról szóló törvényre hivatkozva hallgatott. A titkos-
szolgálat egyébként éveken át kihallgatta, s 1964-ben bün-
tetlenséget kínált fel neki vallomásáért cserébe.

A sajtótájékoztató részvevői nem írták a javára, hogy 
nem árult el neveket, ezt ugyanis gyanúsnak vélték. A Daily 
Mail című lap tudósítója „szemérmetlen kémnek” titulál-
ta, míg a Now! című képeslap munkatársa felháborító fél-
revezetésnek minősítette a sajtótájékoztatón való szereplé-
sét. Blunt kénytelen volt eltűrni a különböző feltevéseket. 
A hivatalos felelősségre vonástól megkímélték ugyan, de 
egyik napról a másikra gyűlölt személyiséggé vált, s foko-
zatosan megfosztották valamennyi címétől, hivatalától és 
tagságától. Néhány szakmabeli örömmel fogadta a vala-
ha nagy hatalmú kollégájának bukását, s kezdték a tudo-
mányos teljesítményét és a szakmai tisztességét is nyíltan 
kétségbe vonni. Ennek következtében annyira összezsu-
gorodott Blunt tudományos tekintélye, hogy néhány ta-
nítványának az igyekezete sem tudott javítani az imázsán.

Forrás: Valóság, 2008 december

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Péter közel volt Jézushoz, mégis próbára lett téve a hite. 
Jézushoz való közelségünk nem biztosíték arra, hogy ne 
legyen próbára téve a hitünk. Mi magunk is sokszor ke-
rülünk Péter helyzetébe, akár még a tagadásig is eljutva.

Hitünk megpróbáltatásai: lelkesedés után külső befo-
lyások irányítanak. A magvető példázata jutott eszembe. 
Isten igéje mindenhova hull, de nem egyformán tud gyö-
keret ereszteni.

„Kikér a Sátán titeket”: Jób példája van előttem, mert 
őt is kikérte a Sátán Istentől. Jób sok küzdelem árán meg-
maradt Isten mellett, barátai, felesége sem tudták befolyá-
solni. Ma is bolondnak nézik azokat az embereket, akik a 
hitük mellett döntenek. 

Nem a tökéletes emberek vannak kiválasztva. Elbuká-
suk ellenére Isten küldetésbe állítja őket. Péter nem lát-
ta a jövőt, ahogyan Jézus, mégis Jézusra tekintve felállt és 
továbbment. A bukások is tudnak épülésünkre szolgálni.

„Könyörögtem érted”: Jézus imádsága. Könyörög ér-
tünk. Amit tudunk tenni, azt Jézus erejével tudjuk. Ha Jé-
zus nem könyörögne értünk, akkor bukás lenne minden. 
Mi is képesek vagyunk Péterhez hasonlóan megtagadni 
Jézust, de ő megbocsát, és újat kezdhetünk vele. Jézushoz 
visszatérhetünk újra és újra.

„Nem szólal meg a kakas”: Nagy elhatározások után jön-
nek a tagadások. Nem merünk hinni. Nem merjük az Urat 
vállalni, mert úgysem sikerül. Nagy lendületből nagy bu-
kás, tagadás jön. Péternél háromszor is. Nálunk?

„Megrostál”: Emlékszem, gyerekkoromban a szitán tisz-
tították a babot. Azt mondták, azért, hogy mindaz, ami 
könnyű, vagyis kosz és szemét, azt kifújja a szél. Az ér-
tékes, ami nehéz, benne marad a szitában. Minket is így 
tesznek a rostába? Ami könnyű, az értéktelen, ami nehéz, 
az értékes Istennél a hitünkben? 

A búzaszem példája jutott eszembe. Jézus azt mondja, a 
földbe kell esnie, hogy termést hozzon. Átrostálnak, hogy 
a földbe essünk, és terméshozó életet éljünk Jézus Krisz-
tusban. Ahogyan ő is meghalt értünk, hogy életet ajándé-
kozzon nekünk. 

Szentháromság ünnepe után 22. 
(Biblia-) vasárnap

f Jer 15,16
Igehirdetési előkészítő

Jeremiás kora, a próféta személye

Jeremiás négy évtizedes munkássága időben egybe-
esik az Asszír Birodalom teljes felbomlásával. Az akkor 
ismert, politikai értelemben vett világrend szétesett, 
minden átalakult és megváltozott. Júda kétségbeeset-
ten próbált szövetségeket kötni a túlélés érdekében, ám 
a világhatalmi ambíciókkal rendelkező Babilon végül 
felülkerekedett: Kr. e. 587/86-ban Júda elesett, lakos-
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ságát Babilonba vitték, és csak a népesség alsó rétege 
maradhatott odahaza.

Az úgynevezett Báruk-életrajznak köszönhetően meg-
lehetősen sokat tudunk Jeremiásról. A Jeruzsálem mellett 
fekvő Anatotból származott. Bizonyos, hogy nem gyako-
rolt papi tevékenységet, igehirdetései is mellőzik a kora-
beli papi sajátosságokat. Meghívását, amely nem kötődik 
egyetlen szent helyhez vagy templomhoz sem, Kr. e. 626-
ban kapta: „Gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és 
plántálj!” (Jer 1,10)

A próféta igehirdetései, jelképes  cselekedetei kiváltot-
ták környezete haragját, mindenhol ellenségekre talált. Ne-
hézségei miatt sokszor került mélypontra, több alkalom-
mal fordult panaszkodva, kérdéseket feltéve Istenhez, aki 
szolgálatba állította őt. 

A textus tágabb szövegösszefüggésben – közelebbről

Kijelölt igeszakaszunk Jeremiás egyik panaszbeszédének 
része. A próféta az őt megbízó Istennel perel a szolgálata 
nehézsége miatt, és konkrétan meg is fogalmazza, mi elé-
gedetlenségének oka: „érted szenvedek gyalázatot” (15,15c), 
„magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett” (15,17b). 
A 15. fejezet 18b versében költői tömörséggel mondja el 
mindazt, ami szívét terheli: „Olyan vagy hozzám, mint a 
csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz.” Perikópánk 
eredeti szövegéhez közelebb áll a ma használatos katolikus 
fordítás, különösen, ami az igevers első felét illeti: „Ha sza-
vaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket.” (16. vers; Szent 
István Társulat ford.) Az itt szereplő ige (ákal) eredeti jelen-
tése: ’enni, megenni’. A próféta tehát az időről időre meg-
szólaló Úr szavait teljességgel magáévá teszi, úgy, ahogyan 
az ember az éltető táplálékot veszi magához.

A panaszbeszéd utolsó része Isten válaszát tartalmazza. 
Olyan Úr hívta el ugyanis Jeremiást, aki hallgat övéi pana-
szára, és válaszol kérdéseikre. A megbízó Isten két dolgot 
vár el szolgájától: térjen meg, és értékes dolgokról beszél-
jen értéktelenek helyett. Megerősíti Jeremiást küldetésében: 
„Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk.” (15,19)

Gondolatok a könyvtárban

A sola fi de, sola gratia, sola Scriptura egyházának mond-
juk magunkat büszkén, de valóban azok vagyunk? Öreg-
otthonunk nemrég nagybetűs, jól olvasható Bibliákat ka-
pott. Nagyon örültem nekik, gondolván: végre nem pa-
naszkodhatnak lakóink arra, hogy azért nem olvassák az 
Írást, mert túl aprók a betűk. Magammal vittem a Bibliá-
kat áhítatokra, bibliaórákra, „bemutattam” őket hosszan, 
lelkesen. Majd kitettük őket az otthon különböző pontja-
ira, hogy bármikor olvashassák őket. Több alkalommal is 

buzdítottam lakóinkat az olvasásra, felhívtam a fi gyelmet 
az igével való táplálkozás fontosságára. Voltaképpen folya-
matosan ezt teszem, szinte minden áhítat, közösségi alka-
lom során. A takarítónők rendszeresen letörlik a Bibliákat, 
majd visszahelyezik őket az asztalra, a helyükre. Egyszer 
sem nyitotta ki őket senki…

Eszembe jut Mária néni, drága marosvásárhelyi pap-
nénk. Nagy, vaskos Bibliája volt, azt használta egész életé-
ben. Koszos volt és rojtos, szakadt és elnyűtt. Egyáltalán 
nem volt szép látvány, félve kellett hozzányúlni, nehogy 
szétessen. Minden oldalán számtalan írás, aláhúzás, meg-
jegyzés… Sokáig én voltam az egyetlen hittanos, a kony-
haasztalon olvasgattuk az Írást. Főtt az ebéd, én meg csak 
ültem csendben, hallgattam, és azt reméltem, hogy csak 
sokára készül el az étel… Egyszer megkérdeztem: Mária 
néni, miért nem vesz egy új Bibliát? „Mert ez a legdrágább 
kincsem” – válaszolta röviden. Akkor nem értettem.

Készülés közben megcsörren a telefonom. Van rajta 
Útmutató és több Biblia is. Egy egész könyvtárat hordo-
zok a zsebemben, magyarázatok, kommentárok, fordítá-
sok. Próbálom felidézni, mikor olvasgattam az Írást „csak 
úgy”. Nem jut eszembe, elszégyellem magam…

Az igehirdetés felé

Az igehirdetés a reformáció ünnepét megelőző vasárnapon, 
a Biblia vasárnapján hangzik el. Ez jó lehetőség arra, hogy 
pár kérdést felvessünk a szószéken, közös gondolkodásra, 
önvizsgálatra hívva hallgatóinkat. Meglehetősen egysze-
rű lenne párhuzamot vonni a próféta kora és a mi korunk 
között, „akkor is és lám, most is, bezzeg…” Kétségtelenül 
ez lenne a könnyebben járható út, de szerencsésnek tarta-
nám, ha készülésünk során nem erre indulnánk el. Ugyanis 
igénk egy nagyon személyes, meghitt viszonyba enged be-
pillantanunk: az igehirdető (próféta) és az őt megbízó Is-
ten párbeszédének lehetünk tanúi. Nem problémamentes 
ez a viszony, sőt. Jeremiás perel Istennel. Úgy érzi, magára 
maradt, Isten vállalhatatlan szolgálattal bízta meg, kudarc 
kudarc után következik. 

Olyan gondolatok, mondatok ezek, amelyek bármelyi-
künk szájából elhangozhatnának, és el is hangzanak néha. 
A magam részéről sok tekintetben azonosulni tudok Jere-
miással mondanivalóját illetően. Nem vagyok rá büszke, 
ez van. Megbízott, elhagyott, nem jó ez nekem. 

Azonban van válasz. Isten meghallgatta Jeremiást, és 
hitem szerint meghallgat engem is, minket is. És ha merek 
őszinte lenni önmagammal és hallgatóimmal, akkor be kell 
vallanom: nem az Isten hagy el, hanem én fordítok neki há-
tat időről időre. Jeremiás kijózanító választ kap: térj meg, 
és értékes dolgokról beszélj! Akkor a szószólóm lehetsz. Ez 
ma is válasz. Ez ma is megerősít, ma is utat mutat, és ma 
is pontosan meghatározza az igehirdető helyét és szerepét.
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A panaszkodó Jeremiás is elismeri: ha megszólal az Is-
ten, ha fi gyel a hangjára, ha „megeszi”, azaz ha teljesen sa-
játjává válik az ige, az vidámságot és szívbéli örömöt sze-
rez. Igénkből számomra ez a két szó a legfontosabb. Igen, 
Isten igéjének hallgatása, olvasása, tanulmányozása vi-
dámságot és szívbéli örömet okoz. Egyházi életünkben, a 
mindennapokban talán mindennél nagyobb szükség lenne 
egy kis vidámságra, igazi örömre. Ahelyett, hogy magun-
kat sajnáljuk, siránkozunk, a körülményeket, korszellemet 
stb. okoljuk, térjünk vissza a forráshoz. Térjünk vissza újra 
meg újra a testté lett Igéhez, Jézus Krisztushoz. Nem kell 
több, nem kell más és nem kell újabb. (Sok kísérletnek le-
hetünk tanúi manapság, amikor úgy gondolják, hogy „fel 
kell turbózni” egy kicsit az igét, hiszen önmagában unal-
mas, avítt, és nem szólítja meg a ma emberét…)

Nagy a kísértés, hogy mi akarjuk lelki eledellel jólla-
katni hallgatóságunkat. Valljuk be, ez nagyon sokszor ki-
fejezett elvárás, ami hízeleg igehirdetői hiúságunknak. 
Nem ez a dolgunk. A mi feladatunk a forráshoz elvezetni 
azokat, akik minket hallgatnak. Őszintén beszélni arról, 
hogy van forrás. Őszintén beszélni a mi igeolvasási gya-
korlatunkról, nehézségeinkről, kudarcainkról. Arról, hogy 
néha szárazság van. Elmondani, hogy ez nem azt jelenti, 
hogy kiszáradt a patak, hanem azt, hogy én vagyok rossz 
helyen… Megosztani, hogy semmihez sem hasonlítható 
öröm és boldogság átélni hétről hétre, hogy Isten kegyel-
méből megtűr maga mellett, mi több, szószólója lehetek.

Az igéből élő egyház vidám és örömteli egyház, és erre 
minden oka meg is van. Nem tesz mást, csak teljesíti kül-
detését. Végezetül töprengjünk el közösen még egy kérdé-
sen: vajon vidám és örömteli-e az életünk? A kérdést min-
denkinek, minden közösségnek saját magának kell meg-
válaszolnia természetesen.

Nekem viszont ismét eszembe jut Mária néni rongyos-
sá olvasott Bibliájával és az élő Igével a szívében. Soha nem 
láttam szomorúnak vagy mérgesnek. Jókedv és derű áradt 
belőle a legnehezebb időkben is, mindig nevető szemmel 
nézett a világba.

Isten igéje vidámságot és szívbéli örömet okoz. Hát él-
jünk vele! Forgassuk, tanulmányozzuk, „együk meg”, te-
gyük magunkévá, éljük. Élni fogunk. Vidáman, szívbé-
li örömmel.

g  S Z A B Ó  S Z I L Á R D

Tallózó

(A perikópában szereplő 16. vers önmagában kevés a válo-
gatáshoz, és a szakasz értelmét is torzítaná. Ezért a 10–21. 
versekhez készült e tallózó.)

„Jeremiás lelki szemei előtt elvonul küldetésének min-
den öröme és megpróbáltatása. (…) világosan érezte, mi-
lyen kiváltság Isten szolgálatában állni. Mint kívánatos 

ételt »nyelte« (vá’ókelém vö. Ez 3,3) Isten igéit, boldog volt, 
hogy »az ő nevéről neveztetett«. De aztán (…) Csak azt lát-
ja, hogy lemondást, magánosságot jelentett neki a prófé-
tai szolgálat. (…) Az Isten szolgálatában járók nem kímél-
tetnek meg a próbatételtől, a küldetésük értelmében való 
legkínzóbb kételkedéstől. (…) Az elcsüggedésből és elbi-
zonytalanodásból Isten újra megszólaló és a szolgálatban 
megerősítő igéje menthet ki bennünket.” (Jubileumi kom-
mentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A próféta nem érti, miért üldözik és miért szenved, kü-
lönösen azért nem, mert hűséges maradt az Úrhoz. Még-
is Isten igéjében találja erőforrását, örömét és szívének uj-
jongását.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommen-
tár. Evangéliumi Kiadó)

„…a perlekedés és ellentmondás embere: Ennek szán-
ta Jahve (1,10).” (Jeromos-bibliakommentár. Szent Jeromos 
Katolikus Bibliatársulat)

„A kétségbeesés olyan lelkiállapot, amiből a prófétá-
nak is meg kell térnie, hogy szájából ezután is hiteles szó 
jöhessen ki.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

„Az Úr azt parancsolja neki, hogy »egye meg« igéit, 
(szó szerinti fordítás), és Jeremiás örömmel engedelmes-
kedik (16. v.).” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írá-
sokat! Iránytű Kiadó)

„Az emberek nem az igazságra kíváncsiak, hanem kel-
lemes szavakra. De Jeremiás is az igazat szólta, és népsze-
rűtlen is volt, miközben más próféták hazugságokat hirdet-
tek, és nagy közkedveltségnek örvendtek.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„…előbb neki kell Istenhez visszafordulnia (megtérnie), 
és Isten megújítja őt (ezt ugyanez az ige fejezi ki), hiszen az 
Istennel való kapcsolat a lényeg, és annak sértetlennek kell 
lennie. (…) Isten nem föloldja, hanem megújítja a próféta 
hivatását.” (Derek Kidner: Jeremiás könyve. Harmat Kiadó)

„Isten prófétává tette, és ő hűségesen eleget tett en-
nek a megbízatásnak. Ahányszor csak kapott ilyen igét 
Istentől, sóváran fölvette magába, ahogyan az ember le-
nyeli kedvenc ételét (…). Az a száj, amely kesereg és zú-
golódik Isten ellen, nem tud tanúskodni Istenről!” (Pálfy 
Miklós: Jeremiás próféta könyvének magyarázata. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A keresztény ember művészetellenessége életminőségének 
romlását vonja maga után. Alighanem megszűnik részt 
venni Isten örömében és fájdalmában, amelynek vissz-
hangja és visszatükröződése a művészet. A művészet az 
ujjongás nyelvén ünnepli a létezés valóságát, lehetősége-
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it pedig a siralomén. Ahol elnémul az ujjongás, kiürül az 
élet; ahol pedig elhallgat a siralom, ott lehetetlenné válik.”

Rudolf Bohren (1920–2010) német teológus

„Élete végén R. D. Laing csupán egy tanácsot adott min-
denkinek. Azt mondta, hogy ápoljuk, műveljük, fejlesszük 
az élvezetet. Laing azt mondta, hogy az élvezet a legjobb 
orvosság. Mert ha egy adott pillanatban tényleg élvezni 
tudsz valamit, akkor semmi nem fájhat. De az ember nem 
tudja mindig élvezni önmagát. Ezt művelni, fejleszteni kell. 
Laing például az élete minden napján legalább egy órát 
zongorázott. A legnagyobb fájdalma közepén is le tudott 
ülni a zongorához, és ha eljátszott egy Bach-szonátát, ak-
kor elfelejtette, ami bántja.”

Feldmár András (1940–) pszichoterapeuta

TÖRTÉNET

(vidámságot szerzett…)
Meglehetősen ingatag nyelvtudásom komoly veszélyt jelen-
tett. Egy kis trágárságért soha nem kellett messzire menni 
a doajó nyelvben. Egy hanglejtésbeli eltérés megváltoztatta 
a kérdő névmást – melyet a mondat végére tesznek, hogy 
kérdéssé alakítsák – a nyelv legtrágárabb szavává… Így 
sokszor meghökkentettem és mulattattam a doajókat… 
Egyszer hívattak a főnökök kunyhójába, hogy bemutas-
sanak egy esőcsinálónak, akinek az ismertsége rendkívül 
értékes volt, és hetekig nyaggattam miatta a főnököt. Ud-
variasan elcsevegtünk, óvatosan puhatolózva egymás kö-
rül. Elvileg nem volt szabad tudnom, hogy ő az esőcsiná-
ló – én voltam az, akit kikérdeztek… Megbeszéltük, hogy 
majd meglátogatom. Már nagyon mehetnékem volt, mi-
vel egy hónap után először sikerült húst szereznem, és az 
asszisztensem gondjaira bíztam. Felálltam és udvariasan 
kezet ráztam vele:

– Elnézést kérek – mondtam –, húst főzök. – Legalábbis 
ezt szándékoztam mondani, de egy hanglejtéshibának kö-
szönhetően azt közöltem a döbbent közönséggel:

– Elnézést kérek, közösülök a kováccsal. – Az emberek 
a falumban hamar járatosak lettek abban, hogy lefordítsák 
azt, amit mondok, arra, amit mondani akarok. 

Nigel Barley (1947–) angol antropológus: 
Feljegyzések a sárkunyhóból

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen fontos üzenetet hallunk a textusból?

Akik Isten népéhez tartoznak, keresztény emberek, azok-
nak Isten beszéde mindennél drágább és fontosabb. Isten 
mindig tudja, hogy mikor kell szólnia, és aki kapcsolatban 
áll vele, annak Isten szava öröm, megerősítés, vigasz vagy 
akár a személyiségünk épülésére szolgáló kritika.

Az örömünk legfőbb forrása az lehetne, hogy Isten szó-
ba áll velünk. Méltat arra, hogy szól hozzánk. Másképp 
mondva, kapcsolatunk lehet ővele! Ha ebben van (volna) 
az örömünk, akkor ez tényleg független a körülményektől. 

Kérdés: ha örömtelen az életünk, annak nem az az oka, 
hogy nem az Istennel való közösségünk a legnagyobb kin-
csünk? Nem az okozza-e örömtelenségünket, hogy az aján-
dékokat többre tartjuk az ajándékozónál?

Milyen kérdéseket tennénk fel, mert nem világos vagy 

nem aktuális a textus tartalma?

„Ha eljutott…” Tehát volt, amikor nem jutott el. S ha igen, 
akkor ennek mi az oka? 

Természetes? Hiszen például Dánielnek sem volt na-
pi szinten látomássorozata, és egyik prófétánál sem len-
gett folyton a csapóajtó az angyalok jövése-menése miatt. 

Mégsem természetes, hiszen Istenen nem múlik, csak 
rajtunk?

Jeremiás mikor, miért neveztetett az Úr nevéről?
Legnehezebb a „rólad neveztek el engem” szakasz. Te-

hát ha nem tudok helyesen élni, cselekedni, szólni, és ezt 
úgy teszem, hogy Istenről neveztek el (például keresztény-
nek), akkor XY gyarlósága az emberek szemében egyenlő 
Isten gyarlóságával?

Milyen gondolatokat, asszociációkat ébreszt bennünk a textus?

Ha mi, emberek beszélünk egymással, akkor gyakran nem 
mondhatjuk el azt, hogy „élveztem azokat”, „a te szavaid 
örömömre váltak nékem” stb. Mi, emberek sokszor nem 
arra használjuk a beszédet, amire való, és egyáltalán nem 
úgy használjuk, ahogy Isten használja, amikor minket meg-
szólít vagy üzen nekünk.

Isten mindenkinek szán valamilyen küldetést a Földön, 
ezt mindenkinek más módon, más időben nyilatkoztatja ki.

Reformáció ünnepe

f 5Móz 4,1–2.9–10

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

A piros oltár- és szószékterítő jelzi, hogy minőségében pün-
kösdöt idéző ünnepről van szó, amelyet gyülekezeteink-
nek újra nagyon komolyan kellene vennie megújulásuk 
érdekében. 

A Luther-életrajzokból egyértelműen kitűnik, hogy 
a reformáció elsődleges mozgatórugója a szigorúan ítél-
kező Istentől való félelem és inkluzíve az üdvösség kere-
sése. A középkor történészei (pl. Huizinga) érzékletesen 
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ecsetelik, hogy a középkor világát nagyon motiválta az 
utolsó ítélettől, a pokoltól, a kárhozattól való félelem. Er-
re a témára feltehetően kivételes érzékenységgel reagált 
reformátorunk, Luther Márton, aki ifj úkorában baleset 
és betegség következtében nem is egyszer átélhette a pá-
nikszerű halálfélelmet. Ez az ítélettől és a kárhozattól va-
ló kétségbeejtő félelem volt. Így lesz Luther leghíresebb 
kérdésévé: hogyan találhatom meg a kegyelmes Istent? 
Vagyis hogyan úszhatom meg azt a rettenetes utolsó íté-
letet, hogyan nyerhetem el az örök üdvösséget? Ezért lesz 
szerzetes és a Szentírás doktora.

S egyszer csak berobban az életébe a híres „toronyél-
mény”, amelynek a lényege Jézus Krisztus evangéliumá-
nak a felismerése, az Isten igazságával kapcsolatos meg-
világosodás. Amit azután legtömörebben a közismert 
solus-formák fejeznek ki. Nem rettegni kell az ítélő Isten-
től, hanem a megváltó Krisztusra, Isten Fiára kell tekinte-
nünk, és boldog örömmel fogadhatjuk a szívünkbe az üd-
vösség evangéliumát, a megigazulásunkat különösen Róm 
1,16–17 szerint. Az evangélium „Isten ereje minden hívőnek 
üdvösségére”, mert – világosodik meg Luther – Isten meg-
igazító igazságát ajándékba kapjuk, és „hitből élünk” majd 
az örökkévalóságban. 

De akkor mit kezdjünk a reformáció ünnepére kiírt 
igeszakasszal? 

Exegetikai megközelítés: 5Móz 4,1–2.9–10

1–2. vers: Az Isten törvényeivel szembeni engedelmesség 
ennek a 4. fejezetnek is a témája a stuttgarti Jubileumsbibel 
(1940) szerint. Magyar Bibliánkban pedig ezt olvassuk en-
nél e fejezetrész címeként: „Mózes a törvény megtartására 
inti a népet.” A fejezet első kettő, valamint a kilencedik 
és a tizedik verse az igehirdetés alapigéje. Az első 14 vers 
emlékeztet arra a módra, ahogyan Izrael a szent törvé-
nyeket (Tóra) kapta. 

A textusban megtalálható fogalmak tartalmi ismétlése 
csak a teljes egyéni és társadalmi valóságra utal. A paran-
csolatok (rendelkezések) (Gebote) = a Törvény (das Gesetz), 
tulajdonképpen a leírt, fi x, kőbe vésett törvények és a „dön-
tések” (Rechte) az írott törvényre épülő jogrend, ezek alap-
ján működik a társadalmi (jogszolgáltatási) rend.

A magyar fordítások közül Károli a „rendelések és vég-
zések” fogalmakat alkalmazza, ezzel érzékeltetve az Isten-
től kapott rend teljességét.

A közvetlen téma az Istennek tetsző élet és a haza lé-
tének feltétele. Az Isten adta – Mózes közvetítette – „ren-
delkezések és döntések” elfogadása (hallgass azokra és 
cselekedj azok szerint!) létfeltétel. A választott nép Is-
tentől kinyilatkoztatott életrendet kapott: a földi, Isten 
színe előtti rendezett élet érdekében. Az írástudók ké-
sőbb a törvényhez hozzátoldották a maguk kiegészítése-

it, magyarázatait. Igen, de ha hozzáteszünk a Törvény-
hez, vagy ha elveszünk abból, akkor a Törvény magját, 
lényegét változtatjuk és sértjük meg. Vagyis Isten szán-
dékát sértjük meg! (Közismert, hogy farizeusok például 
a böjtöt, tizedet sokkal szigorúbbá tették, mint az erede-
ti előírás szerint volt).

Mivel ez az életrend Istentől van: szent! Ezért ahhoz 
sem hozzátenni nem kell, sem abból elvenni nem szabad. 
Ezek a „döntések és rendelkezések” igék! Az Úr beszéde! 
Mózes „csak” közvetítő, nem kitaláló. S mert az Úr beszé-
de, azaz igéje mindez: ezért mind negatív, mind pozitív ér-
telemben érinthetetlenek (vö. Jel 22,18–19). 

A 3–8. vers összefoglaló áttekintése javallott a „záró-
tétel” előtt.

A textus kijelölése kikerüli ezeket a verseket, de a mon-
danivaló hangsúlyozása érdekében érdemes magunk előtt 
látnunk. 

9–10. vers: Ne kerülje el a fi gyelmünket az egész sza-
kaszra jellemző felszólító mód! Mózes, illetve a szent ige 
nem „tapintatos”, nem foglalkozik semmiféle személyisé-
gi joggal, amely szerint nem szólhatunk bele senki életé-
be. Ezt az igényt az egész Szentírás preferálja, Jézus is bele 
akart szólni az övéi életébe. Sőt szinte túlzott is az ismét-
lés a 9. versben: őrizkedj, vigyázz nagyon magadra, meg 
ne feledkezz arról, amit láttál! 

Hármas fi gyelmeztetés arra, hogy ezeket az Istentől 
kapott rendelkezéseket és döntéseket, azaz parancsolato-
kat, vagyis igéket megtartsák. Egész életükben emlékeze-
tükben legyen! 

Ismertesd meg azokat „fi aiddal és unokáiddal” is! Ta-
nuljanak meg félni (mély istentisztelet) engem! És tanítsák 
a gyermekeiket. A kinyilatkoztatás nem fakultatív. Az em-
ber válasza – a maga kárára – már az! A kapott kinyilat-
koztatás – amit Mózes akkori hallgatói többségükben még 
gyermekként éltek meg – egészen biztos kitörölhetetlenül 
belevésődött az emlékezetükbe. Ezt a fenséges szent benyo-
mást kell továbbadniuk a gyermekeiknek! 

Meditáció, avagy közelebb az igehirdetéshez

Nem tagadjuk, de nem is tartjuk általános igazságnak, 
hogy a mai embert csak az e világi sorsa érdekli. Valóban 
ez a látszat. A modern embert csak az e világi üdvös jóléte 
érdekli. De a lelke mélyén, a téma aktualitásakor – beteg-
ség, gyász, halál – rettenetesen szorong ez a modern ember, 
nem igaz, hogy a halál kérdését félvállról veszi. És az sem 
igaz, hogy csak a meghalástól fél. Izgatja a kérdés: mi van 
a halál után? Csak óriási elfojtással dolgozik a lelke! Ezért 
szükséges a gyülekezet elé tárnunk reformáció ünnepén: 
az üdvösségünket ajándékba kapjuk a Jézus Krisztusba 
vetett hit által, de ennek a földi életnek is megvannak az 
Istentől kapott szabályai. S a földi élet isteni szabályainak 
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gyógyító érintkezési pontja – bukásaink nyomán – a hittel 
elfogadott bűnbocsánat (Jn 8)!

A bevezetésben említett téma (megmenekülni az íté-
lettől, a félelmetes Istentől, a kárhozattól, és megnyerni 
az üdvösséget), azaz a kegyelmes Isten evangéliuma Jé-
zus Krisztus által (bűnbocsánat, megigazulásunk) nem 
szakítható el az Isten szent rendjétől. A híres formula 
szerint (Luther után szabadon) Isten utolsó előtti sza-
va az ítélet, utolsó szava az evangélium. De mind a ket-
tő Isten szava! A törvény is – még ha végzetes félreértés-
sé vált az idők zavaros folyama során, mintha a törvény 
betartása lenne az üdvösség feltétele. A törvény elégte-
lensége az emberi természet gyengeségében rejlik. Kü-
lönösen akkor lepleződünk le, hogyha Jézus törvény-
értelmezésével szembesülünk (vö. Hegyi beszéd). Nem 
kérdés, hogy a megváltás csodájának az elfogadása nem 
feleslegessé teszi az Isten rendjét, hanem éppen a meg-
térés (azaz a bűnbánat és a bűnbocsánat együttese) ra-
gyogtatja fel a számunkra Isten törvényeinek a fontos-
ságát, amelyek a földi életünk keretét adják. Természete-
sen nem az elavult kultikus törvényekről van szó, hanem 
most már Isten Fia világosságába helyezett módon szük-
séges értékelnünk a törvény fontosságát. Nem az üdvös-
ségért, hanem a földi életünk miatt! Az Isten törvényeire 
– Tízparancsolat, Hegyi beszéd – nem az örök életünk, 
hanem a földi életünk miatt van szükségünk. S amikor 
ezt a szükséget elismertük, akkor ismertük fel a megvál-
tásunkat komolyan! 

Lehet, hogy közel ötszáz esztendő után esetleg eljött az 
ideje annak, hogy a mindennél fontosabb és Isten utolsó 
szavaként emlegetett evangéliuma mellett újra és nyoma-
tékosan megszólaltassuk az ő rendjének a szabályait, törvé-
nyeit, parancsolatait is? Egy elvadult világban, az erkölcsi 
káosz és zűrzavar idején talán újra meg kellene szólalnia 
a törvénynek is, amit úgy is felfoghatunk, hogy „a rejtett 
evangélium”. Isten a törvényeket nem bosszantásunkra ad-
ta, hanem az érdekünkben! 

Fontos páli felfedezés még ezen felül: „Tehát a törvény 
nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg.” (Gal 
3,24) De földi életünk rendje (vö. Mt 5–7; Ef 4,1; Jak 2,12). 

Vázlatkísérlet

1. Az ünnep nevesítése természetes, és annak lényegét 
is – röviden – megfogalmazhatjuk: az evangélium 
lényege az, hogy Isten szeretete a kegyelem. Ő igazít 
meg a Krisztusért. 

2. De – Bonhoeff er után szabadon – nem is olyan olcsó 
a kegyelem, mert Istennek ez a szeretettel átitatott fe-
lénk fordulása nem törli el a szent rend tényét. Egy ió-
ta sem vész el – mondja Jézus. 

3. Felismerve a reformáció evangéliumi lényegét, még 

inkább szükséges lenne az a természetes reakciónk, 
hogy magától értődőnek vesszük Isten rendjét. 

4. Luther a kátékat a Tízparancsolat magyarázatával kez-
di! Isten szeretetére nem lehet más válaszunk, mint 
az, hogy rendjét, elvárását a mindennapjaink számára 
komolyan szándékozunk venni. Ezért is fontos a na-
ponkénti bűnbánat! 

5. Akkor ünnepeljük igazán a reformációt, ha a törvényt 
és az evangéliumot szent egységben látjuk egymással, 
az elsőt (törvény) a földi, a másodikat (evangélium) az 
örök életünk érdekében. 

g  R I B Á R  J Á N O S

Tallózó

„Az emberi értelem olyan romlott, hogy Isten hatalmas 
tettei (…) elveszhetnek a szívükből, ha nem emlékeztetik 
magukat folyamatosan rájuk.

Másodszor lustaság vagy fásultság miatt a szülők lehet, 
hogy nem tanítják meg erre fi aikat (…) nem a papokra vagy 
más vallási vezetőkre, hanem a szülőkre hárítja a felelőssé-
get gyermekeik lelki oktatásáért.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Mózes először bemutatta az Úr jóságát és hűségét, 
és ennek alapján fi gyelmezteti őket, hogy legyenek hűek 
Jahvéhoz és a szövetséghez. Ugyanezt a sorrendet köve-
tik nagy újszövetségi leveleinkben is.” (Arno C. Gaebelein: 
Ószövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Amikor az Úr az ő beszédeiről és parancsolatairól szól, 
természetesen nem a Tízparancsolatra, nem is Mózes tör-
vényére gondol. Aki Mózes törvényét és Krisztus parancso-
latait összecseréli, az a zsidóságot és a keresztyénséget, a 
törvényt és az evangéliumot zavarja össze menthetetlenül. 
(…) Ezek a szavak Isten igéjére nézve két nagy tényre fi gyel-
meztetnek. Nem lehet hozzátenni, mert tökéletes, semmi 
hiányossága nincs. De elvenni sem lehet belőle, mert feles-
leges sincs benne. Minden benne van, amire szükségünk 
van, s ami benne van, azt nem nélkülözhetjük. (…) Ezek a 
szavak két rendkívül fontos és fi gyelemreméltó dolgot tar-
talmaznak: a személyes és a családi felelősséget s a szemé-
lyes és családi bizonyságtételt. (…) vajon mi (…) kevésbé 
volnánk felelősek, mint egykor Izrael? Minket is int az Írás, 
hogy minden fi gyelmünkkel olvassuk és tanulmányozzuk az 
igét és fogadjuk a szívünkbe. (…) Semmi sem mutatja pon-
tosabban erkölcsi és szellemi helyzetünket, mint az a mód, 
ahogyan Isten igéjével bánunk. (…) Ha az ige méltó helyet 
foglal el a szívünkben, akkor kétségkívül a házunkban is 
méltó helye lesz. Ha viszont a családunkban nem ismerhe-
tő fel az ige uralma, akkor nehezen lehet elhinni, hogy szí-
vünkben ő az úr. Ezt minden családfőnek jól meg kell fon-
tolnia.” (C. H. Mackintosh: Elmélkedések Mózes 1–5. köny-
véről. Evangéliumi Kiadó)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

(…a saját szemetekkel)
„Isten különös kegyelmével őrzött meg a rajongóktól, akik 
egyre csak csődültek hozzám, és nem győztek magasztal-
ni: sírva, könnyező szemmel emlékeztettek hivatásomra, 
de sohasem a Szentírással szóltak… Nem néznek, csak fél 
szemmel. A bort és a kenyeret nézik, az igét azonban, mely 
ott van ugyancsak, nem nézik, azért kell botránkozniuk. 
Mert a hit és az ige nélkül és azokon kívül szűkölködőknek 
Isten dolgaiban csak botránkozásuk lehet.”

Martin Luther (1483–1546) német reformátor

(…rendelkezésekre és döntésekre)
„Azért semmisülnek meg Odüsszeusz szemében a kük-
lopszok, mert nincs náluk földművelés. Arisztotelész szá-
mára a barbárok azért barbárok, mert nincs poliszuk, al-
kalmatlanok arra, hogy politikai közösséget alkossanak. 
A kora keresztények szerint nincs megváltás az apostoli 
egyházon kívül. Benjamin Franklin úgy találta, hogy az 
erények helye inkább Philadelphia, mint Párizs, és Jane 
Austen számára az erények próbaköve egy bizonyos fajta 
házasság (…). Képesek vagyunk kibogozni e rivális és kü-
lönféle állításokból az erény egységes, központi elképze-
lését, amelyről meggyőzőbb módon tudunk számot adni, 
mint bármely eddigi elmélet? (…) Valóban felfedezhetünk 
egy ilyen magfogalmat, s bebizonyosodik, hogy ez adja meg 
a tradíciónak a fogalmi egységét.”

Alasdair MacIntyre (1929–) skót 
fi lozófus: Erény nyomában

TÖRTÉNET

(semmit se tegyetek ahhoz…, se el ne vegyetek abból)
„Mikor a megfelelő tetőgerendák után kutatva a helybeli 
és a párizsi ácsmesterektől tanácsot kértünk, azt felelték, 
hogy tudomásuk szerint ezen a vidéken erdők hiányá-
ban ilyen gerendák egyáltalán nem találhatók, hanem 
Auxerre vidékéről kell beszerezni őket. Mindannyian 
hasonló véleményen voltak, ezért igen le voltunk sújtva 
az előttünk álló nehézségek és időveszteség miatt. Egy 
éjszaka, midőn a hajnali istentiszteletről visszatértem, 
ágyamban fekve arra az elhatározásra jutottam, hogy 
magam látogatom végig erdeinknek minden zegét-zugát, 
és amennyiben faanyag itt is található, úgy igen sok mun-
ka és idő takaríttatik meg. Minden egyéb feladatunkat 
félretéve az ácsok és favágók kíséretében utunkat korán 
reggel Iveline erdői felé vettük. Mikor Chevreuse völ-
gyébe értünk, összehívattuk azokat az embereinket és 
erdőőreinket, akik jól ismerték a környező erdőket, és 
eskü alatt kérdeztük őket, hogy a nehézségekre való te-

kintet nélkül mondják meg: találhatók-e itt az erdőben 
megfelelő méretű fák. Csodálkozva mosolyogtak, és ha 
merték volna, leplezetlenül az arcunkba nevetnek. Mo-
solyogtak, mintha egyáltalán nem tudnánk arról, hogy 
ezen a vidéken semmi ilyesfajta nem található. Külö-
nösen Miló mosolygott, Chevreuse várura, aki a tőlünk 
kapott jog szerint másodmagával hűbérbirtokosa volt 
az erdő felének, és aki a védelmi tornyok és bástyák épí-
téséhez minden ilyen fát elhasznált… Azonban ügyet 
se vetettünk beszédére, s hitünkben szilárdan az erdők 
bejárására indultunk, ahol egyetlen óra leforgása alatt 
ráakadtunk egy megfelelő méretű fára. S mi történt ez 
után? Nem telt bele kilenc óra, és mindannyiunk, de kü-
lönösen a helyiek megdöbbenésére, a sötét erdő mélyén, 
a tövisek és bozót közt mind a tizenkét óriási fára rálel-
tünk. Mégpedig pontosan annyira, amennyi szükségelte-
tett… Mindebben az isteni jóság nyilatkozott meg, mely 
minden dolgot »súly és mérték szerint« határoz meg, sem 
túlozva, sem kisebbítve; mert pontosan a kívánt számút 
találtuk, nem többet s nem kevesebbet…” 

Suger apát (1081–1151) teológus, építész, 
a gótikus építészet megalapozója

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A tanítás szép és jó, de már Mózes idejében is gond volt an-
nak betartásával, hát még a mostani időkben! Már többször 
is panaszkodtam, hogy még a saját családomban sem mű-
ködik zavartalanul. A 2. versben megfogalmazott parancs 
ellenére elhagynak az igéből vagy hozzátesznek az igéhez 
az emberek az időszerű széljárás szerint. Nem sokat változ-
tatnak rajta, csak ahogy az éppen megfelel az ízlésüknek. 
Isten szava pedig más értelmezést kap.

A Biblia üzenete 2000 év távlatából sem vesztett sem-
mit sem az aktualitásából. Mindenféle kiegészítés nélkül 
alkalmazhatóak tanításai ma is életünk bármely területén. 
Felfoghatatlan ajándék, hogy számunkra már az Ószövet-
ség népével szemben nem a cselekedetünk alapján dől el, 
hogy „bemehessünk, s bírhassuk azt a földet”, hanem elég 
egyszerűen Jézus Krisztust befogadni a szívünkbe, s ő ezt 
a Szentlélek által megcselekszi velünk.

Fontos, hogy a Bibliából szóló örömhírt ne csak hallgas-
suk, hanem adjuk is tovább, sugározzuk embertársaink fe-
lé. Legfontosabb mindezt kinyilatkoztatnunk gyermekeink 
felé, akiket az Úrtól kaptunk ajándékba. Ne csak a „száraz” 
tényeket adjuk át, hanem személyes megtapasztalásainkat, 
élményeinket, életszituációinkat is, amely gyakorlati, ben-
sőséges tanácsok nagyon sokat jelenthetnek gyermekünk 
hitbeli fejlődése számára.

Mózes könyvét olvasva eszünkbe jut, hogy milyen 
fontos a reformáció ünnepén az alapra építkezni. Mert 
a reformáció nem forradalom, ahol a múltat eltöröljük, 
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és saját elképzeléseink szerint megújítjuk a világot, ha-
nem pont az ellenkezőjét jelenti. Visszamegyünk a tiszta 
forráshoz, és abból merítünk. És ezt ma lehetetlen konf-
liktusok nélkül megvalósítani, mert túlnyomó többség-
ben vannak azok, akik már eltávolodtak a forrástól, és 
saját bálványokban hisznek. Nemcsak a templomot ke-
rülő emberekre vonatkozik ez, hanem a templomba já-
rók egy részére is.

Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap

f Mt 17,24–27

Igehirdetési előkészítő

De tempore

Bibliavasárnap, reformáció, mindenszentek ünnepe, halot-
tak napja után – és az egyházi év utolsó három vasárnapját 
megelőzően – a Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap 
átmenetet képez.

A vasárnapnak ezt az átmeneti, köztes jellegét alátá-
masztja a nap témája (amely a Prőhle-agendában és a Li-
turgikus könyvben azonos): „Járjunk elhívatásunkhoz mél-
tóan – két világ polgáraiként!”

Ezt a témát erősíti a vasárnap óegyházi epistolája Fil 
3,17–21-ből, ahol arra emlékezteti Pál apostol a kereszté-
nyeket, hogy nekik a mennyben van polgárjoguk, még ha 
egyelőre távol élnek is igazi hazájuktól. 

Ismerve azt a teológiai álláspontot, amely szerint a ke-
resztényeknek nincsen „kettős állampolgársága” – mivel 
nem lehet valaki az Isten eljövendő új világának tagja és 
ugyanakkor ennek a világnak fi a – alkalmazható a vasár-
nap témája megnevezéseként A földi világ és a mennyei ha-
za cím is (Magassy é. n., 2: 202. o.)

Kontextus

A „Jézus megfi zeti a templomadót” című történet csak 
Máté evangéliuma 17. fejezetében olvasható. Ebben a fe-
jezetben a Megdicsőülés hegyén Péter két apostoltársá-
val hallja a mennyei bizonyságtételt Jézus istenfi úságá-
ról: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá 
hallgassatok!” (Mt 17,5b) Itt van lejegyezve a tanítványok 
előtt elhangzott második jézusi szenvedéskijelentés is: „Az 
Emberfi a emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik 
napon feltámad.” (17,22–23) Ezek után következik textu-
sunk, amelyben Jézus közvetve, de egyértelműen utal ar-
ra, hogy ő Isten Fia – mégis a többi emberhez hasonlóan 
megfi zeti a templomadót.

Exegézis

24. vers:  – akik a temp-
lomadót szedték. A mózesi törvény (2Móz 30,11–16) ír a 
szentély javára fi zetendő felajánlásról, a templomadóról. 
Minden családfőnek fél sékelt kellett adnia évente erre a 
célra. Minden felnőtt izraelitának, gazdagnak és szegény-
nek egyaránt ugyanennyit kellett adnia. Jézus korában a 
templomadó mértékét két drahmában – a héber sékel fe-
lének megfelelő összegben – állapították meg. Ezt a „két 
drahmát” fordítja a magyar szöveg templomadónak. Ez egy 
munkás körülbelül kétnapi bérének felelt meg.

25. vers:  –  
– bement (Péter a házba) – megelőzte őt Jézus. Jézus Isten 
Fia voltának nemcsak a bekövetkező „halcsoda”, hanem ez 
az előre tudás is bizonyítéka.

 – vámot vagy adót. Vám: a kereskedel-
mi forgalomba hozott áruk után fi zetett adó. A római szol-
gálatban álló vámosokat a zsidók megvetették. A templomi 
adószedőket mint Isten szolgáit megbecsülték. 

Adó: „cenzus”. Az adó egy fajtájának régi neve. Évente 
fi zették, főként a vagyon után. Fejadóként jelenthette a le-
győzött népek által fi zetett sarcot. Gondolhatunk az ural-
kodók alattvalóinak adójára is, amely alól az uralkodó gyer-
mekei és más kiváltságosok föl voltak mentve. A római-
ak sem szedtek adót a polgárjoggal rendelkezőktől, csak 
az „idegenektől”.

26. vers:  – a fi ak szabadok. 
Jézus ezzel azt jelenti ki, hogy ő mint Fiú, az Isten Fia, va-
lamint tanítványai, akik hozzá tartoznak, és akik őálta-
la Isten gyermekeivé lettek, szabadok, mentesek az adó-
fi zetés alól.

27. vers:   – ne botránkoztassuk 
meg. A megbotránkoztatás szó jelentése többrétű: bűnre 
csábít; arra ösztönöz valakit, hogy kételkedjen és eltávo-
lodjon valakitől, akiben pedig bíznia kellene, és akit tisz-
telnie kellene; méltatlankodásra késztet valakit a viselke-
désével. Egyrészt, hogy ne teremtsen mások számára jog-
alapot az adófi zetés alóli kibújásra, másrészt, hogy igazolja, 
nem a törvény érvénytelenítésére, hanem betöltésére jött, 
Jézus befi zeti a templomadót. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy Jézus nem csupán a val-
lási kötelességek teljesítéséről tanít így. Az állami adó be-
fi zetésével kapcsolatosan azt mondja az őt megkísértő fa-
rizeusoknak: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a csá-
száré, és Istennek, ami az Istené.” (Mt 22,15–22; ez egyben 
ennek a vasárnapnak az óegyházi evangéliuma!)

 – találni fogsz (egy) státért. Az 
ezüstpénz – a státér – négy drahma értékű görög pénz, 
amely Jézus korában Palesztina-szerte forgalomban volt. 
Mivel a templomadó egy személy számára két drahma volt, 
ezért az egy státér két személy – ez esetben Jézus és Péter – 
templomadójának felelt meg.
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A csoda iránt szkeptikusok tagadva a „halfogásos temp-
lomadóról” szóló tudósítás valódiságát, mitológiából átvett 
tanításként értelmezték ezt a történetet. Eszerint Máté ez-
zel a leírással biztatta volna zsidókeresztény olvasóit az adó 
megfi zetésére a jeruzsálemi templom javára. 

Mások szerint a „segíts magadon, az Isten is megsegít” 
mondás értelmében „van pénz a halban”. Ebben az értel-
mezésben a horgászó Pétert Isten megsegíti egy négynapi 
munkabért érő hallal.

A történet lényege azonban nem abban van, miként 
szerzi meg Péter a pénzt a templomadóra, hanem „hogy 
Jézus szabadsága tudatában, de a botránkoztatás elkerü-
lése végett megfi zeti a templomadót. […] Pénz ugyan Jé-
zusnál nincs […], de utasítást ad Péternek abban a biztos 
tudatban, hogy a mennyei Atya megadja neki mindazt, 
amire szüksége van. Ily módon ez az elbeszélés egy cso-
portba tartozik a betfagei szamárról (Mt 21,2) és a jeru-
zsálemi felső helyiségről (Mt 26,18) szóló tudósításokkal.” 
(Karner 1935, 121. o.) 

Az igehirdetés felé

2007-ben, szentföldi zarándokutunk során eljutottunk az 
Ein Gev kibucba. Az itt élő közösség működteti a Fish Res-
taurant nevű helyet. Ez a Genezáreti tó mellett fekvő ét-
terem nagyon jó üzleti érzékkel, keresztény zarándokok 
gyomrát és pénztárcáját megcélozva egy Péter-halból ké-
szült ételt kínál fő specialitásként. Üzletpolitikájuk arra 
épül, hogy egy ilyen hal szájában találta meg Jézus első 
tanítványa a templomadóra való ezüstpénzt. Nemhiába: 
nincs egyházi zarándoklat pénz nélkül!

A földi templom adója

A kereszténység és a pénz, az egyház és a pénz pedig amúgy 
is elválaszthatatlanok… Ez a közfelfogás. A világi ember 
számára erről szól a múlt héten ünnepelt reformáció tör-
ténete. Végtére is az egyház megújításának folyamatát a 
búcsúcédulák árusítása indította el, mivel kellett a pénz a 
római Szent Péter-bazilikára. (A világi történelemkönyvek 
nem szólnak a Szentlélek munkájáról.)

Ebben az egyházi esztendőben csak a szentháromsági 
vasárnapokon is több alkalommal előkerült már az anya-
gi javakhoz való viszonyulásunk kérdése. (Józsefért meg-
áldja az Úr Potifár házát; Isten és a mammon; Az özvegy-
asszony két fi llérje; A gazdag ifj ú.) Gyanítom, hogy Pé-
ter-hal módjára ezen a vasárnapon sem ússzuk meg ezt 
a témát. Most ráadásul a templomadó, az egyház anya-
gi terheinek hordozása kerül terítékre. Első hallásra, el-
ső gondolatként ebből az igéből ez a téma szinte biztosan 
érdekli gyülekezeti tagjainkat. Miért ne hangozhatna el 
ezen a vasárnapon tanítás arról, hogy az egyház műkö-
déséhez szükség van pénzre is? Gazdasági válság, fogyat-

kozó egyházfenntartó tagság és az egyházat a pénz miatt 
(is) folyamatosan érő kritika idején tudni, merni kell er-
ről beszélni! Ahogy Jézus is tanított erről, és tett az ügy ér-
dekében. Bár jól tudta, hogy a jeruzsálemi templomi szol-
gálat nem Isten akarata szerint működik. Nem véletlen, 
hogy a templomot rablók barlangjának (Mt 21,13) nevezte. 
Ennek ellenére mégis megfi zette a templomadót. Ez lecke 
ma is mindenki számára. Ha egy gyülekezetben a lelkész, 
a presbitérium, egyes egyháztagok nem jól végzik felada-
tukat, ez akkor sem lehet ok arra, hogy megvonjuk anya-
gi támogatásunkat. A keresztényeknek vigyázniuk kell ar-
ra, hogy a földi világ polgáraiként kötelességeiket mindig 
teljesítsék, akár a „templomadó” kérdésében is. Ebben is 
követve Mesterüket! 

A mennyei szentély Adója

Az evangélium azonban jóval több erkölcsi példamuta-
tásnál. Ez a történet mégiscsak arról szól, mit tesz értünk 
Jézus.

A zsidóság Istennek fi zetett járulékként értelmezte a 
templomadót. Ahogy a földi királyok nem szednek adót 
és vámot fi aiktól; úgy a királyok Királyának Fia is sza-
bad az Istennek fi zetett templomadó parancsolata alól. Jé-
zus azonban nem él vissza ezzel a szabadságával, hanem 
a „törvénynek alávetve” (Gal 4,4) „szolgai formát felvéve” 
(Fil 2,7) „betölt minden igazságot” (Mt 3,15) – csodás sze-
retettel rendezve templomadóját. Teszi ezt azért, hogy ne 
botránkoztasson. És teszi még valamiért: hogy a mi adós-
ságunkat rendezze! 

Egynémely írásmagyarázat a templomadó történetét 
Jézus egyetlen öncélú csodájának tartja. Pedig ezzel a cso-
dával Jézus Péter adójáról is gondoskodott! Itt, ezen a pon-
ton válik számunkra előképpé ez a történet. Itt, ezen a pon-
ton léphetünk át a földi világból Jézussal a mennyei hazá-
ba. Mert ahogyan Péter földi templomadóját rendezte, úgy 
a mi bűn miatti adósságunkat a mennyei szentély felé Jé-
zus fi zette ki – a kereszten. „Azóta teljes bizalmunk van a 
szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által.” (Zsid 
10,19) Általa két világ polgáraiként élők számára már itt, 
e földi világban miénk a mennyei polgárjog. Így lett szá-
munkra Jézus a mennyei szentély Adója.

Hivatkozott művek

Magassy Sándor é. n. Óegyházi perikópák. 1–2. köt. Budapest.
Karner Károly 1935. Máté evangéliuma. Sopron.
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Tallózó

„Péter természetesnek tartja, hogy Jézus mint becsületes 
hívő izraelita fi zeti a templom fenntartására szolgáló adót 
(…). De meg kell lepődnie, mert Jézus nem tartja annyira 
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Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap a

magától értetődőnek a dolgot (…) a mennyek országának 
fi ai nem volnának kötelezve az adófi zetésre. Szabadságuk 
teljes, de ha a mások érdeke úgy hozza magával, szabadsá-
gukról is le tudnak mondani (…). Jézus egy messiási jellel 
intézi el a kérdést.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a templomadó (…) nem egyszerűen valamilyen ob-
jektum vagy intézmény fenntartásának költségeihez hozzá-
járulást jelent (a törvény a templom, sőt a szent sátor felál-
lítását jóval megelőzően születik!), hanem az Istenhez fű-
ződő kapcsolatnak az egyik tartóeleme. (…) Jézus itt nem 
a saját egyedül való, kiváltságos helyzetére utal, hanem egy 
általánosan ismert és elismert törvényszerűséget fogad el 
és alkalmaz önmagára is, de környezetére is.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ha valamilyen isteni elvet sértett volna meg, Jézus 
nem vállalta volna a fi zetést. Ez neki erkölcsileg közömbös 
dolog volt, és inkább hajlandó volt fi zetni, mint hogy bot-
ránkoztasson. (…) szabadok vagyunk a törvénytől. Még-
is, erkölcsileg közömbös dolgokban tisztelnünk kell mások 
lelkiismeretét, és nem szabad tennünk semmit, ami bot-
ránkozást okozhat.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…ők Jézus szabadságának részeseivé válnak. De a sza-
badság makacs, tüntető bizonygatása éppen a szabadság el-
vesztéséhez vezet, megosztja a gyülekezetet, és árt az evan-
gélium hirdetésének.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Körültekintő a közeledésük, mert papok és rabbik is 
olykor igényelték a fölmentést e kötelezettség alól, s úgy 
gondolták, hogy esetleg Jézus is igénybe veszi magának a 
fölmentés lehetőségét. (…) fi zesse meg Péter azt kettejü-
kért, mert a fi ak szabadsága másokért van.” (Szabó Andor: 
Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Mivel Jézus egyébként is alávetette magát a törvény 
rendelkezéseinek, Péter nem kételkedett abban, hogy az 
Úr a szokásos két drachmát is megfi zeti.” (Karner Károly: 
Máté evangéliuma. Keresztyén Igazság)

Illusztrációk

VERS

(amikor felnyitod a száját, találsz benne…)
Fridrich Schiller: Polükratész gyűrűje

„…Jó lesz hát, hogy megfuss a rossztól,
kérned a Láthatatlanoktól
mézedbe fanyar cseppeket.
Nem végzi jól, láttam elégszer,
akire mindig tele kézzel
szórnak áldást az istenek.

S ha nem hat rájuk az imádság,
fogadd meg barátod tanácsát
s a balsorsot magad idézd:
ami kincseid igaz éke,
hajítsd a tenger fenekére
szived legnagyobb gyönyörét.”

S szólt Polükratész, szava reszket:
„Legdrágább kincsem és a legszebb
a szigeten ez a gyűrű.
Átadom az Erinnüszeknek:
szerencsémért tán vezekeltet…
Vesszen!… Nézd, máris elmerült.”

S másnap, hogy az első sugár gyúl,
egy halász mosolyogva járul
ura elé az udvaron:
„Olyan halat fogott a hálóm,
amilyet soha még, királyom,
fogadd el, teneked hozom.”

S a szakács, hogy felhasította
a halat, riadtan futott a
trónhoz, kiáltva boldogan:
„Nézd, uram, gyűrűd megtaláltam,
benne volt a nagy hal hasában,
óh, szerencséd határtalan!”

Irtózva fordul el a vendég:
„Halál volna, ha itt maradnék,
baráti szóm többé ne várd.
A végzet romlásod akarja –
futok, itt ne érjen a karja.”
Szólt s nyomban hajóra szállt.

GONDOLAT

(a templomadót szedték…)
„Semmire se jutnánk, ha az egyházi struktúrákat anélkül 
reformálnánk meg, hogy megerősítenénk teológiai és spi-
rituális bázisukat. Éppen elég, a struktúrákról folytatott 
vitának lehettünk tanúi, amelyek azért vesznek a semmi-
be, mert csak a struktúrákkal foglalkoztak, és azzal nem, 
hogy e struktúráknak mit kellene szolgálniuk.”

Klaus Douglass (1958–) német teológus

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Hogyan lehet úgy élni, hogy ne botránkoztassunk meg 
senkit, ha egyszer az igében írva van, hogy lehetetlen, hogy 
botránkozások ne essenek?

Milyen botránkoztatásról van szó? 
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Szükségünk van arra, hogy növekedjen a hitünk, mert 
csak így tudunk Istennek tetsző életet élni, hogy ne botrán-
koztassuk meg testvéreinket, és ők se minket.

Ne csak a szánkkal valljuk meg hitünket, az életünk le-
gyen élő evangélium, mert az embertársaink cselekedete-
inket nézik, és úgy ítélnek meg bennünket.

Fontos, hogy szüntelenül kapcsolatban legyünk az Úr-
ral, hogy meg tudjon őrizni a botránkoztatástól, és szívből 
meg tudjunk bocsátani másoknak.

A malomköves büntetést erősnek találom. Ha bocsána-
tot kér az illető, akkor is súlyos ítélet alá esik?

A megbocsátáshoz hit szükséges.
Ha valaki megbánt, ne feltételezzek róla rosszat, hanem 

szeretettel forduljak felé, és rendezzem konfl iktusunkat az 
Úr Jézus akarata szerint.

Ha egy nap valaki négy-ötször kér bocsánatot, akkor ő 
őszintén megbánta a tettét? Akkor hol van a sóhajtása Is-
tenhez ebben az ügyben?

Csak akkor bocsássunk meg, ha valaki megbánta azt, 
amit tett?

Ha megbánt valaki, akkor is bocsássak meg, ha nem 
kér bocsánatot?

Sajnos nem minden esetben tudok megbocsátani, de 
ezért sokat imádkozom.

Ha valaki megbánt, tudom, hogy meg kell bocsátanom, 
de nagyon mélyen az Úr elé kell hajolnom, hogy meg tud-
jam ezt tenni.

Bárhogyan is fáj, ha megbántanak, akkor is meg kell 
bocsátani.

Ne úgy cselekedjünk, mint a pogányok, mert ők csak 
azt szeretik, aki őket is szereti.

Az Úr válasza az utolsó versben számomra nem egé-
szen érthető.

Kételkednék, hogy gyökerestül kiszakad a fügefa, és a 
tengerbe begyökerezik.

Az én hitem mekkora?
Bár lenne csak mustármagnyi hitem!
Akkor mustármagnyi hitünk sincs?
Nagyon kicsiny a mustármag, és akkor az én hitem se-

hol sincs.
Ha kikel, nagy fává nő. Ezt szeretném én is, hogy a hi-

tem erősödjön és növekedjen, az Úr Jézusra tudjak tekin-
teni mindig.

A hitnek nagy ereje van.

Owe Wikström: A kápráztató sötétség
Szempontok a lelkivezetéshez

Luther Kiadó, Budapest, 2013. 312 o.

Ortodox, katolikus és protestáns lelkigondozók – még ha különböző teológiai ki-
fejezésekkel élnek is – feltűnően egybehangzó megfi gyelésekről számolnak be: az 
embert az élet sötét folyosóiba vezetik, hogy így megláthassa az „egyedül szükségest”. 
Át kell mennünk a szűk kapun, hogy miénk legyen az Élet; meg kell halnunk, hogy 
megszülessünk. A Biblia szimbólumnyelve éjszakáról beszél, amely a sötétségből a 
világosságra visz, vagy még radikálisabban, halálon át az életbe vezet. Ez a szűkös 
kapu időnként megtévesztően hasonlít, vagy talán éppen ugyanazt jelenti, mint amit 
a szekuláris társadalom életkrízisnek, egzisztenciális vákuumnak vagy a fejlődési 
krízis kiváltotta szorongásnak nevez. A különbség az, hogy a keresztény hit az élet 
körforgásának ezen próbatételeit nem csak a szükséges továbblépésnek vagy újbóli 
orientációnak tartja, hanem a Másik megszólításának és hívásának is.

Owe Wikström munkássága nem ismeretlen a magyar olvasók előtt, hiszen 2000-ben 
magyar nyelven is megjelent egyik legismertebb és legjelentősebb műve, A kifürkész-
hetetlen ember. Ebben a könyvében Wikström a valláspszichológiáról, a pszichoterá-
pia és a lelkigondozás kapcsolatáról fejti ki gondolatait. Jelen művében – megtartva 
korábbi megközelítési módját – a lelkivezetést helyezi érdeklődése középpontjába.


