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Alázatos király
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

Találgatom, vajon hányszor mondtam ki pályám során ezt 
a jelzős szerkezetet. Hányszor írtam le? Hányszor határoz-
tam el, hogy ezt az adventi frázist soha többé? Aztán megint 
jön advent, a semmi máshoz nem hasonlítható atmoszféra 
körülvesz, és valamiért ismét nem frázis a jelzős szerkezet. 
Valamiért mégis valóság. Méghozzá fontos, mással nem-
igen helyettesíthető valóság.

Körbe rendezett tonett székeken ültünk. Ifj úsági óra 
volt. A defi níciót keresgéltük: mit is jelent, hogy valaki 
alázatos? Kint novemberi szél süvített, tán havat is hozott 
a hegy felől. Kedd este tíz volt, haza kellett indulni. Nem 
voltunk elégedettek a szómagyarázattal. 

Elszállt pár év. Gyerekekkel üljük körül a nagyterem 
hosszú asztalát. Hittan-feladatlapon dolgozunk. Pozitív és 
negatív üzenetű szavakat kell két oszlopba rendezni. Nem 
hiszek a szememnek. Az „alázatos” majd’ minden lapon 
a negatív szavak listájára kerül. Rossz az üzenete. Próbá-
lom megmagyarázni. Helyretenni. Igyekeznek megérteni, 
de valahogy nem az igazi. Szeretem őket. November van, 
odakinn még dübörög a város, hömpölyög a piac. Az utol-
só távozót is kikísérem. Zárom az ajtót, ballagok felfelé a 
lépcsőn. Nem vagyok elégedett a szómagyarázatommal. 
Még mindig keresem a szót. Hány éve már! 

Bölcs ember könyvét olvasom. Barátságos a könyvtár ol-
vasóterme. Élvezem a fűtés melegét. Az olvasólámpák sárga-
réz talpán meg-megcsillan a fény. Ki a szelíd? – kérdezi a bölcs 
ember a könyvben. Az a szelíd, aki erős, de ereje nem kelt félel-
met. Azt hiszem, ő jött ott szamárháton. Ő, akinek érezhető az 
ereje, de nem kelt félelmet. Inkább bátorít és reményt ébreszt.

Ezt egyből meg lehet érezni. Félreismerhetetlen. Benne van 
a levegőben. Beárad a tüdőnkbe. És bízni kezdünk, hogy még-
iscsak van segítség. Nem is tudatosítjuk, csak azt érzékeljük, 
az a bizonyos beszívott levegő kifelé árad a torkunkon, meg-
rezgeti a hangszálainkat, ajkunk a szót formálja: hozsánna!

Milyen kár, hogy éljenzésként maradt meg ez a szó kö-
zös tudatunkban! Maga a kép is ehhez illeszkedik: éljenez 
a tömeg – hozsánna! –, és dicsőségesen vonul a király. A 
mindenkori, csak a státusznak koronként változik a neve. 
Az út szélére könnyű odaállni. Vonz a tömeg – meg a le-

hetőség, hogy kihasználhatjuk. Előbbre juthatunk. Előnyt 
szerezhetünk. És egyáltalán: jó a győztesekhez tartozni. 
Észre is vehet. Ő vagy a körülötte serénykedő fontos em-
berek. Akkor pedig nyílni kezdenek az ajtók…

Milyen kár, hogy elfelejtettük, a remény és a segélykiál-
tás különös ötvözetét rejti a kiáltás: hozsánna! Segíts meg! 
Szabadíts meg! Szorít, fullaszt, amiben vagyok, te pedig a 
szelíd erő friss levegőjét hozod. Tetőtől talpig átjár, marká-
ban tart a nyomorúság, a tehetetlenség, a szabadulni kép-
telenség érzése és tapasztalata. Meg a szükség: ki kell me-
nekülni! Valamerre utat kell találni. Segíts! – hangzik né-
mán vagy hangosan. Magányosan vagy tömegben. Vagy a 
lelkünk titkos zugában, amikor a szemünk előtt a szorult 
helyzet, mi lennénk a segítők, de érezzük: lehetetlen. Akkor 
rezdül a lelkünk a hajdani jeruzsálemiekkel: hátha tudsz 
még valami megoldást. Segíts! Nyiss ajtót! Nyújts kezet!

Mert te vagy, akiben életre kelnek a zsoltárok. Rólad me-
séltek őseink. Te voltál a beteljesült remény, a szabadulás a 
legsötétebb órákon. Rád ismerünk. Dávid Fia vagy. Jelenné 
válik benned évezredek tapasztalata, bizalma és reménye. 
Benned összegyűlik, kikristályosodik mindaz, amit ember 
valaha megismerhetett Istenből. És az is, amit csak titkon 
sejtett. Te vagy a Dávid Fia. Nem takarhat el szemünk elől a 
rongyos tömeg. Arcukon ugyanaz a reménység rajzolódik ki, 
mint a mi lelkünkben: van szabadulás! És te hozod el nekünk.

Nem kiáltunk éljent. Az tényleg harci paripához vagy pán-
célozott limuzinhoz illik. Te pont úgy jössz, mint mi. Mégis 
sugárzod az erőt, ami egy észrevehetetlen pillanat alatt gyújt 
reményt bennünk, és adja vissza a hitet: van értelme. Az egész-
nek értelme van! Ezért válik idén is jelenné a múlt. Ezért válik 
szeretett, kézzelfogható valósággá idén is advent. Ezért nem 
hagyjuk, hogy kiüresedjen, mert az érkező erejében bízni ta-
nít. Saját szavunkká teszi az ősi szót. Üdvözlet és segélykiál-
tás egészen sajátos keverékét. Segíts meg! – kiáltjuk, és azért 
hangozhat örömteli üdvözletként, azért harsog trombitákon, 
ha megzenésítik, mert magában hordozza a kétségtelen bizal-
mat: tényleg van segítség! Benned eljött a szabadulás.

Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevé-
ben! Hozsánna a magasságban! (Mt 21,9)

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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T A N U L M Á N Y O K e

A rendszeres teológia fogásai (2. rész)
g  C H R I S T O P H  S C H W Ö B E L

A keresztény hit néhány alapvonása

Miután megkíséreltük, hogy a rendszeres teológia feladatát 
pontosabban meghatározzuk, foglalkozhatunk azokkal a 
kritériumokkal,1 amelyek meghatározzák a rendszeres teo-
lógia valódi gyakorlatát, és lehetővé teszik annak a felméré-
sét, hogy – ha egyáltalán – milyen mértékben teljesítette a 
rendszeres teológiai refl exió a feladatát. Azt a javaslatomat 
szeretném megindokolni, amely szerint a rendszeres teo-
lógia tevékenységének jellemzői a keresztény hit lényeges 
vonásaiban gyökereznek.

Először is a keresztény hit Jézus Krisztusra mint saját 
történeti okára és hitbeli meggyőződésének középpontjá-
ra utal. Ez a lényegi Krisztus-központúság, amelyet nem 
szabad összekeverni azzal a krisztocentrizmussal, amely 
egy rendszeres teológia felépítésének rendező elveként je-
lenik meg, abban a hitvallásban gyökerezik, hogy Jézus a 
Krisztus. Ez magában foglalja azt is, hogy Jézus Krisztust 
Isten megkérdőjelezhetetlen kinyilatkoztatásaként értsük, 
amelynek során a teremtő Isten és a bűnös emberiség kö-
zötti kapcsolat Isten megbékéltető szeretete által úgy áll 
helyre, hogy az emberek olyan mértékben tudnak terem-
tésbeli meghatározottságuknak megfelelően élni, amilyen 
mértékben részük van a Krisztus által történt megváltás 
valóságában. A keresztény hit mindig ragaszkodott Isten-
nek a Názáreti Jézus történeti személyében történt kinyi-
latkoztatásának különlegességéhez; ő az, akit a hit Krisz-
tusnak vall, mint akit a keresztények Isten igazságának 
megvalósulásaként értenek, amelyet Izraelben az embe-
riség megváltásaként vártak. Ez egyrészt azt jelenti, hogy 
Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban nem alakítha-
tó át egy történelem fölötti, metafi zikai vagy etikai elvvé. 

 1 A német nyelvű teológiában a keresztény dogmatika kritériumaival 
kapcsolatos vitát Anders Jeff ner indította el. Vö. Jeffner 1997.

Másrészt ezzel azt is kimondjuk, hogy minden keresztény 
hitbeli meggyőződést az az alapvető szerep határoz meg, 
amelyet Jézus Krisztusnak mint Isten megkérdőjelezhetet-
len kinyilatkoztatásának tulajdonítunk. A Szentírásnak a 
keresztény hitben betöltött döntő szerepét ez az alapve-
tő sajátosság indokolja. A Szentírást a keresztény közös-
ség úgy értelmezi, mint Istennek Jézusban mint a Krisz-
tusban történt kinyilatkoztatásáról szóló dokumentumát, 
mint a hit Jézusra adott válaszának a „Krisztus” címben 
összefoglalt tanúságát és mint a héber Biblia elbeszélés-, 
törvény-, prófécia- és bölcsességfogalmának értelmezé-
si keretét, amely megadja az alapvető kategóriákat Isten 
Jézus Krisztusban történt cselekvésének értelmezéséhez. 
A keresztény hit alapvető krisztomorf szerkezete alapozza 
meg a Biblia szerepét az egyház könyveként, mert az nem 
más, mint „Krisztus-könyv”. 

A keresztény hitet másodszor annak történeti és kö-
zösségi felépítése határozza meg. Ez a történeti meghatá-
rozottság két elemből áll: egyrészt a keresztény hit állan-
dóan saját eredetére van utalva, másrészt abban az érte-
lemben történeti, hogy történeti alapját és középpontját 
az által a hagyomány által tapasztalja meg, amely jelentő-
ségét is közvetíti. A keresztény hit közösségi jellege nem 
csak központi kifejezési formáinak nyelvi jellegéből kö-
vetkezik. Visszavezethető Jézus üzenetére Isten országá-
ról mint Isten közösségéről a megbékéltetett emberiség-
gel, amely magában foglalja az ember teremtett közösségi 
létezésének helyreállítását, amelyet a bűn közösségrombo-
ló hatása veszélyeztet.

A kereszténység történeti és közösségi jellege egymás-
sal szorosan összekapcsolódik, mivel a keresztény közösség 
úgy értelmezi önmagát, mint amelyet Isten Jézus Krisztus-
ban történt kinyilatkoztatása hozott létre, és mivel iden-
titását történeti eredetére való visszautalással határozza 
meg. Ennek ellenére a keresztény hit mint történeti és kö-
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zösségi hit különböző egyházakban létezik, és ezek az egy-
házak éppen abban különböznek, ahogyan értik és végzik 
a visszautalást Jézus Krisztusra, és ahogyan a keresztény 
közösség felépítését értelmezik. Bármi is az oka szétta-
golt létezésüknek, a keresztény egyházak ezeket az okokat 
(amelyek számukra a keresztény lét értelmezéséből követ-
keznek) nem dogmatikai fejtegetésekben, hanem hitvallá-
sokban fejezik ki, amelyek a keresztény hit gyakorlatának 
meghatározó hagyományát jelentik. A kereszténység tör-
téneti létében a keresztény közösség identitását kizárólag 
felekezeti formában éli meg. A hívők közösségét ebben a 
sajátos felekezeti közösségben, annak mértékadó hagyo-
mányaival együtt tapasztaljuk és értelmezzük.

Harmadszor, a keresztény hitet úgy defi niáljuk, mint 
amely a mai helyzetben érvényességi igénnyel lép fel. Ez 
az igény különböző formákban jut kifejezésre, a szemé-
lyes életstílus kialakításától kezdve egészen az össz tár sa-
dal mi lag jelentős témákig. A mai érvényességre vonatkozó 
igényhez az is hozzátartozik, hogy a keresztény hit hitbeli 
tartalma adja az alapvető tájékozódást korunk kérdései-
ben és problémáiban. Ez a jellegzetesség sem független az 
előbb felsorolt két jellemzőtől. A keresztény hit érvényes-
ségét úgy értjük, mint Jézus Krisztusét, az ő üzenetéét, 
történetéét és sorsáét mint a teremtő Isten kapcsolatának 
kinyilatkoztatását annak jelentőségében a jelen helyzet-
ben. Ez egyben az egyik oka is annak, hogy a keresztény 
közösség alkalmazkodik az emberi történelem során ál-
landóan változó körülményekhez. Ennek az érvényesség-
igénynek az alapján vesz részt a történeti hitközösség a tör-
téneti változásokban, miközben ő maga is jelentős eleme 
ezeknek a változásoknak.

A keresztény hit negyedik ismertetőjegye abban áll, 
hogy egy olyan valóságértelmezést tartalmaz, amely bel-
ső igénye szerint érthető, hasznos és egységes. Amint azt 
már említettük, ez az alapvonás a keresztény hit missziói 
jellegében mutatkozik meg. Az érthetőség és az egységes-
ség igénye a nyelvi kommunikáció szerepének velejárója 
a keresztény hit létrejöttében és kifejezési formáiban. Az 
érthetőség és az egységesség ezenkívül annak a feltétele 
is, hogy a keresztény hit valódi igazságigénnyel léphessen 
fel. Egy adott megnyilvánulás csak akkor léphet fel igaz-
ságigénnyel, ha logikusan és szemantikailag korrekt mó-
don épül fel, és ha olyan tartalmat jelent ki, amelyet nem 
nyilvánítottak hamisnak. A keresztény hit kijelentései sem 
kivételek ez alól. Az érthetőség és az egységesség alapve-
tő feltétele az, hogy fi gyelembe vesszük az ellentmondás-
mentesség paradox módon principium contradictionisnak 
nevezett törvényét.2 Ez az elv sokkal többet jelent, mint a 
kijelentések rendszerének magyarázatát. Megfogalmazza 
minden nyelvi, illetve tulajdonképpen minden jelek által 
közvetített kommunikáció alapvető feltételét. Legegysze-

 2 Az itt következő érveléssel kapcsolatban vö. Härle 1986, 227–228. o. 

rűbb formájában arra a szemiotikai eseményre vonatkozik, 
amikor valamit valamiként meghatározunk. Az ellentmon-
dás-mentesség törvénye kimondja, hogy az csak akkor le-
hetséges, ha ugyanarra a jelöltre egy időben és ugyanolyan 
vonatkozásban ugyanazt a jelet nem használjuk és tagad-
juk egyszerre. Ha vétünk e törvény ellen, a kommuniká-
ció vagy jelentéktelen lesz, vagy egyenesen lehetetlen. Mi-
után Undi Dundi3 kijelentette: „Amikor én használok egy 
szót…, pontosan azt jelenti, amit én akarok, hogy jelentsen 
– se többet, se kevesebbet” (Carroll 2009),4 Aliz és Un-
di Dundi csak azért tudták folytatni beszélgetésüket, mert 
Undi a jelentések kiválasztását viszonylag hagyományosan 
végzi, és az ellentmondás-mentesség törvényét nem állan-
dóan sérti meg. (Kivételt képeznek természetesen a hosz-
szú szavak, mint az „impenetrabilitás”, amellyel kapcso-
latban azt akarja, hogy azt jelentse, hogy „tele van a hóci-
pőnk ezzel a témával, és jó volna, ha megmondanád, hogy 
mit szeretnél most csinálni, mert feltételezem, hogy az éle-
ted hátralévő részét nem itt álldogálva szeretnéd tölteni”.) 
A keresztény hit jellemzője, hogy az fi des ex auditu, kom-
munikáció által keletkezik és kommunikációba torkollik, 
és ezért feltételezi, hogy a keresztény hit legalább minimá-
lisan belsőleg egységes és érthető, és hogy nem vét az el-
lentmondás-mentesség törvénye ellen.

A keresztény hit ötödik jellegzetessége abban áll, hogy 
ontológiai igazságigényei nem korlátozódnak a valóság egy 
jelenségére vagy szférájára, hanem annak egészére vonat-
koznak. Éppen ontológiai jellege az oka annak, hogy tel-
jes körű érvényességre tart igényt. Ontológiai igazságigé-
nyekként a keresztény hit kijelentéseinek kompatibilisnek 
kell lenniük minden más igaz kijelentéssel. Ezt a formális 
igényt a keresztény hit átfogó jellege még inkább megerő-
síti. E kompatibilitás nélkül a keresztény hit nem lehetne 
olyan életforma, amely a hívő ember egész létét meghatá-
rozza, ehelyett egy speciális szférában, az élet más terüle-
teitől függetlenül kellene léteznie. Igazságigényeinek on-
tológiai jellege azonban éppen ezt zárja ki.

A keresztény hit hatodik jellegzetessége cselekvésköz-
pontú ereje. Ezt egyrészt az indokolja, hogy a keresztény hit 
tartalma, azaz az Istennek mint Teremtőnek, Megváltónak 
és Megszentelőnek a cselekedeteiről szóló kijelentések egy-
ben az emberi hit cselekvési lehetőségeit, normáit és célja-
it is meghatározzák. Cselekvésünk akkor nyerheti csak el 
megfelelő irányát, ha tisztában van cselekvési lehetősége-
inkkel, cselekvési céljainkkal és cselekvési normáinkkal. 
Ebben az értelemben érvényes, hogy minden dogmatikai 
kijelentésnek, amely a keresztény hit valóságértelmezését 
fogalmazza meg, indirekt vagy direkt módon mindig eti-
kai vonatkozása is van. A keresztény hit valóságértelmezé-
se ezért olyan, mint egy etikailag orientáló tudás. Másrészt 

 3 Az angol eredetiben Humpty Dumpty.
 4 Varró Zsuzsa fordítása.
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ez a tudás a hívők számára soha nem marad elvont, hanem 
mindig kapcsolódik a hithez mint az Istenbe vetett egyér-
telmű bizalomhoz, amely a keresztény üzenet igazságára 
vonatkozó, Isten által ajándékozott bizonyosság útján jön 
létre. A hitbizonyosság, amely a keresztény üzenet tartal-
mára irányul, ezért átfogó, a cselekedeteket meghatározó 
bizonyosság, amely képessé teszi és motiválja az embere-
ket arra, hogy Isten akaratát „kedvvel és örömmel”5 tegyék, 
azaz úgy, hogy bíznak a keresztény üzenetnek a hitben fel-
tárult igazságában. Mindkét vonatkozás, az etikailag ori-
entáló tudás a cselekvési lehetőségekkel, célokkal és nor-
mákkal kapcsolatban, illetve a hívő ember cselekvő meg-
határozottsága azáltal, hogy a keresztény üzenet igazsága 
a hitben feltárult számára, együtt indokolja a keresztény 
hit cselekvésközpontú erejét. Ennek a magában a hitben 
meglévő, a cselekvést meghatározó jellegnek köszönhető-
en van a keresztény hitnek nyilvános, társadalmi jelentő-
sége, és ezért nem korlátozható a magánszférára.

A rendszeres teológia gyakorlatának 

alapvető kritériumai

E fejezet döntő tézise az, hogy a keresztény hit fent kidol-
gozott hat alapvonása meghatározza a rendszeres teoló-
giának mint a keresztény hit önkifejtésének kritériuma-
it. Ezek lehetővé teszik annak a megítélését, hogy a rend-
szeres teológiát hozzáértő vagy kevésbé hozzáértő módon 
gyakorolják. A kritériumokat két alcsoportba oszthatjuk. 
Az első csoportba tartozó, a tevékenység adekvát voltára 
vonatkozó kritériumok a rendszeres teológia feladatának 
történeti-hermeneutikai vonatkozásával kapcsolatosak. 
A második csoportba tartozók, az egységességre vonatko-
zó kritériumok a rendszeres-analitikus feladatot érintik.

Foglalkozzunk először a tevékenység adekvát voltá-
ra vonatkozó kritériumokkal! E csoport első kritériuma 
a rendszeres teológia Szentírásnak való megfelelése.6 En-
nek az a funkciója, hogy biztosítsa, hogy a rendszeres teo-
lógia megfeleljen a keresztény hit alapvető szerkezetének, 
vagyis önmagát Jézus Krisztusra mint történeti alapjára 
és tartalmi középpontjára vonatkoztassa. A Jézus Krisz-
tusra való vonatkoztatás csak a Szentíráson mint közvetí-
tő eszközön keresztül lehetséges. Ezért nem lehet a rend-
szeres teológiának a Szentírással való egyezését téved-
hetetlen szövegek kánonjára való utalásként értelmezni. 
Ez a hozzáállás és stratégia az iszlám teológiához jobban 
illő lenne, ahol a Koránt a kinyilatkoztatással azonosít-
ják. A keresztény hit számára a Szentírás tekintélye „ex-
centrikus” (J. McIntyre), amennyiben a Jézus Krisztus-

 5 A Miatyánk bevezetője in: Nagy káté, 165. o. (Az eredeti német 
szöveg: „mit Lust und Liebe”. – A ford.)
 6 Vö. Härle 1985; Jeffner 1997, 34. kk. és Kelsey 1975.

ban történt kinyilatkoztatás tekintélyére utal. A Szent-
írással való egyezés azért tartozik a rendszeres teológia 
adekvát voltát meghatározó kritériumok közé, mert Isten 
Jézus Krisztusban végbement cselekvése csak a Szentírá-
son mint közvetítő eszközön keresztül hozzáférhető. Ez 
meghatározza azt a módot, ahogyan ezt a kritériumot a 
rendszeres teológiában használni kellene. A Szentírást 
úgy kellene használni, hogy a szövegeket annak a kérdés-
nek a szempontjából kell megvizsgálni, hogy hogyan vár-
ják Istennek Jézus Krisztusban tett kinyilatkoztatását és 
hogyan tudósítanak róla, hogyan juttatják kifejezésre és 
hogyan értelmezik azt. Az értelmezésnek ez a perspek-
tívája azt a módot is meghatározza, ahogyan a rendsze-
res teológiának a Szentírás bizonyságtételeinek egységé-
vel és különbözőségével kapcsolatos problémát kezelnie 
kell. Ha a Szentírással való egyezést a rendszeres teológia 
gyakorlásának kritériumaként határozzunk meg, akkor 
kettős szempontból foglalkozunk a Szentírással. A Biblia 
egyrészt az egyház könyve, ezért a rendszeres teológiá-
nak tekintetbe kell vennie azt a módot, ahogyan a Bibli-
át – mint Szentírást – az egyházban használják. Másrészt 
a Biblia olyan szövegek gyűjteménye is, amelynek mind-
egyike önálló eredettel rendelkezik, és amelyeket adott 
koruk történelmi, kulturális és társadalmi viszonyai ha-
tároznak meg. Abban a feladatban, hogy a Szentírás vizs-
gálata során a két szempontot egymásra vonatkoztassa, 
a rendszeres teológia exegetikai társtudományaitól függ. 
A Szentírással való egyezés csak akkor tud a rendszeres 
teológia tevékenységének valódi kritériumává válni, ha a 
szövegek eredeti szándéka és mai egyházi használata ta-
lálkozik, és egy átfogó értelmezés részévé válik. Figyel-
ni kell azonban arra is, hogy a szentírásszerűség csak a 
módja annak, ahogyan a rendszeres teológia megfelelő-
ségét a Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatás ösz-
szefüggésében megindokoljuk. Ebben az értelemben ez 
a kritérium a keresztény rendszeres teológia autentikus-
ságának kritériuma.

A csoport második kritériuma, hogy a rendszeres teoló-
giát egy adott történeti hitközösségnek megfelelően művel-
jük. Azok a meghatározó hagyományok, amelyekre a rend-
szeres teológia hivatkozik, biztosítják a rendszeres teológia 
folyamatos kapcsolódását az egyház történetéhez és annak 
a hit közösségéhez való kapcsolódásához. E hagyományok 
tekintélyét az a státusz adja meg, amelyekkel önmagukat 
ellátják. Hitvallásokként a meghatározó hagyományok az-
zal az igénnyel lépnek fel, hogy egyeznek a Szentírás alap-
vető bizonyságtételével. Éppen ezért tekintélyük a Szent-
írás tekintélyéből következik. Mivel a Szentírás tekintélye 
a Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatás elsődlegességé-
hez képest másodlagos, így a meghatározó hagyományok 
tekintélye harmadlagos státuszú.7

 7 Vö. Härle 1985, 303. o.
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A keresztény egyházak meghatározó hagyományai az 
evangéliumot értelmező módon foglalják össze, hogy ez-
által bemutassák egy bizonyos keresztény közösségnek a 
Krisztusban adott isteni kinyilatkoztatás értelmezésére 
vonatkozó megegyezését. Ezek a hagyományok az egyet 
nem értéstől az egyetértésig vezető úton a régi megegye-
zést képviselik, és meg kell vizsgálni, hogy a régi meg-
egyezés értelmezése milyen módon járulhat hozzá az új 
egyezség létrejöttéhez. Ha éppen a régi megegyezés érvé-
nyességét vonják kétségbe, azt kell megvizsgálni, hogy ez 
a régi megegyezés egyezik-e a Szentírással, nem kell-e ki-
bővíteni vagy korrigálni. Ha ez a vizsgálat negatív ered-
ménnyel zárul, akkor egy új egyezség elérését kell célként 
kitűzni egy új meghatározó hagyományban. Ez azonban 
az egyház feladata, amelyhez a rendszeres teológia csak 
segítségét ajánlhatja fel. A keresztény egyházak meghatá-
rozó hagyományai a Szentírás alapvető igazságainak ösz-
szefoglalásaként a Szentírásnak olyan értelmezési keretet 
adnak, amely a keresztény közösségben meghatározza a 
Szentírás használatának módját. Hiba lenne, ha a keresz-
tény igazságigények ilyen grammatikus használatát onto-
lógiai jellegük ellenében kijátszanánk, hiszen a használa-
tuk módjára vonatkozó szerepük éppen abban áll, hogy 
meghatározzák, mely kijelentések bírnak eredendően ke-
resztény igazságigénnyel, és hogyan kell őket értelmez-
ni. Mivel azok a meghatározó hagyományok, amelyek a 
keresztény közösség történeti folyamatosságát biztosít-
ják, maguk is történeti dokumentumok, értelmezésük-
kor a rendszeres teológiának szüksége van az egyház-
történészek segítségére. A meghatározó hagyományok 
tekintélyére való hivatkozás akkor tud a rendszeres te-
ológia kritériumává válni, ha e hagyományok történeti 
jellegét és jelen összefüggésében jelentkező tekintélyigé-
nyét egy átfogó értelmezési távlatban tudjuk egymással 
összekapcsolni. S mivel a hitközösség történeti folyama-
tossága különböző egyházakban és felekezetekben jele-
nik meg, ez a kritérium indokolja a rendszeres teológia 
felekezeti identitását.

A rendszeres teológia adekvát voltára vonatkozó har-
madik kritérium abban áll, hogy a keresztény hit önér-
telmezésének meg kell felelnie az adott helyzetnek. Ez a 
kritérium, amely a keresztény hit mai érvényességét fe-
jezi ki, a modern teológiában gyakran döntő szerepet 
játszott, különösen azért, mert a modern világ éppen 
úgy határozza meg önmagát, mint ami nem kapcsoló-
dik a kereszténység történetéhez. Ez a kritérium mégis 
nagyon problémás. Úgy látszik, hogy egy olyan függet-
len kritérium követelménye, amelynek biztosítania kel-
lene a keresztény hit önértelmezésének megfelelőségét a 
jelen helyzetben, feltételezi, hogy a keresztény hit mai ér-
vényessége és fontossága nem önmagában van. Ez pedig 
megkérdőjelezné a keresztény hit egyetemességigényét, 
amely a Krisztusban adott kinyilatkoztatással kapcso-

latos kijelentések ontológiai jellegében gyökerezik. Ez a 
rendszeres teológia egészének alapját semmisítené meg. 
Ezért szükséges, hogy a keresztény hit mai érvényessé-
gét és fontosságát univerzális jellegű igazságigényeinek 
következményeként értelmezzük.8 Ha a keresztény üze-
net azzal az igénnyel lép fel, hogy minden ember számá-
ra mindig érvényes legyen, akkor ma a mi számunkra is 
érvényesnek kell lennie. Ebből következik, hogy az érvé-
nyességet nem a keresztény hit tartalmára vonatkozó kri-
tériumként kell értelmeznünk, hanem a keresztény hit ön-
értelmezése bemutatásának kritériumaként, amely mai 
érvényességét kidolgozza.

E kritériumok használata hozza létre a rendszeres 
teológia történeti-hermeneutikai vonatkozását. Az ér-
vényességre vonatkozó kritériumokként a rendszeres 
teológia tevékenységének normái ezek. Emellett a kü-
lönböző típusú rendszeres teológiák megkülönböztető 
leírásának eszközei is lehetnek. Egy-egy kritérium elő-
térbe helyezése és a többi elhanyagolása jellemzi mind a 
biblicizmust, mind a tradicionalizmust, mind a modern-
izmust. Bár valószínűleg nem kerülhető el, hogy egy-
egy adott rendszeres teológia jobban vonzódjon egyik 
vagy másik kritériumhoz, ez mindenképpen azzal a ve-
széllyel jár, hogy elhanyagoljuk a kritériumok egymás-
sal való szoros összefüggését, és státuszukat helytele-
nül határozzuk meg.

Ezek a státuszok egyébként eltérnek egymástól annak 
megfelelően, hogy melyik felekezetet vizsgáljuk. Ezért a 
kritériumokat arra is használhatjuk, hogy kifejezzük és 
érhetővé tegyük általuk a rendszeres teológia gyakorlásá-
nak felekezeti meghatározottságát.

Fordította Wagner Szilárd
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A lelkészi szolgálat megújításáról
g  R I B Á R  J Á N O S

*

Személyes vallomás

Életem kettős nagy szellemi ajándéka, hogy 42 éven keresz-
tül aktív lelkészként szolgálhattam Krisztus szent ügyét, és 
hogy ez alatt az idő alatt számtalanszor megtapasztalhat-
tam Isten bűnbocsátó kegyelmét és irgalmát. Ifj úkorom-
ban emberi terveim között nem szerepelt a lelkészi pálya, 
de visszatekintve a régi időkre, úgy élem meg ezt a titkot, 
mint a nagy próféta (Jer 20,7), de hálatelt szívvel, hogy Is-
ten erre a csodálatos pályára „kényszerített”, úgy alakítva 
életem eseményeit, hogy 1966 őszén azon kaptam magam, 
hogy az Evangélikus Teológiai Akadémia diákja vagyok. 

Most értem csak, mit jelent ez az ige: „és megláthatsz há-
tulról” (2Móz 33,23), azaz visszafelé tekintve fedezem fel iga-
zán Isten kezét az életemben. Döntő szerepet játszott bukdá-
csoló életemben az a jézusi szó is, hogy „nem ti választottatok 
ki engem” (Jn 15,16), és bátorítást kaptam nehéz helyzetekben.

Nehéz időkben indultam (társaimmal együtt) a lelké-
szi pályára, és nehéz időkön mentünk keresztül, de ha új-
ra kezdhetném, mai szívemmel, eszemmel is ezt választa-
nám, mert neki, az elhívónak nem mondanék nemet, csak 
sok mindent másként tennék. 

Két fontos idézet elmélkedésünk alapjául

„Két éve került ki a teológiáról… elgondolkodott: Szüksé-
ge volt rá, mert rá akart jönni mindenáron, hogy mi a papi 
élet feladata ezen a földön. Azzal tisztában volt, hogy maga 
az egyházi szolgálat még nem feladat, csak kötelesség. Mint 
ahogy a tisztviselőnek is kötelessége a napi 8 órát akták el-
igazításával eltöltenie egy irodában. Azonban ezen a köte-

 *  Előadás Mátraházán, az Északi Evangélikus Egyházkerület mun-
ka év kezdő konferenciáján.

lességen belül egy feladatnak is kell lennie, ezt érezte tisz-
tán és világosan. Minden embernek kell legyen egy feladata 
ebben az életben – kötelességen belül vagy azon felül is ta-
lán –, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az 
embervilág több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű 
gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be, 
ezt érezte tisztán és világosan. Minden embernek kell legyen 
egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.” (Wass 
2003, 6. o.) Majd jóval később: „Isten addig nem engedi meg-
halni az embert, amíg a feladatát el nem végezte.” (Uo. 72. o.)

„Fekete József lelkész előtt összetört életű asszony ült. S ő 
érezte a tehetetlenségét most is. Szegény, szegény magukra 
hagyottak. Mi, ki segítene rajtatok? Egy egész élet kellene 
minden ilyen összetört élet megmentésére. S itt vagyok én, 
a lelkész, a tehetetlen ember, a család és a gyülekezet gond-
jával. Áradnak ide az összetört életek, s nincs erőm rajtatok 
segíteni. Nincs más hatalmam, csak a Megfeszítettre rámu-
tatni, aki mindnyájunknál többet szenvedett, aki egyedül 
maradt, egészen egyedül a kereszten. Én Istenem…”

Fekete József „[a]z ítélkezésről és Krisztus kegyelméről 
beszélt. A bűn és a krisztusi kegyelem feszültségéről. S köz-
ben egy híresen bűnös, parázna asszony ült be a templom-
ba, a leghátsó sorba.” A fejkendős, ún. tisztességes asszonyok 
csak forgatták a fejüket, ismerték és ki nem mondottan iri-
gyelték a rossz hírű hölgyet. Befejezte az istentiszteletet, de a 
templomból nehezen jutott át az irodáig. „A templom ajtajá-
ban egy csapat asszony várta… Hangoskodva kijelentették, 
ha »ez« idejár, akkor mi nem!” (Nagy 1976, 114., 288–289. o.).

Lelkészi életpálya?

Divat ma különféle életpályákról beszélni, miért ne tegyük 
meg mi is? Az életpályák fogalma éppen az újítások miatt 
született meg. Persze itt többről van szó: megújulásról!
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A lelkészi szolgálat megújulása, megújítása – nagyon jó 
felvetés egy munkaév kezdésekor, mert a sokat emlegetett 
evangélikus stratégiának ez az egyik kulcsfontosságú tétele. 

Az első irodalmi idézet a lelkészi szolgálat spirituális mi-
nőségéről szól, hogy ne csak munkahelyi kötelességet lás-
sunk el, hanem a feladat küldetéssé is legyen. Mert több kell: 
„haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a köte-
lességünk.” (Lk 17,10) A lelkészi szolgálatunkhoz való hoz-
záállás kérdését újra és újra tisztáznunk kell magunkban.

A második idézet első fele arról szól, hogy a lelkész 
szembesülni kényszerül emberi erőtlenségével éppen az 
összetört életek láttán. S az idézett lelkész ebben a felisme-
résben döbben rá: csak a kereszt! Hiábavaló minden emberi 
okoskodás (vö. Jób barátai)! Sokan vannak a lelkészekhez 
fordulók vagy nem fordulók között, akikre érvényes Jézus 
szava: „a pásztor nélküli nyáj” (Mt 9,36).

A második idézet második fele a prédikációnk meg-
tapasztalt „hatékonyságáról” vagy éppen az ellenkezőjé-
ről tesz tanúbizonyságot, hogy sajnos ilyen is van. Rend-
kívül fárasztó, hogy a prédikációnk – egy része – süket 
fülekre talál. (Pedig Lk 10,16 szerint: „Aki titeket hallgat, 
engem hallgat…”)

Emlékezzünk a lelkészavatáson elmondott 

eskü szövegére!

Az esküszöveget most csak vázlatosan idézzük fel, hogy 
annak tartalma dolgozzon a szívünkben, a fejünkben, de 
érdemes és fontos lenne bizonyos időnként ezt meditációs 
házi feladatként megcselekednünk a „belső szobánkban” 
annak színe előtt, aki előtt ezt az esküt elmondtuk, hogy 
mit is vállaltunk: 

1. Evangélikus lelkészi hivatásomnak teljes erőmmel és 
minden tehetségemmel megfelelni igyekezem. 

2. Az Úr Jézus Krisztus evangéliumát hirdetem a) a tel-
jes Szentírás szerint, b) egyházunk hitvallásai értel-
mében, c) a szentségeket Krisztus rendelése szerint.

3. Hangsúlyos, hogy vállaltam a rám bízottak pászto-
rolását.

4. Nem lényegtelen, hogy az egyház törvényes rendjét 
se felejtsük el. 

5. Ezzel is szembesülni kell: a példás élet és a szolgáló 
szeretetet legyen a jellemző. 

Emlékezzünk a lelkésziktatáskor elhangzottakra!

Olykor szembesülnünk kell azzal is, hogy az iktató kérdés-
re azt a választ adtuk, hogy „elhatároztuk”! Vagyis elha-
tároztuk, hogy a lelkészi szolgálatot „az Úr Jézus Krisztus 
követeként” és igazi „pásztorként” hűséggel és igaz szere-
tettel végezzük.

Újszövetségi nyomok, hogy személyesen is 

felelősek vagyunk a szolgálatunkért

Most és itt csak hivatkozunk a fontosabb igehelyekre, ame-
lyek a megújulásunk összefüggésében a személyes felelőssé-
günket is érintik. Érdemes ezeket fellapozni és átgondolva 
elolavsni. Ilyen a Róm 12,2: „és ne igazodjatok e világhoz, 
hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 
neki tetsző és tökéletes.” 

Említendő az Ef 4,23: „újuljatok meg lelketekben és el-
métekben” és az Ef 4,24: „öltsétek fel az új embert, aki Is-
ten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben te-
remtetett.”

Figyelemre méltó Kol 3,10: „és felöltöztétek az új embert, 
aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egy-
re jobban megismerje őt.” Ebben a szellemi kontextusban 
élve logikus a 2Kor 4,16: „Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt 
ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk még-
is megújul napról napra.”

Az élet felől megközelítve

Van fi zikai, lelki (érzelmi) és spirituális (értelmi) megfá-
radás. (Óvatosan kezeljük a kiégés fogalmát, a megfára-
dáshoz képest az veszélyesen több, utólag betoldott kép-
pel kifejezve: más az, ha egy lakás lepusztult és más, ha a 
berendezése kiégett.)

Mi az ellenszere a fi zikai fáradtságnak? Az ésszerű pi-
henés! Az éjszakák értelmes kihasználása (kivétel a bagoly 
és a pacsirta), a heti egy pihenőnap (ha volt a többi napon 
munka), az évenkénti hosszabb kikapcsolódás. Ez a kiseb-
bik gond. (Persze anyagi gondok felmerülhetnek).

Sokkal nagyobb a gond akkor, ha valaki érzelmileg, 
pszichésen fáradt meg. Belefáradt mindenbe, adminiszt-
rációba, szeretetlenségbe stb. Az érzelmi megfáradás: tor-
kig vagyok mindennel. Idegesítenek, nem tudok többet be-
fogadni, elviselni. Érzelmi kimerülés a hiábavalónak lát-
szó gürcölés miatt is bekövetkezhet. Mit tegyen a lelkész 
az érzelmi fáradtság ellen? Lelki tréning szükséges, ami-
kor megértő közösségben kimondhatja azt, ami nyomaszt-
ja. Pszichés, érzelmi, lelki megfáradás esetén szükséges az 
érzelmi feszültségek kibeszélése. Kibeszélés! Természetesen 
nem mások „kibeszélése”, hanem az érzelmeink megfogal-
mazása (ezt is tanulni kell). 

S a legnagyobb, legveszélyesebb gond, ha az egész ügy 
értelme borul homályba. Hirtelen – számos oka lehet – 
minden rettenetesen értelmetlenné válik. Szerintem a Mi-
atyánknak van egy olyan mondata, amely áttételesen erre a 
veszélyre, erre az értelmi megfáradásra utal, amikor min-
den sötétté, értelmetlenné válik: „ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól.” Szabadíts meg a (diabolosz) 
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gonosztól, amely/aki elvakítja az értelmünket. Ellenszere? 
A spirituális, értelmi megfáradás esetén: az értelmi krízis 
megbeszélése. Megbeszélés! 

Személyes lelkigondozás

Mert „emberre van szükségünk”. Lelkészekként ülünk 
bénán a személyes Betesda-tavunk partján, és érezzük: 
„Uram, nincs emberem!” (Jn 5,7) Személyes emlékem, ami-
kor megtapasztaltam, hogy milyen nagy áldás, ha Isten 
mégis ad „embert”, aki kimondja nekünk az ő szavát. 1971-
ben kezdtem Szegeden a segédlelkészi szolgálatot, más-
fél év éden a ma már emeritus professzor Cserháti Sán-
dor mellett. Amikor 1973-ban Pesterzsébetre kerültem, itt 
nem részletezendő negatív dolgok miatt (nem a gyülekezet 
okozta) nagyon elfáradtam, és már-már a szolgálatból való 
távozáson töprengtem. De végső elszomorodásomban ír-
tam egy levelet a volt principálisomnak, aki egy ragyogó, 
Istentől kapott mondattal helyre tett: „Szegeden megkap-
tad a biztatást, Pesterzsébeten a próbát.” Kell hogy legyen 
emberem, aki által Jézus szól! 

Fontos: ezt a háromféle megfáradást csak didaktikusan 
választom szét, mert egyébként a háromféle megfáradás kö-
zött összefüggés van. Ha valaki lelkileg lerobbant, fi zika-
ilag is hamarabb kimerül, ha valaki spirituálisan krízisbe 
kerül, fi zikailag és pszichésen is kimerül. Ha csak fi zikai-
lag robban le valaki (túlhajtja magát), megúszhatja egy be-
tegséggel, amikor a lelki apparátusa pihenésre kényszerí-
ti (vírusfertőzés, nem feltétlenül véletlen, de ne is drama-
tizáljuk túl), vagyis megbetegszik, vagy enyhébb balesetet 
szenved. Ha valaki érzelmileg robban le, akkor már súlyo-
sabban ássa alá az egészségét, de ha ez tetőzik spirituális 
krízissel is, akkor jön a teljes összeomlás. 

Zárótétel

Újra személyes vallomásként: útmutató lett számomra Ap-
Csel 13,15: a pizidiai Antiókhia zsinagógájának elöljárói így 
invitálják Pált és kísérőit előre:  „ha van buzdító szavatok, 
szóljatok!” Valamint biztató az 1Kor 15,58: „Szeretett test-
véreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodja-
tok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy 
fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 

Érdemes újra fellapozni Hafenscher Károly Erősítsd 
testvéreidet! című könyvecskéjét (1996). A 158. oldalon ol-
vassuk Nem hiábavaló a lelkészi munka címmel az egyik 
tanító szavát a mindenkori lelkészeknek. Mégsem hiába-

való, minden esetleges látszat ellenére, mert az Úr Jézus 
Krisztus szolgálatában állunk. 

A zárótétel zárótétele: egy kuriózum

Tatjana Goricseva 1947-ben született Leningrádban, fi lozó-
fi át és rádiótechnikát tanult. Huszonhat évesen keresztény 
lett. 1980-ban kiutasították a Szovjetunióból. Ma Párizsban 
él. Részlet a könyvéből: 

„Mióta Nyugaton élek, megértettem, hogy a hit krízi-
se itt nagyrészt abból ered, hogy nincsenek többé – vagy 
ha vannak is, igen kevesen – igazi lelkipásztorok, akik va-
lóban képesek gyógyítani és jó tanácsot adni, akik valódi 
lelki hatalommal rendelkeznek, akik az igent, ill. a nemet 
tekintéllyel mondják ki.” Szerinte „a pap, aki nemcsak fél 
szívvel, hanem egész valójával másoknak szentelte életét”. 
És ehhez teszi hozzá: „A radikális követelmények nélküli 
kereszténység utilitarizmusba (haszonelvűségbe) süllyed.” 
(Goritschewa 1984)

Istenről beszélni veszélyes

„1980. augusztus 20. Életemben először láttam vallásos 
adást a tévében. Hálát adok Istennek, hogy nálunk ateiz-
mus van, és nincs »vallásos nevelés«. Amit ez az ember a 
képernyőn művelt, az sokkal alkalmasabbnak látszott arra, 
hogy tömegeket távolítson el az egyháztól, mint a mi fi ze-
tett ateistáink ügyetlen fecsegése. Elsőrendű eleganciával 
öltözötten a szeretetről beszélt egy önelégült prédikátor. 
Most értettem meg, milyen veszélyes dolog Istenről beszél-
ni! Minden egyes szónak teljes egészében hitelesnek kell 
lennie, olyannak, mint egy bemutatott áldozat. Különben 
jobb, ha hallgatunk.” (Forrás: paplak.hu, „Olvastam” rovat)

Megújulásunk ügyében Jézusé legyen az utolsó szó: „Én 
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és 
én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit 
sem tudtok cselekedni.” (Jn 15,5) 
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Aktuális homiletikai témák feldolgozása

Munkaévkezdő konferenciánk nyitó estéjén Dejcsics Konrád 
bencés szerzetesnek volt egy emlékezetes mondata. Amikor 
arra kértük, mondjon valamit a munkájáról és a pannonhal-
mi iskoláról, valamint kértünk tőle egy esti áldást, akkor ő 
úgy válaszolt, hogy mindenekelőtt egy doxológiát szeretne 
mondani. Lehetséges volna ezzel kezdeni? – kérdezte. Mind-
annyian jólesően válaszoltuk, hogy igen, nagyon is. Minden 
eseménynél és minden megszólalásnál nagyon jó és nagyon 
fontos, hogy legyen velünk és bennünk egy doxológia. Di-
csőítés nélkül színtelen, erőtlen és magányos minden tevé-
kenységünk. Az igehirdetésről is csak úgy lehet értekezni, 
sőt a gyakorlatban hétről hétre prédikációt mondani, hogy 
legyen mögötte dicsőítés. Pontosabban, hogy előtte és mö-
götte legyen egy kimondott, leírt doxológia.

A prédikációk próbára teszik az emberek türelmét. 
Beszélőkét és hallgatókét egyaránt, Eutüchosz elalvásától 
kezdve (ApCsel 20,9) mind a mai napig. Sok érdekes írást 
lehetne ezzel kapcsolatban idézni, most egy 19. századi ang-
liai véleményt választottam ki: „A civilizált és szabad or-
szágokban jelenleg talán nincs is kellemetlenebb kényszer, 
mint prédikációk hallgatása. Egy szabad országban csak a 
prédikáló lelkésznek van hatalma arra kényszeríteni a hall-
gatóságot, hogy csendben üljön és tűrje, ha gyötrik. Csak 
egy prédikáló lelkész lelheti kedvét az elcsépelt frázisok-
ban és általánosságokban, miközben megvan az az elvi-
tathatatlan előjoga, hogy ugyanolyan tiszteletben részesít-
sék, mintha ajka tüzes ékesszólással és meggyőző logiká-
val szólna. Ő korunk legfárasztóbb embere, az öregúr, akit 
mi, mai szindbádok nem tudunk lerázni, a rémálom, ami 
megzavarja vasárnapi nyugalmunkat, lidércnyomás, ami 
megterheli vallásunkat és megutáltatja az istentiszteletet.”1 

Persze létezik a másik véglet is. Ezzel az elmúlt napok-
ban találkoztam nagyon érdekes formában. Egy, a ZDF ál-
tal sugárzott istentisztelet-közvetítésbe kapcsolódtam be 
egész véletlenül. A prédikációnál kapcsoltam be a készü-
léket. Pillanatok alatt azt éreztem, hogy vonzó, kellemes 
légkör vesz körül, közvetlen hangú lelkész beszél hihetet-
len kisugárzással. Nem lehet nem meghallgatni! Az is érez-
hető volt pár mondat után, hogy az értelem és az érzelem 
egyaránt jelen van ebben az igehirdetőben. Amit mond és 
ahogyan beszél, az 2013 hamisítatlan hangja. Az adás után 

 * Előadás a Déli Evangélikus Egyházkerület munkaévkezdő konfe-
renciáján, Balatonszárszón.
 1 Trollope 1857, VI. fejezet. Idézi Radcliffe 2011, 62. o.

rákeresve az interneten megtaláltam azt a mondatot, amit 
a jelenlegi gyülekezetének tagjai mondtak akkor, amikor 
a bemutatkozó igehirdetését meghallgatták. Így hangzik: 
„Bitte sofort einpacken, den nehmen wir.”2

Azt hiszem, erre a mondatra vágyunk mindannyian lel-
készként és igehirdetőként. Arra, hogy legyen ilyen élmé-
nyünk. Az azonnali hatás és a kétségtelen meggyőződés: őt 
és ilyen prédikációkat akarunk hallgatni a mi gyülekeze-
tünkben minden vasárnap. Azon is érdemes elgondolkod-
ni, hogy a mai Magyarországi Evangélikus Egyházban saj-
nos egyre ritkábban fordul elő az, hogy a lelkészválasztás-
nál a legfontosabb kritérium a jelölt prédikációja és annak 
minősége! Inkább fontos a menedzseri, a szervezőkészségi 
ügyesség, esetleg a pályázás terén bizonyított rátermettség. 
A mélyebb teológiai tartalom ritkán esik latba…

2012-ben jelent meg egy nagy sikerű és jól használható 
homiletikakönyv Göttingenben, egy húsz évnyi tapaszta-
lattal rendelkező rádióriporter és az NDR rádiólelkészének 
munkája: SelbstVerständlich predigen? So geht’s!3 Elsősor-
ban laikus igehirdetőknek segít ez a könyv kurzusszerű-
en, de a bevezető mondatok közül kettőn nagyon elgon-
dolkodtam. „Jeder Mensch, der Gottes Wort weitersagt, 
ehrenamtlich oder hauptberufl ich, träumt davon, dass 
die Menschen zuhören. […] Wer predigt, genießt darum 
auch ein besonderes Prestige, und so gesehen ist Predigen 
eine wahre Lust. Wenn es darum geht, die ersten Worte 
zu Papier zu bringen, kann predigen aber auch eine Last 
sein.”4 (Bernstorf–Thomsen 2012, 9. o.)

Minden igehirdetőnek van személyes tapasztalata ezek-
ről a mondatokról. Az élvezetről is, az alkotás gyötrelméről 
is. Az új homiletika komoly átrendeződést hajtott végre a 
prédikáció világában. Egyre kevésbé szabad a papírízű és 
elvont beszédekkel foglalkozni. Vitathatatlan elsőbbséget 
élvez az élő igehirdetés, ami nem egyszerűen beszéd, sok-
kal inkább esemény.

 2 „Csomagoljon gyorsan. Már visszük is.” http://www.kreiszeitung.
de/lokales/oldenburg/wildeshausen/bitte-sofort-einpacken-nehmen-
wir-2297192.html 2013.08.31. (Megtekintés: 2013. október 11.)
 3 „Magától értetődően (érthetően) prédikálni? Így megy ez!” (A cím 
szójátékot rejt: a sajátos írásmód következtében bennefoglaltatik az 
„érthetően” szó is.) 
 4 „Minden ember, aki Isten igéjét akár főállásban, akár önkéntesként 
hirdeti, arról álmodik, hogy az emberek hallgatnak rá. […] Ugyanak-
kor aki prédikál, az örvend egyfajta tiszteletnek is. Ha erre nézünk, 
akkor élvezet a prédikálás. Ha azonban arra gondolunk, hogy az első 
szavakat el kell kezdeni papírra írni, akkor a prédikálás teher is lehet.” 
(A szerző ismét játszik a szavakkal: Lust: élvezet; Last: teher.)
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Nézzünk a tükörbe! Igehirdetői önvizsgálat

Örvendetes, hogy idei munkaévkezdő konferenciánk cent-
rumában az igehirdetés áll. Közös gondolkodás a prédiká-
lásról. Fontos bizonyos rendszerességgel megállni és együtt 
átgondolni azt, hogy az éppen aktuális helyzetben melyek 
a legfontosabb kérdések az igehirdetéssel, a prédikációs 
szolgálatainkkal kapcsolatban. Személyes megállásra is 
szükség van. De az igehirdető lelkészi közösség kontrollja 
és önvizsgálata sem elhanyagolható. 

Bizonyos időközönként érdemes elgondolkodni azon, 
milyen a viszonyom a prédikációimmal, hogyan is élem 
meg azt, hogy hétről hétre, napról napra prédikálok. Kö-
zösségben is fontos ezen a kérdésen elgondolkodni, azért, 
hogy jobban lássuk, merre jutottunk akár csak tíz vagy 
húsz év alatt egyházunkban az igehirdetések területén. 
Mindig rá lehet ébredni arra, hogy a mondanivalónk örök, 
de maguk az igehirdetések – kevés kivételtől eltekintve – 
nagyon is időhöz, alkalomhoz és korszakhoz kötöttek. Sőt 
talán legtöbbjük egyszeri alkalomhoz és időponthoz kötött. 

Furcsa érzéssel olvassuk évtizedekkel korábbi, leírt ige-
hirdetéseinket. Mennyire más az, ahogyan ma prédiká-
lunk! Reális kritikával azt is mondhatjuk, hogy generá-
ciók másként prédikálnak, ha valóban prédikálnak. Nem 
egyezhet meg teljesen sem a tartalmi terület, sem a mód-
szer, a stílus. Akkor áll le a fejlődés, ha nem tudjuk felfe-
dezni érdemben ezt a változást. Az igehirdetés átalakuló 
és gyorsan változó műfaj és esemény az egyházban. Az élő 
egyháznak mindig jellemzője, hogy megújul és változik a 
prédikációja. Az ellenkezője a stagnálást és a múltba szo-
rultságot jelzi. Változásra szükség van.

Előkerülhetnek fajsúlyos tartalmi visszakérdezések 
ebben a prédikálásunkkal kapcsolatos megállásban: mi a 
legtöbbször előforduló üzenete a szavainknak, mennyire 
vagyunk közel a Bibliához a prédikációinkban, mennyi-
re vállaljuk fel a mai, esetleg kényes kérdéseket, amelyek 
a környezetünkben éppen most aktuálisak? Naprakészek 
a prédikációink? Egy ilyen szembenézés alkalmával azt is 
megkérdezhetjük: mit jelentenek számomra az igehirdeté-
seim? Milyen érzéseim és milyen gondolataim vannak velük 
kapcsolatban? Mennyire mozdítanak meg engem személye-
sen is, és milyen mértékben formálnak az igehirdetéseim 
egy őszintébb, kitisztultabb és mélyebb érzésvilág irányába?

A hitelesség aktuális kérdései (A hiteles igehirdető 

és a hiteles igehallgatók)

Én magam benne vagyok-e – egyre jobban és intenzíveb-
ben – a prédikációimban? Nem abban az értelemben, hogy 
önmagamról beszélek egyre többet, hanem úgy, hogy az 
egész lényem hitelesen rajzolódik ki a szavaimban. 

A hitelesség nem a sikerességgel függ össze, és nem is 

a hibátlansággal vagy a tökéletességgel, hanem a fokoza-
tos letisztultsággal és egy kirajzolódó, sokak számára elfo-
gadható jelenléttel. A hitelesség az életünk korrekt és tisz-
tességes visszatükröződése a szószéken. Az őszinte hang 
nem egyszerű adottság. Küzdeni kell érte, keresni kell ma-
gunkban. Amit hirdetünk és ahogyan mondjuk, az a má-
sik embernek, az igehallgatónak életvalóság-e? Mellénk 
szegődhet-e a prédikációban, és megtehet-e velünk több 
vagy kevesebb lépést? 

Hiteles irodalmi példa számomra erre az odaszegődé-
si, „mellételepülési” helyzetre Fekete István néhány sora, 
amelyben dialógust folytat Istennel. Speciális őszinteség 
sugárzik a szavakból. „Én már csak Istenben hiszek. Kis 
gyertyám békésen lángol itt az oltár sarkán, kezemben ci-
garetta, kint este van már, félelmes éjszakát ígérő este, s én 
arra gondolok, haragszik-e rám a végtelenség Istene, hogy 
itt cigarettázok? Érzem, hogy nem. A cigaretta csak füst, 
égés, parázs, s az én szegényes emberi életem úgyis az övé. 
Neki ajánlottam fel azokért, akiket szeretek. Itt ülök hát te-
mérdek emberi hitványsággal, bűnnel, öröklött átokkal a 
szívemben, de a lelkem az Övé, és hozzá fog visszatérni.” 
(Fekete 2009, 103. o.)

Ma nagyon nehéz megnyerni vagy egyáltalán megta-
lálni a hallgatót bármilyen komolyabb tartalommal. Fő-
leg olyannal, ami nem felel meg az ízlésének vagy politi-
kai nézeteinek. Ezért ritkábban is kerülnek fel az igazán 
égető problémák a szószékre. Inkább vevők vagyunk ige-
hallgatóként is a könnyed és felszínes üzenetekre, a gyors, 
kissé szenzációízű híradásokra. Emiatt nagy a mesélés kí-
sértése a prédikációban. A „Mi történt velünk?” és a „Mit 
éltem át az elmúlt időszakban?” kérdésekre adott felele-
tek, mondatok azonban nem igehirdetések igazán. Bár ez-
zel bizonyos helyzetekben egészen népszerűek is lehetünk.

Emellett azonban van egy alapvető vágy a ma körülöt-
tünk élő emberekben az útitárssá válásra. Valakihez, vala-
kikhez tartozni és kötődni, mert egyébként elviselhetetlen 
az élet magánya, nyomorúsága vagy a megpróbáltatások 
sorozata. Vannak megsebzett emberek, akik mindenkép-
pen kapaszkodót keresnek, szeretnének kapcsolódni egy-
egy erősebb hanghoz, határozottabb véleményhez. Sok ér-
dekcsoport – üzleti és politikai egyaránt – kellő arroganci-
ával és rámenősséggel ki is használja ezt az igényt. Egyfajta 
speciális bátorságra és kezdeményezőkészségre azonban 
nekünk is szükségünk van a szószéken. Létezik tisztessé-
ges határozottság. E nélkül erőtlen a szavunk.

Ez az együtt haladás, együtt lépés a ma aktuális ho mi-
le tikai fő kérdések egyike. Kik jönnek hozzánk? Kik jön-
nek velünk? Kik hallgatnak meg minket a szószék alatt, 
előtt? Talán ma helyesebb így mondani: milyen társasá-
gunk van a szószék körül? 

Együtt haladnak-e velünk a hallgatóink, vagy meghiú-
sul a közös gondolkodás már a szavaink hangzása közben? 
Ráérez a hallgató a prédikációra, vagy csupán végighall-
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gatja azt? Belekerül az igehirdetés eseményébe, vagy kí-
vül marad, és ezáltal megmarad előadásnak a prédikáció, 
amely valahol a távolban hangzik? Közeledés és távolodás. 
Melyikben élünk? 

Nehéz és sokszor felbukkanó probléma a lelkész szá-
mára az az ismert helyzet, hogy felkészül egy igehirdetés-
sel arra számítva, hogy például többségében fi atalok, gye-
rekek lesznek majd jelen, mert az iskolakezdés közeledik, 
most lett vége sok tábornak, alig lehet bírni a lelkes vissza-
térő gyerekekkel. A templom első két padja azonban meg-
telik egy gyászoló családdal, akik azért vannak jelen ige-
hallgatóként, mert „el kell jönni ilyenkor”. Hogyan lehet 
áthidalni ezt a távolságot a szószékről? Nem egyszerű jól 
kezelni az ilyen szituációt! Egyre nehezebb egységes egész-
nek látni a hallgatóságot.

Az is aktuális és nehéz helyzet, hogy sok gyülekezetben 
megvannak a helyi „tekintélyes” hallgatók, akiknek teljesen 
kötött, fi x elképzelésük és akaratuk van arra vonatkozó-
an, hogy mi hangozhat el és meddig mehet el az igehirdető, 
melyik álláspont a megfelelő, és melyik nem kaphat helyet.

Igény és igénytelenség is leküzdendő akadály az ige-
hirdető számára. Ritkán kérdezzük meg őszintén, hogy 
hol találkozik szerencsésen az igehirdető és az igehallga-
tók közössége. Valóban odavaló az igehirdető, vagy eset-
leg egy más adottságú és igényű gyülekezetbe? Általában 
nem nézünk szembe ezzel a kérdéssel, hanem megmarad 
a csiszolódás kényszere, amely több vagy kevesebb siker-
rel jár. Ritkán fordul elő, hogy megelőző megoldás születik, 
és az érintettek nem várják ki a végkonfl iktust. A „meg-
felelő prédikátor a neki megfelelő szószéken” alapelve so-
kat könnyíthetne igehirdetői pályákon, sorsokon ma is.

Külső és belső visszajelzések az igehirdetéssel 

kapcsolatban

Minden igehirdető kap valóságos jelzéseket is az igehirde-
tői pályán. Indirekt és direkt módon egyaránt. Ilyen lehet 
az érdeklődés növekedése vagy csökkenése. Hiába magya-
rázzuk sokféleképpen ma a templomlátogatottsági helyzet 
okait, ez mégiscsak egy objektív visszajelzés. Az is lehet, 
hogy épp az az egyértelmű, vitathatatlan jelzés, hogy há-
nyan vesznek részt az evangélikus istentiszteleteken ma, 
hogy ez a részvételi grafi kon milyen tendenciát mutat. Nem 
mindig kellemes ezzel szembesülni, de kikerülhetetlen fel-
adat. Erősebben fogalmazva: tudunk-e átadni majd annyi 
igehallgatót az utódunknak, mint amennyivel mi kezdtük 
a szolgálatunkat a gyülekezetünkben? Nem szabad elba-
gatellizálni ezt a kérdést, nem szabad ráfogni a környe-
zetre, a mai emberi magatartásra vagy bármilyen trendre 
a „kevesebb hallgatót”, hanem keresni kell az igazi okát a 
fogyásnak és a hallgatók elveszítésének. A külső visszajel-
zést sokkal őszintébben kellene kezelnünk.

Jelzés önmagunkra nézve az is, hogy motiváltnak vagy 
elfelejtettnek, a partvonalra kerültnek érezzük-e magunkat. 
Érezzük-e az érdeklődést, vagy úgy látjuk, ebből a szem-
pontból majdnem elfelejthető a szerepünk és a szavaink a 
valóságos környezetben. Ez a belső jelzések világa. Az ige-
hirdetői feladat végzéséhez szükségünk van egy minimum 
stabilitásra, egy „jó érzésre” a fontosságunkat illetően. De 
vannak időszakok, amikor úgy érezzük, hogy most va-
gyunk rivaldafényben, középpontban, érdekli a környeze-
tet az, amit prédikálunk, egyre többen jönnek meghallgat-
ni a szavainkat. A környezeti inspiráció fontos alapfeltéte-
le a szolgálatunknak. Az igehirdetőnek az az alaphelyzete, 
hogy bátorít, erősít és továbbsegít, de ő maga is rászorul er-
re, igényli azt, hogy bátorításban, biztatásban és megerősí-
tésben részesülhessen. De hogyan és mikor találhatja meg 
ezt? Az elismerésnek és az elismertségnek az egészséges fo-
kára minden prédikátornak szüksége van. 

Meg kell találni a helyünket két bibliai ige által meg-
rajzolt íven. Az ív egyik vége az, ahogyan Mózes beszélt: 
„Kérlek, Uram, nem vagyok én a szavak embere. Ezelőtt 
sem voltam az, de azóta sem vagyok, hogy szolgáddal be-
szélsz. Sőt nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én.” (2Móz 
4,10) A másik szélén az ívnek pedig Pál apostol szava ta-
lálható: „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, 
hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett be-
szédét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten 
beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje hat is 
bennetek, akik hisztek.” (1Th essz 2,13) 

E kettő között keressük a helyünket: nem vagyok képes 
megszólalni, illetve olyanok a szavaim, hogy azok az Isten 
szavaiként hangzanak a számról. A képtelenség és a csúcs-
ra járatás. Ki is mozdulunk igehirdetőként, hol az egyik 
irányba, hol a másikba. A bizonytalanság, a túlzott önbi-
zalomhiány és a fájdalmas magabiztosság, a nagyképűség, 
a megalomániás magaviselet között. A mai homiletika ak-
tuális kérdése az is, hogy hogyan viszonyulunk ehhez az 
emberi mivoltunkból fakadó helyzethez. Hogyan küzdünk 
a hitharcunkban azért, hogy „jó helyen legyünk” és „jól le-
gyünk”, hogy jól kezeljük a végleteket?

A várakozás mint az igehirdetés születésének 

fontos fázisa, vagyis az igazi előzmény

Megelőzi-e egy bizonyos érezhető várakozás az igehirdetői 
tevékenységünket vagy nem? A várakozás nagyon őszinte 
atmoszféra. Van benne izgalom, feszültség és titokzatosság. 
Némi protestáns zsargonnal azt is mondhatjuk, hogy ez a 
szükséges „szentlelkes idő” az igehirdető életében. Rejté-
lyes, megfoghatatlan.

A várakozás belső motivációs erő. Igazi és tiszta inspirá-
ció, amely nélkül nincsen lelki alkotófolyamat. A prédikáció 
írása, fejben történő rögzítése, a vázlatos szerkezet felépítése 
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vagy egy képszerű, víziószerű látkép, tájkép festése minden 
esetben lelki alkotó folyamat, amelyet megelőz és kísér egy 
egyértelmű szellemi, szakmai, tudományos munka. Ennek 
is része a várakozás mint a majd megszülető alkotás vágya 
és óhaja. Az igehirdetést felhajtó, előhívó mozgás ez. A ket-
tő, a szellemi munka és a lelki alkotó folyamat együtt képes 
csak arra, hogy valóban prédikációról beszélhessünk teoló-
giai értelemben. Értelemnek és érzelemnek egyaránt fontos 
szerepe van ebben. Nagy baj már ebben a szakaszban is, ha 
valamelyik hiányzik, de végképp problematikus, ha a kész, 
elhangzó igehirdetésben hiányzik valamelyik. A száraz pré-
dikáció is fájdalmas, de a szellemileg alulvezérelt is kínos.

Van-e folyamatos kísérő környezete a prédikálásunk-
nak, vagy teljesen magunkra maradunk? Fontos kérdés ez, 
mert az elszigetelődés az egyik fő oka annak, ha „szélma-
lomharcnak” érezzük a minden vasárnapi szolgálatot. Az 
az ideális, ha benne él a gyülekezet az igehirdetés készü-
lésének és megvalósulásának egész folyamatában. Bár az 
előadási mód többnyire monológ, lényeges azonban, hogy 
az alkotás helyzete mindenképpen a dialógus valamilyen 
formájában valósuljon meg. 

A lelkész imádsága, Krisztus előtti leborulása és a kör-
nyezetével való eleven és aktív kapcsolata egyaránt fontos 
eleme a prédikátori életvitelnek. A maga természetességé-
vel, nem mesterkélt formában. Ez a három együtt az ige-
hirdetés lelki előfeltétele. Ha bármelyik szűkössége jelent-
kezik, az azonnal meglátszik a szószéken. A hiányuk érez-
hető. Ez sokszor magának az igehirdetőnek a legnehezebb, 
mert lelkiismeretében zavarja, hogy valami kimaradt, el-
maradt, ami nélkül nem igazi a szószéki esemény. Ez a hi-
ányérzet sokszor már csak a szószéken jelentkezik, a „mi-
ért nem tettem… olvastam el… néztem utána… hallgat-
tam meg…” lelkiismeret-furdalásos érzéseiben.

Nem egyszemélyes vállalkozás a prédikálás, hanem egy 
közösség, a velünk élő gyülekezet vasárnapi, ünnepi, szószé-
ki közösségi hangja. Nagyon fontos, hogy egyetlen lelkész se 
jusson el oda, hogy teljesen magára maradtnak érzi magát 
igehirdetői munkájában. Ez az egyedüllét keserves, és bé-
nítóan hat a lelkészre. A prédikálással kapcsolatos kiégett-
ségnek is ez az egyik első tünete. Ilyen helyzetekkel sajnos 
egyre sűrűbben találkozhatunk. Az a jó, ha úgy beszélünk 
a szószéken, mintha ott ülnénk a padban a hívek mellett.

Az igehirdetés varázsa

Timothy Radcliff e írja népszerűvé vált művében, hogy az 
igehirdető számára is egy kérdés aktuális igazán. „Mindig 
az a kérdés, amikor valamilyen módon meg akarjuk osz-
tani hitünket: megpillantanak-e az emberek valamit Isten 
dinamikus jelenlétéből?” Más szóval és nagyon egyszerű-
en: történik-e valami akkor, amikor prédikálunk? Ezért is 
utal arra, hogy mennyire nem egyszerű „a kegyelem pezs-

gésének bármilyen kis jelét is továbbadni”. Ezért imád-
koztak az első domonkosok is a gratia praedicationisért, 
a prédikálás kegyelméért. A prédikáció azért különleges 
és csoda, mert úgy próbálunk beszélni, hogy valamilyen 
módon eseménnyé és történéssé legyen az ige a beszédünk 
folyamán. A lehetetlen közelsége ez, egyben mégis az iste-
ni közelségnek ez az egyedül lehetséges megtapasztalása 
számunkra. Magunk elé úgy képzelhetjük ezt, ahogyan a 
sylvanès-i apátság poszterén olvasható: „A tudós így szólt 
a mandulafához: beszélj nekem Istenről. És a mandulafa 
kivirágzott.” (Radcliffe 2011, 66–67. o.)

Van-e fénye és színe az igehirdetési tevékenységnek ma, 
vagy inkább olyan a mi korunkban az igehirdetési helyzet, 
mint ahogyan az a történelem során többször is előfordult: 
fennmaradásra, kitartásra és túlélésre próbálunk beren-
dezkedni? Kivirágzik-e itt-ott a mandulafa?

Ennek megfelelően a szavaink is inkább általános és 
nagy teológiai igazságok ismétlései? Már sokszor elmon-
dott és sokszor hallgatott, szinte szó szerint azonos mon-
datok monoton előadása a prédikáció? Könnyen eljutha-
tunk oda, hogy a prédikáció szükséges és elengedhetetlen 
helyzetét elfogadjuk, és el is végezzük a feladatokat ezen a 
téren, de nincsen csillogása és fénye annak, amit teszünk. 
A varázs hiányzik. A csak végrehajtás és feladatmegoldás 
nagyon veszélyes hozzáállás a prédikáláshoz! Csak egy lé-
pés innen, hogy ebből élünk, ezért fi zetnek, és ezt tudjuk. 
Így aztán ennyi az, ami minket itt tart és ide kényszerít…

Egyéni szín, saját öröm és megtapasztalt jó érzések nél-
kül nagyon kemény az igehirdetői pálya, nehezen is lehet 
így eredményt, hatást elérni vagy áldást felfedezni benne. 
A hatása is csekély. Pedig rejtetten vagy nyíltan a varázsra 
vágyunk, és ezt szeretnénk mindig újra megérezni és átél-
ni. Minden egyes prédikáció ünnep az igehirdető számá-
ra. Minden egyes szószéki helyszín csoda az életünkben. 
Minden egyes hallgatói kör előttünk különleges és egyedi 
lehetőség Isten kommunikációjának a megvalósulására. 
Ez lenne vagy ez az egészséges igehirdetői tartás és töltés.

Hányszor éljük meg ezt a pozitív kapcsolatot a prédi-
kációval, és hányszor azt, hogy nincs szín, öröm és jó ér-
zés bennünk a szószékre menet, a szószéken vagy az on-
nan való lejövetelkor? Ennek a három mozgásnak jelentő-
sége van a lelkészi pályán. 

A szószékre vezető lépésekben mindig benne rejlik az, 
akik és amilyenek vagyunk éppen az adott időszakban. Ez 
azért is nagyon izgalmas, mert a kudarcok, a bukások vagy 
a hamisságok is feljönnek a lépcsőn éppúgy, mint a tiszta-
ság, a jó érzések és az őszinteség. 

Fent a szószéken pedig az a döntő kérdés, hogy mi ébred 
életre belőlünk. Mi lesz igazán hallhatóvá és láthatóvá? Mi 
az, ami létrejön és megszületik abban a pár percben? Mi jár 
át minket, és mi indul el valóban a térben és a hallgatók-
ban? Van-e ereje? Lesz-e csoda belőle? Képesek lesznek-e 
a szavak és a testbeszédünk arra, hogy eseménnyé válja-
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nak? Nem elegendő életszerűen fogalmazni, hanem élet-
re kell kelnie az igehirdetőben lévő gondolatoknak, a pré-
dikációnak úgy, hogy hatása lehessen, és valóban átjárja 
a hallgatókat az, ami elhangzik, és ami látható is egyben.

A szószékről lefelé jövet pedig van-e olyan érzésünk, 
hogy éppen jókor és jó helyen jártunk? De jó, hogy mindezt 
elmondhattam, pontosan most és pontosan én! Mennyire 
rossz lenne, ha erre nem nyílt volna lehetőségem! Nem is 
értem, hogyan, de csak úgy követték egymást a szavak, a 
gondolatok és a képek. Vitt magával a folyamat. Éreztem 
magamban az erőt és a kedvet; hogy pontosan hogyan, azt 
nem tudom, de ott volt és nagyon jó volt.

Akkor van jó helyen a szószék és akkor vagyunk jó he-
lyen a szószéken, ha pozitív érzések és élmények vesznek kö-
rül minket. Mert egy hármas alapszabályt sohasem szabad 
elfelejteni: 1. minden szószéknek van varázsa; 2. minden ige-
hirdetőnek lehet varázsa; 3. minden prédikációnak kell hogy 
legyen varázsa. Kicsi, de egyedi csillogása és fénye minden-
képpen. Ennek a keresése, megtapasztalása és állandó meg-
újulása tartja jó helyen a szószéket és az igehirdetőt egyaránt.

Olvassuk el Fred Craddock teológusoknak szóló ige-

hirdetését (2013). Ebből a prédikációból mind a megújuló 
igehirdetésre, mind a doxológia fontosságára nézve szép 
ajándékot kapunk. Mi se induljunk és ne is érkezzünk meg 
sehová úgy, hogy ne lenne egy őszinte doxológia a zse-
bünkben! Ekkor leszünk jó kedvvel és jó érzéssel, jó he-
lyen a szószéken.

Hivatkozott művek

Bernstorf, Matthias – Thomsen, Th orge 2012. SelbstVerständ-
lich predigen? Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Craddock, Fred B. 2013. Doxológia. Ford. Literáty Zoltán. In: 
Homiletika ökumenikus palettán. Szerk. Szabó Lajos. Luther 
Kiadó, Budapest. 153–157. o.

[Fekete István] 2009. Őszi számadás. Fekete István füveskönyve. 
Lazi Könyvkiadó, Szeged.

Radcliffe, Timothy 2011. Miért járunk misére? Vigilia Kiadó, 
Budapest.

Trollope, Anthony 1857. Barchester Towers. London.

A haldoklók kísérése a mindennapi lelkészi munka része. 
Egy gyülekezeti lelkész szolgálati évei alatt sok esetben ül 
betegágy mellett, kísér haldoklót, szerez ezen a téren saját ta-
pasztalatot. Ezen a területen nincsen „kell”, mindenki a sa-
ját lelki alkata, tudása, szíve alapján végzi ezt a szolgálatot.

Negyedik éve vagyok jelen a Pécsi Gyerekklinika Onko-
lógiai Osztályán mint lelkigondozó. Az osztályt vezető orvos 
minden alkalommal elmondja, hogy „a gyerekonkológia az 
életről szól”. A gyerekek kétharmada meggyógyul és vissza-
tér családjához, barátaihoz. Vannak azonban gyerekek, akiket 
„elveszítünk”, elsiratunk, meggyászolunk. És megőrizzük a 
titkot, amit tőlük tanultunk, hogy az élet tele van küzdelem-
mel, szenvedéssel, de mégis szép és páratlan. Az osztályon töl-
tött időm alatt eddig tizenöt gyereket és az ő családjukat kí-
sértem a haldoklás útján heteken, hónapokon keresztül. Az 
ott szerzett tapasztalataim alapján három dolgot tartok fon-
tosnak a haldoklók kísérésénél. Számomra szükséges:

• az emberismeret,
• az önismeret
• és az alázat.

 * Elhangzott Mátraházán, az Északi Egyházkerület munkaévkezdő 
lelkésztalálkozóján.

Emberismeret és önismeret

A „világ” Elisabeth Kübler-Rossnak köszönheti, hogy tud 
valamit a haldoklás menetéről. A svájci származású pszi-
chiáter hosszú éveket töltött haldokló beteg emberek mel-
lett. Ez az aktív, fi gyelmes jelenlét alapozta meg elméletét, 
ami a haldoklás öt stádiumáról szól. A stádiumok egymást 
követő szakaszokat írnak le, de ez nem jelenti azt, hogy 
minden haldoklónál az elmélet sorrendje szerint történik. 
Egyes szakaszok kimaradhatnak, mások újból előjöhet-
nek, megismétlődhetnek. Az öt klasszikus kübleri szakasz: 
a tagadás (elutasítás), düh (harag), alkudozás, depresszió 
és belenyugvás. (Az idő múlásával ezek a szakaszok még 
kettővel, a tudatlanság és bizonytalanság szakaszaival egé-
szültek ki. Így ma már hét stádiumról beszélünk, ahogy 
azt Tolsztoj megírta az Ivan Iljics halála című könyvében.) 
Ezeknek a szakaszoknak az ismerete sokat segíthet, akár-
hol lépünk is be a kísérésbe.

Biztos van emlékünk arról, hogy meg „kell” látogat-
nunk valakit a kórházban, aki az elviselhetetlen beteg cím-
kéjét hordja magán, akinek semmi nem jó. Vagy be kell 
mennünk „Pali bácsihoz” a szeretetotthonba, akit azért ad-
tak be gondozásra a gyerekei, mert nem bírták tovább ott-
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hon elviselni. Bemegyünk látogatni, és egy haragos, mo-
gorva embert találunk. Haragszik az egész világra, mert 
nem tud megbirkózni a „miért pont én?” kérdéssel. Jó tud-
ni, hogy a düh, a harag lelki segélykiáltás a haldokló ré-
széről, és nem nekünk szól. A legtöbbet akkor tesszük, ha 
– indulatai ellenére – sokat beszélgetünk a beteggel, hogy 
legyen módja megszabadulni a belső feszültségétől. A ha-
rag mindig „Janus-arcú”, olyan, mint egy érme; két olda-
la van. Ha a haraggal találjuk magunkat szembe, tudnunk 
kell, hogy a mélyben elfojtott szorongás, félelem van. Ha 
a szorongás látható, akkor biztosak lehetünk benne, hogy 
a mélyben elfojtott agresszió lapul. Mindezek tudatosítá-
sa ellenére is megérint bennünket, hat ránk a másik em-
ber indulata, és frusztrálódunk.

Tavaly nyáron kísértem egy hatéves kisfi út az inten-
zív osztályon. Édesapja tehetetlenségében iszonyatos ha-
ragot élt meg. Ezt a haragot verbalizálta, és szép lassan át-
tette, áthelyezte rám. Dühe az én mellkasomon rakódott 
le, és csak hetek múlva jött az „aha-élmény”, hogy az ott-
honi fáradtság, feszültség, a fi ammal való veszekedés eb-
ből a rám rakott indulatból fakadt. Ha valaki azt mondja 
nekünk a velünk folytatott beszélgetés után, hogy mennyi-
re megkönnyebbült, akkor jó, ha fi gyelünk és tudatosítjuk, 
hogy terhét áttette a mi vállunkra, mi lettünk hordozóvá.

Hasonlóképpen komoly lelki munkát igényel tőlünk, ha 
a beteg a depresszió stádiumában van. Már az önmagában 
sok erőt követel tőlünk, hogy bemenjünk látogatni. Ennek 
ellenére összeszedjük magunkat, kiszorítjuk az időnkből, és 
beugrunk hozzá a kórházba, vagy az otthonában látogatjuk 
meg, és azt tapasztáljuk, hogy a fal felé fordul, fejére húz-
za a takarót, és elutasít bennünket. Frusztráló érzés. Meg-
éljük a tehetetlenséget. Jó ilyenkor is tudatosítani, hogy el-
utasítása nem nekünk szól. A haldokló egy belső utazáson 
van, amivel a nagy útra próbál „felkészülni”. Neki szüksé-
ge van erre az előkészítő munkára, és ezt nekünk tisztelet-
ben kell tartanunk. Nem tudunk ilyenkor mást tenni, mint 
csendben ülni mellette. Feleslegesek a szavak, ő már előbb-
re jár. Többször ültem már így felnőttek és kamaszok mel-
lett. Be kell vallanom, nehéz elviselni a csendet. A csendben 
levés több energiát követel tőlünk, mint az aktivitás. Súlya 
van. Ilyenkor szokták a nővérek viccesen mondani: „Fo-
gunk mi még együtt táncolni, Józsi bácsi”; vagy a család-
tagok: „Ugye, milyen jól néz ki ma a papa, tisztelendő úr?” 
És mi mindannyian tudjuk a választ; tánc nem lesz többé, 
és a nagypapa sem néz ki jobban, mint tegnap. A szavakra 
nekünk van szükségünk. Elrejtőzünk mögéjük, hogy távol 
tudjuk tartani magunktól azt, ami közeleg. Ezek a felvidítá-
sok különben sem fognak segíteni a haldoklón. A depresz-
sziója ugyanis abból táplálkozik, hogy először tudja, érzi 
igazán, hogy meg fog halni, csak nem akarja ezt elfogadni.

Az a 18 éves nagylány jut az eszembe, akinek elveszté-
sétől rettegtünk, és ha hozzá mentünk be vizitkor, min-
denki erőltetetten jókedvű volt. Egy alkalommal különö-

sen is dicsértük, szép volt az arca, gyönyörűen kifestve a 
körme. Ahogy ott „mókáztunk”, felnézett rám, és szemé-
ből kiolvastam, tudja, hogy meg fog halni. Ő tanított meg 
arra, hogy vannak pillanatok, amikor felesleges a beszéd, 
és csak fecsegésnek tűnik.

Alázat

Hiszem azt, hogy minden haldokló szobája „szent hely”. 
Annak idején a Vagyok így szólt Mózeshez az égő csipke-
bokorból: „Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a 
hely, ahol állasz!” (2Móz 3,5) Amikor belépek egy haldok-
ló szobájába, le kell vennem a sarumat, és mezítláb kell 
belépnem. Tudnom kell, hogy kísérője/segítője vagyok az 
ott bent fekvőnek, és nem a vonszolója. Azt nem tartom 
kísérésnek, ha két hittan között elugrom tíz percre, elvég-
zem „rendes” papi teendőmet, amiről azt gondolom, hogy 
elvárják tőlem, majd rohanok a következő találkozómra. 
Az viszont a legmélyebb kísérés, ha emberként jelen tudok 
lenni, akár csak tíz percre. Ha arra tudok fi gyelni, hogy az 
ágyon fekvőnek mi a jó, és mire van szüksége. Ez már egy 
olyan hely, ahol ő „irányít”. Én csak alázatosan fi gyelek. 
Ha kérdez, válaszolok. Ha az Örökkévalóról kérdez, akkor 
hitelesen válaszolok. Ha hallgat, én is azt teszem. Felvállal-
va annak a terhét, hogy nagyon nehéz elviselni a csendet. 
A csend úgy ránk tud nehezedni, hogy szeretnénk kifutni 
a szobából (acting out). Ilyenkor szoktunk elkezdeni min-
denféléről beszélni, vagy elővenni a Bibliát és felolvasni 
belőle. Gyakran használjuk a Bibliát is védőfalként, vagy 
papi szerepünk mögé bújunk, hogy elviselhetőbb legyen 
a tehetetlenség. Ha azonban megérezzük, hogy a haldok-
ló kísérése két ember találkozása, az övé és az enyém, és 
kettőnk között „csupán” annyi a különbség, hogy most ő 
fekszik azon az ágyon, ahol majd én fogok hetek, hónapok, 
évek múlva, akkor megérezzük, hogy mire is van szüksé-
ge. Amire majd nekünk is. Hogy legyen valaki, aki elkísér 
bennünket addig a pontig, ahol már az Örökkévaló vár. 
A tapintatos, alázatos kísérésben, jelenlétben tudunk a leg-
hitelesebben tanúskodni az Örökkévalóról. 

Tudom, sokan elvárnák, hogy arról szóljak, ilyenkor 
micsoda felelősségünk és lehetőségünk van. Meg kellene 
téríteni a haldoklót, az Úrról, az örök életről, a kárhozat-
ról kellene neki beszélni. De én ezt nem teszem. Ellenben 
hiszem azt, hogy minden haldokló szobájában ott van az 
Örökkévaló, és nekem meg kell tanulnom elcsendesedni az 
ő jelenlétében. Számomra ez az út járható, mert egy sze-
kularizált világban nem a szónak van a legnagyobb ereje. 
Az más kérdés, ha egyik gyülekezeti tagunkhoz hívnak, 
aki egész életében hitét gyakorló ember volt, és tudjuk, 
hogy fontos neki az imádság, az úrvacsora, de még ebben 
az esetben is azt tartom, hogy az ő igénye, tempója szerint 
történjék a kísérés.
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Zárógondolatok

A haldoklók kísérése során számtalan nehézséggel találko-
zunk, amelyekkel meg kellene küzdenünk. Találkozunk a 
reménytelenséggel, a tehetetlenséggel, a másik ember ha-
ragjával s azzal a belső munkával, amit az aktivál bennünk, 
hogy végső soron minden halál a saját halandóságunkra 
utal. Ettől van az, hogy kimerülünk, frusztrálódunk, hogy 
belső feszültség jön létre bennünk. Két út áll előttünk: vagy 
letagadjuk mindezt, elfojtva jó mélyre, vagy beszélünk ró-
la. A belső feszültség nem szüntethető meg másként, csak 
kommunikációval. Eva Renate Schmidt kilenc pontban 
gyűjtötte össze a lelkileg egészséges intézmény kritérium-
rendszerét. Az utolsó pont így hangzik: „A feszültség min-
den rendszeren belül természetes. Az intézmény azonban 
képes kommunikálni a problémákról, képes a konfl iktu-
sokat kihordani és tanulni belőlük.” Ami igaz egy intéz-
ményre, mennyire igaz az egyes emberre! Rengeteg ener-
giát emészt fel, ha azon igyekszünk, hogy a feszültséget, 
belső konfl iktust elnyomjuk. Olyanok vagyunk így, mint 

a vulkán, amelyik csak arra vár, hogy a kellő időben ki-
robbanjon. Vagy ha ez nem lehetséges, akkor kiégésben, 
függőségben, testi tünetekben fog megjelenni mindaz, ami 
belül mar, emészt bennünket.  

Azt gondolom, nem a kiégéstől, megfáradástól, füg-
gőségtől kell félnünk. Nem attól kell rettegnünk, hogy ez 
elérhet bennünket, hanem tudnunk kell, hogy kihez tu-
dunk fordulni, ha tapasztaljuk magunkon a jeleket. Kell 
hogy legyen emberünk! Aki hónapokon keresztül, heti 
rendszerességgel kísér bennünket. Aki segít új szokáso-
kat kialakítani, megtanít bennünket újra magunkkal tö-
rődni és élni. Aki elhordozza pozitív és negatív érzelme-
inket, és segít nekünk elfogadni, hogy öröm és bánat, vi-
dámság és harag egyaránt emberi érzelem, és természetes 
része az életünknek. 

Jálics Ferenctől tanultam, hogy nagyon egyszerű dol-
gokra van szükségünk. Kellő mennyiséget kell aludni, enni, 
mozogni. Ez a három alapszükséglet. Ha ez rendben van, 
akkor tudunk „dolgozni” az istenkapcsolatunkkal. Mert 
testünk a lélek temploma.

Kilépni a szorítóból
g  R E U S S  A N D R Á S

K Ö N Y V R E C E N Z I Ó e

Tubán József: „...az evangéliumot tisztán tanítják...” Kor-
szerű hitvallásosság, hitvalló korszerűség. Fraternitás Lel-
készegyesület, Veszprém, 2013.

Ha Tubán József néhány hónapja megjelent könyve csak 
újabb menet lesz az egymást nemcsak elmarasztaló és tá-
madó és eközben egyházunkban egymással érdemi pár-
beszédet nem folytató vélemények és irányzatok villongá-
saiban, akkor nemcsak a könyvnek, de ennek a kritikus 
ismertetésnek sem lesz értelme. Akkor csak az történnék 
és folytatódnék, ami a hazai közélet számos területén tör-
ténik és folytatódik. Ami ott is káros, de Krisztus egyhá-
zához még méltatlan is. Azonban mintha nehéz lenne új 
szántást kezdeni, még Krisztus egyházában is. És mintha 
nem a háromszáz évvel ezelőtti rózsahegyi zsinatról (1707–
1715), hanem a mai állapotokról írta volna Zsilinszky Mi-
hály: „Voltak olyanok, akik szám szerint 283 tévtant véltek 
kimutathatni a pietisták tudományában. De ezekben több 
volt a düh, mint a komolyság; erősebb a szenvedély, mint 
az értelem.” (1889, 5. o.)

Szenvedélyes, megkeseredett, dühös könyvben is – ha 
ilyennek sikerül, amint a szerző ennek lehetőségével ma-

ga is számol (9. o.) – lehet igazság és megfontolandó ta-
nulság. A kifogásolt tanításokat különböző korokból, kü-
lönböző földrajzi helyekről, különböző emberek írásaiból 
gyűjtötte ugyan össze a szerző, a tiszta tanítás torzulását 
elsősorban mégis napjaink evangélikus teológusainak rója 
fel. Maga is számol azzal, hogy kritikáját nem fogadják szí-
vesen. Nem a recenzens dolga, hogy a vagdalkozót lecsil-
lapítsa. Az sem, hogy az elmarasztaltakat megvédje vagy a 
megbántottakat vigasztalja. A recenzens különösebb utá-
najárás nélkül is számos más kifogásolható részletet idéz-
hetne nemcsak előző korokból és nemcsak külföldről, ha-
nem a kortárs hazai evangélikus sajtó teljes spektrumából 
is. Feladatának azonban sokkal inkább azt tekinti, hogy 
az ellenfeleknek a múltban meg nem beszélt, de a jövőben 
pótlandó vitáját kulturált és teológiailag vállalható meder-
be igyekezzék terelni. Hiszen Tubán József és a vele egyet-
értők az egyik oldalon, valamint az általuk megkritizáltak, 
akiket némi vesződség árán ugyan, de mindenki könnyen 
azonosíthat (ezért akár nevüket is le lehetett volna írni), és 
a hozzájuk hasonlóan gondolkodók és szolgálók a másik 
oldalon – akiket „a dicsőség teológiáját vallók tábora” (121. 
o.) díszítő jelzővel illet a szerző – jórészt egy és ugyanazon 
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probléma alatt, a relevanciakrízis és az identitáskrízis kö-
zött hánykolódunk. Leegyszerűsítve a dolgot, az egyik ol-
dal az üzenet pontos, a másik az üzenet aktuális megszó-
laltatását tartja a legfontosabbnak. Szolgálatunkban (ige-
hirdetésben, tanításban, tanulmányokban) bizony sok az 
alaposan végig nem gondolt, az elfogadhatóságot vagy a 
feltűnést kereső állítás, de sok a megemésztetlenül, végig 
nem gondoltan ismételt sztereotípia is. A baj nagy: az egy-
házi szolgálat – világszerte és gyakran – nem érthető, nem 
megszólító, tartalmát tekintve nem hiteles, intellektuálisan 
alacsony szintű (vagy talán sokszor intellektus nélküli). Ke-
vés közöttünk az erről folyó valódi beszélgetés. Nem kelle-
ne megvárni, hogy könyvre való kifogás és ennek megfe-
lelő bosszúság gyűljék össze valakiben. Jó volna beszélni, 
még inkább sokat beszélgetni erről. Nem hiszem, hogy az 
egyházi sajtó szerkesztői elzárkóznának az olvasói észrevé-
telek elől. Parázs vitákra van szükség. Bár ha a fraternet le-
velezőlista vitáira gondolok, nem érzem túlzásnak azt állí-
tani, hogy hiányzik az ehhez szükséges vitakultúra és a vi-
ták hangvételét is meghatározó kölcsönös szeretet. Olykor 
talán a teológiai felkészültség és judícium is. Meg az alázat.

Egymás szolgálatának megértéséhez, teológiai vitáink-
hoz nem ártana egy kis empátia sem. Akkor Tubán József 
talán nem értette volna Túróczy Zoltánt úgy, hogy nála az 
ember szerepe egyenértékű Isten munkájával, vagy Sréter 
Ferencet egyértelműen emberközpontú gondolatok kép-
viselőjének (135. o.), Kapi Bélánál nem bukkant volna „a 
donatista és pietista perfekcionizmus maradványaira” (137–
138. o.).1 Ha virágkorában ilyen püspökei voltak a Dunán-
túli Egyházkerületnek, akkor mit várhatunk egyházunk 
közkatonáitól ma? Azonban még a hivatkozott helyeken 
hozott idézetek sem indokolják a könyv szerzőjének olva-
satát. Ha a forrásokra utalt volna, az összefüggéseket lehe-
tett volna vizsgálni. Egyetértek azzal, hogy semmiképpen 
sem lenne helyes mindenféle tanítást helyeselni. A kritika 
elengedhetetlen nemcsak a képzett teológus, hanem a gyü-
lekezet tagjai részéről is, amint ezt már Luther is megírta. 
Tanácsos lett volna belevonni a kritikába a kontextust is, 
ami a kor nyelvét, gondolkodását, mentális és hitbeli álla-
potát és helyzetét foglalja magában, mert ugyanazok a sza-
vak más kontextusban nem biztos, hogy ugyanazt jelentik.

Nemcsak az empátiát, hanem a megértést és a megala-
pozott kritikát is segíthette volna a teológia szó pontos ér-
telmezése. A görögben ugyanis nincs alanyi szóösszetétel. 
Nyelvészeti megközelítésben nincs olyan jelentése a szó-
nak, hogy „Isten beszéde, tanúsága, kijelentése önmagá-
ról” (11. o.). Tehát a teológia szó etimológiailag nem érthe-
tő másképpen, csak mint Istenről való beszéd. Azt persze 

 1 A római katolikus Bulányinak racionalizmusát rója fel és azt, hogy 
az ember szabad döntését hangsúlyozza, eközben azonban nem veszi 
észre tekintélyellenességét (141. o.), ami idézett mondatainak időtálló 
aktualitása.

mondhatjuk, hogy Isten önkijelentésén alapul a teológia, 
de erre külön szavunk van, a kinyilatkoztatás. A teológia 
viszont emberek beszéde és gondolkodása Istenről, Isten 
kinyilatkoztatásáról, amint az igehirdetés emberi beszéd 
Isten kinyilatkoztatásáról, hogy minden ember tudomást 
szerezzen róla és higgyen. Bár a kinyilatkoztatás Isten önki-
jelentése, az embernek is van szerepe benne. Messze a tör-
ténetkritikai szemlélet megjelenése előtt a dolgok mélyébe 
lát Augustinus egyházatya, amikor így ír: „Megmondani 
ugyanis, hogy miként van, erre ki képes? Ki merem mon-
dani, testvéreim, talán maga János sem azt mondta, hogy 
miként van, hanem ő is, ahogyan képes volt! Mivel itt az 
ember beszélt Istenről: természetesen Istentől ihletve (ins-
pirálva), de mégis: az ember. Mivel ihletett volt, mondott 
valamit. Ha nem lett volna ihletett, semmit sem mondott 
volna. Mivel azonban az ember volt inspirált, nem mondott 
el mindent, ami van, hanem azt, amit ő mint ember képes 
volt elmondani, azt mondta el.”2 Ilyen megfontolások fényé-
ben különösnek tűnik a teológia, azaz a tiszta tan objekti-
vitásából kiindulni. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy 
a teológia szubjektivitását, azaz emberközpontúságát vall-
hatnánk. De bár Isten emberei a Szentírás szerint ugyan-
azt az örökkévaló Istent hirdették mindig, mégis amit róla 
mondtak, az rövid távon nem mindig ugyanazt jelentette.

A lutheri teológia páratlan abban, hogy a Szentíráshoz 
fordult vissza, és annak alapján állapította meg az evan-
gélium tiszta tanításának kritériumait. Tubán József nincs 
egyedül, hanem kiváló teológusokra hivatkozhat, amikor a 
theologia crucist, a kereszt teológiáját, Luthernek ezt a Ma-
gyarországon is még mindig kevéssé ismert teológiai felis-
merését emeli ki. Valóban elmélyültebb lehetne az igehir-
detésünk és hitünk is ennek ismeretében. A könyv egészé-
ben ezt kéri számon teológusokon, igehirdetőkön és egész 
egyházunkon. Amikor ezt „a lutheri reformáció sarkala-
tos teológiai alapelve” cím alatt leírja (34–39. o.), még nem 
ébred bennünk ellenérzés. De amikor a kereszt teológiá-
jának a lutheri értelmezését nemcsak az Ó- és az Újszö-
vetségben, hanem az óegyházi egyetemes hitvallásokban 
is (63. o.) megállapítja, majd a reformátori hitvallásokban 
is kimutatni igyekezik, akkor már hiányérzetünk támad. 
Amikor az egyes tévtanítások tárgyalása során ismételten 
csak hivatkozik a kereszt teológiájára, nem pedig érvel ve-
le, ez a hiányérzet kérdésekké formálódik. Vajon a kereszt 
teológiájának lutheri értelmezése itt nem egyszerűsödik-e 
le annak puszta állítására, hogy a megváltás Krisztus ke-
reszthalálával ment végbe? Vajon itt a theologia crucis nem 
csak az ingyen, Krisztusért, hit által történő megigazulás 
szinonimája? És hogyan viszonyul a kereszt teológiájá-
nak ez a kiemelése más fontos lutheri teológiai felismeré-
sekhez? Így Dóka Zoltánnak a véleményéhez, aki egyhá-
zunk teológiai helyzetét szintén szigorú bírálat alá vetet-

 2 In: Ioanni tract 1,1. Latinul idézi: Barth 1947, I/2: 563. o.
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te, és aki úgy vélte, hogy a lutheri „teológia legfontosabb 
vonása a törvény és evangélium megkülönböztetése” (Dó-
ka 1989, 45. o.). Végül pedig veszteségnek érzem, hogy a 
könyvet letéve sajnos nem lesz pontosabb és alaposabb is-
merete a tájékozatlan olvasónak arról, hogy valójában mi 
is a theologia crucis.

Nem kellően találó az a Bullingertől hozott idézet, 
amellyel a svájci reformátor tanítását marasztalja el, hogy 
tudniillik „emberi előfeltételekhez, felkészüléshez szabta 
a szentséggel való élés hatékonyságát” (120. o.). Az idézet 
ugyanis ezekkel az óvatos szavakkal kezdődik: „Illik tehát, 
hogy amikor az úrvacsorához akarunk járulni...” Ám le-
gyen, a svájciak más hangsúlyt tettek az előkészületre. A 
Nagy kátéban Luther maga is hadakozik az ellen, hogy az 
ember úgy tekintsen az előkészületre, hogy azzal válik mél-
tóvá a szentségre. De nem hadakozik minden előkészület 
ellen. Az előkészület célja nála annak felismerése, elfoga-
dása, annak megerősítése az ige által, hogy méltatlanok va-
gyunk. S ezt is írja: „Különbséget kell tehát itt tennünk em-
ber és ember között. A szemteleneknek és elvetemülteknek 
meg kell mondanunk, hogy maradjanak távol a szentség-
től. Ezek készületlenek a bűnbocsánat befogadására, mert 
nem kívánják azt, és nem szeretnének tisztességesek len-
ni.”3 Most arról ne beszéljünk, hogy Luther az úrvacsorát 
itt a bűnbocsánat befogadásával is összekapcsolja. Meg-
jegyzendő, hogy az úrvacsoravétel előtti vizsga szokása az 
evangélikus egyházban a káté ismeretének és a bűnbánat-
nak a vizsgálatát jelentette. Az in negotio religionis (132. o.) 
ugyanis informálódás a vallás ügye felől, nem pedig a val-
lás megtagadásáról (ez in negatione religionis lett volna).

A szerző nagy vehemenciával foglal állást a felekezetek 
különbségeit érintő kérdésekben. Nemcsak a protestáns jel-
zőnek, az ökumenikusnak sincs számára jó csengése. Lel-

 3 Konkordia könyv 2: 202. o.

ke rajta. Még ha nem is tagadhatjuk az ökumenizmussal 
kapcsolatban egy olcsó irénizmus vagy szinkretizmus ve-
szélyét, ezekről a kérdésekről szólni mégis csak úgy sza-
bad, ha nem a trienti zsinat némi ismerete a fi gyelembe vett 
legfrissebb forrás. A Marburgi cikkek (1529) vagy a Witten-
bergi konkordia (1537) még Luther keze nyomát is viseli, de 
volt többek között még egy II. vatikáni zsinat (1962–1965), 
Leuenbergi konkordia (1973) és Evangélikus–római katoli-
kus közös nyilatkozat a megigazulástanról (1999). Igen, le-
gyünk elkötelezetten evangélikusok, lutheránusok, a tisz-
ta tanítást hirdetők, Krisztus keresztjének, az evangélium-
nak a hirdetői, de az „ökumenikus ellenfelekre” vonatkozó 
ismereteink nem lehetnek pontatlanok. Ellenkező esetben 
önmagunkat is megtévesztjük.

Méltánylandó, hogy a Krisztus keresztjének ügye iránti 
elkötelezettségéből Tubán József kötelezőnek érezte meg-
írni könyvét. Fogadja el a szerző, hogy ugyanebből az el-
kötelezettségből meg kellett írni ezt a recenziót is. Szívből 
remélem, hogy akik a könyvet és recenzióját olvassák, ezek 
egyikére sem úgy tekintenek, mint egy mérkőzés első két 
menetére. Hanem inkább úgy, mint egy szükséges és fon-
tos beszélgetésre, amelyet Jézus tanítványaiként akkor is 
folytatnunk kell, ha nem könnyű.
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F Ó R U M e

Tubán József csornai evangélikus lelkész „…az evangé-
liumot tisztán tanítják…” című és Korszerű hitvallásos-
ság, hitvalló korszerűség alcímű könyvét Kovács László 
nemeskoltai evangélikus lelkésztől kaptam ajándékba. 
Mindketten, ajándékozó és megajándékozott, az Evangé-
likus Belmissziói Barát Egyesületben (EBBE) is szolgálunk. 

Amikor formálisan örültem az ajándékkönyvnek, ak-
kor még nem tudtam, hogy milyen tartalomnak örülök. 
Persze ez így szokott lenni, ha az ember olyan könyvet 
kap, amelyről előtte nem hallott. Amikor kinyitottam, 
ahol éppen kinyílt, a szemem azokra a sorokra esett, ahol 
a szerző arról írt, hogy a római katolikus és a református 
úrvacsoratanításban mi a közös (121. o.). Meglepetés volt, 
hogy a lutheri teológiát népszerűsítő, nem csak lelkészek-
nek íródott könyvben visszaigazolva látom kb. évtizede 
tett felismerésemet, hogy a látszólag egymástól legtávo-
labb álló úrvacsoratanítás valójában a leglényegesebben 
közös: emberi magyarázatot próbál adni arra, ami nem 
megmagyarázható. Ahogy Luther a Szentháromsággal 
kapcsolatban mondja, hogy nem megérteni kell, hanem 
imádni, ez vonatkozik az úrvacsorában jelen lévő Krisz-
tusra is. Vagyis hamis az a gondolkozás, hogy a két taní-
tás között mintegy átmenet, esetleg híd az evangélikus (lu-
theri) úrvacsoratan, vagy mintha egyfajta fejlődés állomá-
sai lennének a katolikustól az evangélikuson keresztül a 
reformátusig, mert a katolikus és a református/anglikán 
(és sok más református gyökerű kisebb-nagyobb felekezet) 
állnak az egyik oldalon, míg az evangélikus (ha jól tudom, 
egyedül) a másik oldalon. Luther ugyanis a Biblia alapján 
kizár minden emberi magyarázatot és arra tett kísérletet.

Az első oldalak elolvasása után már feltárult előttem a 
könyv igazi mondanivalója: mi a kereszt teológiája, és miben 
különbözik a dicsőség teológiájától? Azonnal vettem még hét 
példányt, kiterjedt családom tagjainak ajándékba. Hadd ért-
sék meg velem együtt ezt az alapvető teológiai és hitigazságot! 

Élmény, tanulás és megerősödés

Az alcímben az élmény nem az élménykereszténységre 
utal. Ezt én magam is elutasítom. Csak arról szól, hogy él-
mény volt ezt a jól áttekinthető, jó felépítésű, laikusoknak 
is érthető könyvet olvasni. Ugyanakkor jó volt átismételni 
mindazt, amit az egyháztörténetről az EKE (Evangéliku-
sok Közössége az Evangéliumért) bibliaiskolájában tanul-
tam. Bár Tubán József könyve nem egyháztörténeti, de az 
eretnekségek, tévtanítások, de legfőképpen a kereszt teo-
lógiája az egyház történetében jelen vannak és időrendben 
is megtalálhatók. „…az evangéliumot tisztán tanítják…” 
alkalmas volt arra, hogy sok mindent tanuljak, újra is és 
először is. Ismét jó volt megtapasztalni, hogy Isten mi-
ként gazdagít a tanulás révén. Soha nem leszek teológus, 
de valamilyen szinten érdekelnek azok az Istennel kap-
csolatos mélységek és magasságok, amelyek felismerése 
másoknak megadatott. 

A kereszt teológiája mint eszköz

A kereszt teológiája nem evangélium, bár lehet neki örven-
dezni, hanem az evangélium igazságából levezetett teoló-
gia. Mert maga Jézus Krisztus keresztje, vagyis megváltói 
műve az evangélium. A kereszt teológiája számomra az 
evangéliumból ered, abból, hogy Krisztus keresztje Isten 
megkerülhetetlen igazsága. 

Amikor evangéliumot olvasok vagy hallgatok, akkor a 
saját gondolataim és az igét hirdető szavai, a kereszt teoló-
giájának szemipermeábilis (féligáteresztő biológiai memb-
ránszűrő) hártyáján kell, hogy keresztülmenjenek. Ami 
isteni, azt átereszti, ami emberi, azt visszatartja. Vagyis 
eszköz a megvilágosító Szentlélek kezében. Ezt így nem 
olvastam a könyvben, de számomra mégis erről is szólt.
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80:20% és a súlycsoportok

A könyv nagyon tetszik, de nem maradéktalanul. Marad-
tak kérdéseim, kétségeim és hiányérzetem. Lehet monda-
ni, hogy ez nem rossz, hiszen egy jó könyvnek mindig van 
utóélete az olvasóban. Ugyanakkor egy teológiai alapmű 
esetében felvetődik, hogy vagy maradéktalanul egyetértek 
vele, vagy ha csak részben, akkor vajon nem a forrást, az 
evangéliumot értem-e félre.

Amikor a közelmúltban találkoztam Tubán Józseff el, 
nem volt mód és idő hosszan beszélgetni könyvéről. Örö-
möm és köszönetem kifejezésén túl csak annyit mond-
tam, hogy 80-ban egyetértek a leírtakkal, 20-ban vi-
szont kétségeim vannak. De megígértem neki, hogy ösz-
szefoglalom, miben vannak kérdéseim, mikben maradtak 
kétségeim és mik okoznak hiányérzetet. Lám, kerülgetem 
a „kását”, és kérdésekről, kétségekről, hiányérzetekről be-
szélek, pedig tisztességesebb lenne azt leírni, hogy miben 
nem értek vele egyet. 

De hát egy nem teológus, nem képzett egyháztag ír-
hat ilyet? Hiszen nem egy súlycsoportban vagyunk. Ami-
kor egy másik vita folyt az egyházban, és benne exponál-
tam magam, egy nagy tekintélyű nyugalmazott evangéli-
kus lelkész, aki a Teológiára is bejárt korábban tanítani, 
felhívta lelkészemet, hogy adja meg a telefonszámomat, 
mert szeretne velem beszélni. Lelkészemtől kérdésére a 
rövid beszélgetés alatt megtudta, hogy nem végeztem 
teológiát (azt hitte, hogy teológiai végzettségem van, 
csak nem vagyok gyakorló lelkész). Rögtön nem kellett 
már a telefonszámom. Nem voltam vele egy súlycsoport-
ban. Egy másik alkalommal nagy nyilvánosság előtt egy 
olyan lelkész utasított hallgatásra, aki tudta, hogy mi a 
szakmám. (Halászati szakmérnök vagyok.) Azt írta a 
fraterneten, hogy akkor szóljak teológiai kérdésekbe és 
írjak róluk, ha majd ő is halbiológiai könyvet ír. Ezen 
teológiai óriások (ez nem gúny) rám vetülő árnyékából 
szeretnék mégis kilépni, és leírni mindazt, amiben nem 
értek egyet Tubán Józseff el.

Apai örökségem, avagy nem minden 

a dicsőség teológiája, ami annak látszik

Míg „a kereszt teológiája minden összefüggésben kizárólag 
Isten cselekvésére koncentrál, addig a dicsőség teológiája 
mindig az embert helyezi előtérbe, és azt igyekszik elhi-
tetni, hogy Isten legnagyobb ajándéka az ember számá-
ra az, hogy rábízza a saját üdvössége megszerzését” – írja 
Tubán József könyvének 145. oldalán. A kereszt teológiájá-
nak (theologia crucis) és a dicsőség teológiájának (theologia 
gloriae) megfogalmazásai, hosszabb-rövidebb leírásai több 
helyen megtalálhatók a könyvben.

Mondhatom, teljesen egyetértek a szerző defi nícióival 

és példáinak többségével. Sőt első látásra a példák mind-
egyikével. Továbbgondolva, ismét olvasva a könyv egyes 
fejezeteit, megállapításait, következtetéseit, arra jutottam, 
hogy a dicsőség teológiájára hozott példák legtöbbje igen, 
de nem mindegyike erősíti az egyébként valós és igaz alap-
tételt. Egyrészt egyes idézetek kiragadottak, és ezért jó len-
ne szövegkörnyezetükben látni őket, másrészt a laikust az 
idézetekre vonatkozó egyes megállapítások elbizonytalanít-
ják. (De lehet, hogy a teológiában képzetteket is.) Mikben is?

A kereszt teológiájának a szerző általi prezentációja 
akaratán kívül az eleve elrendelés kálvini tanítása felé „lö-
ki” azt, aki nem konzultál egy lelkésszel vagy nem olvas 
utána. Eszembe jutnak azok, akik különböző megfogal-
mazásban, de azt mondták, hogy ők megpróbáltak hinni, 
ezért el is jártak misére, istentiszteletre, de felhagytak ve-
le, mert nem történt semmi bennük. Isten jelenlétét sem 
környezetükben, sem életükben nem tapasztalják. „Lehet, 
hogy veled ez másként alakult, és örülj neki, de úgy látszik, 
nekem ez nem adatott meg” – hallottam oly sokszor. „Van, 
akinek megadatik, van, akinek nem” – mondták. 

„Még inkább elfogadhatatlan, hogy Jézus megértéséhez 
az embernek nyitott szívre van szüksége. Ehhez egyedül 
a Szentlélek munkája szükséges, aki titokzatosan meghó-
dítja, és ha akarja, akár meg is nyithatja az ember szívét. 
Jézus befogadásához, a benne való bizalom megszületésé-
hez azonban semmiképpen nincs szükség bármilyen em-
beri erőfeszítésre” – olvassuk Tubán József könyvének 148. 
oldalán. És ez így van! De a szerző elfelejti azonnal hozzá-
tenni, hogy Isten (Szentlélek) nem „és ha akarja”, hanem 
Isten akarja! Mert Isten „azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim 2,4). 
Ha Isten cselekszi és kizárólag csak ő cselekszi az üdvös-
ségünket – amit én is vallok –, akkor sokan vágyakozva, 
egyesek cinikusan mondják, hogy „majd ha Isten akarja, 
megtérít, hívő leszek, amikor ő akarja, rajtam nem múlik 
semmi, ezért felelősségem sincs ebben”. Talán akaratla-
nul is ezt erősíti Tubán József a könyvében. A kizárólago-
san cselekvő Isten és az üdvösségéért semmit tenni nem 
tudó ember képe úgy valós és igaz a könyvben, hogy köz-
ben nem mindig csak úgy igaz, ahogy ezt olvassuk benne.

A Bibliát olvasó és igehallgató ember a felszólítások so-
kaságával és olykor kérdésekkel találkozik, mely nem éppen 
az ember passzivitásával számol. Csak néhány kiragadott 
bibliai vers erről: „Térjetek meg!” „Újonnan kell születne-
tek.” „Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik!” 
„Kövess engem!” „Szeretsz-e engem?” Pál apostolt is idéz-
hetném: „Az Istenre kérlek titeket, szánjátok oda magato-
kat élő és szent áldozatul!” „Mivel pedig már elfogadtátok 
Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.”

A szerző kikerüli azt, hogy a jézusi/isteni felszólítások, 
kérdések tömegével találkozó, teológiailag nem képzett 
ember ellentmondást érez abban, hogy most cselekednem 
kell-e (megtérnem, újonnan születnem, keresnem, zörget-
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nem, követnem, magamat odaszánnom, benne élnem stb.), 
igent kell-e mondanom, döntenem kell-e Krisztus mellett 
vagy nem, mert én úgysem tudok semmit tenni, ezért vá-
rok, amíg Isten cselekszik. Pedig az ellentmondás csak lát-
szólagos. De erről a könyv egy szót sem szól.

Idézhetném Luther Mártont is, hiszen hány helyen szó-
lít fel, hogy „hidd erősen”; „kapaszkodj belé”; „vedd magad-
ra, vigasztald vele magad és hidd” (ez utóbbi idézet példá-
ul a Jer, örvendjünk, keresztyének című áhítatoskönyvből 
van, 162. o.). Tudom hinni? Tudok belé kapaszkodni? Ma-
gamra venni? Magamat vigasztalni? Persze, hogy nem tu-
dom, mert ezt a Szentlélek végzi bennem. Akkor mire a fel-
szólítás, hogy tegyem?

Eszembe jutnak az óegyiptomi rajzok és festmények, 
melyekre az jellemző, hogy síkban ábrázolnak mindent. 
Személyeknek, élőlényeknek, tárgyaknak van magasságuk, 
szélességük, de nincs mélységük. A térbeli ábrázolás nem 
volt ismert. Ilyenek „…az evangéliumot tisztán tanítják…” 
című könyv egyes részei, csak síkban jelenítenek meg. Amit 
elmond, az lényeges és igaz, azzal van probléma, amit nem 
mond el. Ez olyan, mint amikor valaki elkísér egy vakot a 
buszmegállóba, de nem segíti fel a buszra. Tubán József is 
„elvisz a buszig”, de valamiért otthagy az utolsó lépésben, 
a „felszállásban” való segítség előtt.

Idén lenneszáz esztendős édesapám, akinek sokszor 
elmondott szavait nem felejtem el. Ez volt a legnagyobb 
örökség, amit tőle kaptam. De először róla néhány szót, 
a könyvben kárhoztatott egyes megszólalások miatt is. A 
vallásosságba és az evangélikusságba beleszületett. For-
mailag volt keresztény. Időnként járt templomba is. 1950. 
május végén a lakhelye szerinti evangélikus gyülekezet-
ben, a Sréter Ferenc-féle budavári evangélikus gyüleke-
zetben Balikó Zoltán, akkor még diósgyőr-vasgyári lel-
kész evangélizált. A hangszórókat a templom előtti térre 
is kihozták, mert a tömeg nagy része nem jutott be a temp-
lomba. Ezen az evangélizáción apám megtért. Megvallotta 
és letette bűneit, hiábavaló, az eredendő bűn okán Istentől 
való elszakítottságban élt életét. Befogadta az Úr Jézust a 
szívébe. Balikó Zoltán lelkipásztori beszélgetést folytatott 
vele az egyik esti alkalom után, és hirdette neki a Krisztus 
érdeméért megkegyelmezettek evangéliumát. (Apám 1954 
után is a budavári gyülekezetben maradt, nem ment a tá-
vozókkal, később pedig – költözés miatt – más evangéli-
kus gyülekezetben évtizedekig ifj úsági csoportokat, édes-
anyám pedig gyermekbibliakört vezetett.)

Apám sokat olvasott Luthertől. Amikor bennünket 
tanított, és jogász létére Az evangélikus egyház tanítása 
címmel kamaszkorunkban (a ’60-as évek elején) egyéves 
kurzust csinált a bátyámnak és nekem, akkor így mondta 
nekünk: „Igen, megtértem, behívtam Jézust a szívembe, 
letettem a bűneimet a kereszt tövébe… de mindezt Isten 
tette velem. A saját döntésemet is Isten munkálta bennem. 
Én semmire nem lettem volna képes, teljesen elveszett vol-

tam, és ma is az lennék kegyelme nélkül. Ez olyan parado-
xon, amelyhez hasonlót Istennek az emberrel kapcsolatos 
megnyilvánulásaiban máshol és máskor is találhatunk.” 
Azt tanultam meg apámtól, hogy nem az a baj, ha emberi 
cselekvésként döntesz Jézus mellett, sőt ez nagyon-nagyon 
jó, hanem az, ha ezt magadnak, saját kegyességednek tu-
lajdonítod, nem pedig Istennek. Ha visszatekintek az éle-
temre, a látszólag magam által hozott döntést kinek tulaj-
donítom? Ez a kérdés. Magamnak? Akkor a dicsőség teo-
lógusának defi níciója rám illik. Ha Istennek, akkor nem.

Jézus megkérdezte a tanítványait: „Hát ti kinek mon-
dotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy 
a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog 
vagy, Simon, Jóna fi a, mert nem test és vér fedte fel ezt előt-
ted, hanem az én mennyei Atyám.” (Mk 16,15–17) Amíg Jé-
zus nem mondta Simonnak, hogy ki jelentette ezt ki neki, 
Simon nem tudta, saját gondolatainak, tapasztalatának is 
tulajdoníthatta. Jézus gyorsan „helyre tette”, nehogy ma-
gának tulajdonítsa. Tehát nem az a gond, ha kimondom, 
megteszem, hanem az, ha nem az Istent magasztalom ér-
te, aki bennem ezt megcselekedte. 

Térj meg! Szüless újjá Krisztusban! De ha megtörténik, 
tudd, hogy ezt kinek köszönheted, ki végezte el ezt benned! 
Legyen nyitva a füled és a szíved, mert Jézus mindenkinek 
mondja, hogy ezt az Isten Szentlelke végezte el benned! Ez 
nem ellentétes azzal, hogy az újjászületett ember (Jézus 
így válaszolt: „Bizony, mondom néked, hogy ha valaki nem 
születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát” – Jn 
3,3) élete naponkénti megtérés kell hogy legyen élete végé-
ig, mert egyszerre igaz és bűnös, ahogy Luther mondta. Ezt 
is először apámtól hallottam, így: „Amíg ebben a testben 
élek – annak ellenére, hogy Isten újjászült engem, és ezt az 
ő kegyelméből elfogadhattam –, napról napra vétkek, mu-
lasztások sokaságát követem el. Ezért naponként meg kell 
térnem és Krisztus keresztjéhez kell mennem.” Ellenben 
soha nem hallottam tőle, hogy a megtérésnek bármilyen 
forgatókönyve lenne, és ezért csak akkor érvényes, ha azt 
az ember szóról szóra betartja. Így azután nálam a megté-
rés egy adott naphoz köthető, míg feleségemnél egy folya-
mat volt, mely dátummal nem jelölhető. Luthert olvasva 
azt látom, hogy nála sem gyerek- vagy kamasz-, esetleg fi -
atal felnőttkorától, a naponkénti megtéréssel kezdődött a 
hívő keresztény élete. Volt sok-sok megállója, de folyamata 
is, amelyen keresztül Isten vezette őt az újjászületés útján, 
mígnem a Római levél tanulmányozásánál saját, korábban 
már felismert elveszett voltára az isteni „megoldást” és vá-
laszt is megtalálta az Úr kegyelméből.

Ebből a szempontból merevnek, általánosítónak és ka-
tegorikusnak érzem Tubán József álláspontját. Pont olyan-
nak, mint amilyen módszer ellen ő szót emel: „Ezzel szem-
ben az evangelikál irányzatok leginkább perfekcionisták, 
vagyis azt állítják, hogy az egyszeri és látványos – és amint 
láttuk, teljesen emberközpontú – megtérés egy visszafor-
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díthatatlan, végleges folyamat kezdete, amely adott eset-
ben a többi templomba járó ember fölé emeli az ilyen mó-
don »őszintén« és »komolyan« megtértet.” (166. o.) Biztos 
előfordul ez is, de nem ez az általános az evangelikál evan-
gélikusok között (de más felekezetek tagjainál sem). Bár 
én magam – és sokan a környezetemből – nem evan ge-
li kál nak tartom, tartjuk magunkat, hanem Isten kegyel-
méből hitvalló evangélikus kereszténynek. Egy ilyen csa-
ládban felnőve, ilyen közösségekben megfordulva és ilyen 
gyülekezethez (Budaörs) tartozva azt mondhatom, hogy 
a Tubán József által szinte kizárólagosnak tartott nem a 
jellemző (hogy a megtért a többi ember fölé emeli ma-
gát), sőt az az elenyésző. Sokkal inkább az egyszer (adott 
időpontban vagy hosszabb folyamat során) megtértek na-
ponkénti összetöröttségét és kegyelemre szorulását, meg-
térését tapasztalom. Ugyanakkor a naponkénti megtéré-
semet is Istennek köszönhetem. Még az alázatot is, amit 
szeretne bennem látni. 

Több pietistának mondott vagy evangelikál kegyesséhez 
tartozónak gondolt testvérről tudom – köztük olyanokról 
is, akiket Tubán József a dicsőség teológiáját vallókhoz 
sorol, vagy legalább is mondataikból ezt olvassa, hallja ki 
–, hogy a kereszt teológusai voltak. Sok reformátust (lel-
készt és nem lelkészt), baptistát és anglikánt is annak tar-
tok. Van néhány katolikus ismerősöm is, aki így vall. Per-
sze ahogy bennem is, bennük is semmi sem egész, hanem 
töredékes. Így lehet, hogy a kereszt teológiája az övék, de 
az eukarisztiatanításuk vagy -gyakorlatuk nem. Bár ez sem 
biztos, mert vannak, akik szívükben eltérnek saját egyhá-
zuk tanításától ebben is. Nem általánosíthatok, mert Isten 
a szívek vizsgálója, csak ő tudja, kinek mi van a szívében. 

A Biblia szereplőinél sem ismerjük minden esetben hi-
tük utóéletét. Ott van például a vérfolyásos asszony esete, 
akinek Jézus a történet végén azt mondja: „Leányom, a hi-
ted megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól meg-
szabadulva légy egészséges.” (Mk 5,34) Mit mondhatott az 
asszony, amikor hazaért? Azt, hogy milyen jó gondolatom 
volt, hogy Jézushoz mentem, hogy megérintsem ruháját, 
vagy azt, hogy az a hit, amit Jézus bennem látott, az sem 
tőlem volt, hanem az Örökkévalótól kaptam? 

Mert arról van szó, hogy van, akinél a dicsőség teoló-
giája nemcsak egyes kiragadott mondatából következik, 
hanem az egész élete is erről tanúskodik. Mindent áthat, 
mert csak ez van benne. Másoknál viszont csak látszat, 
hogy a dicsőség teológusa, mert aktív emberi cselekvésről 
beszél (Jézus melletti döntésről, elfogadásról, befogadásról, 
evangélizálásról stb.), de mindezt úgy érti, vallja, hogy ezek 
mögött a kegyelmes Isten munkáját kell látni, aki Jézus ér-
deméért cselekszik bennünk Szentlelke által. Ők akkor is 
a kereszt teológusai, ha nem teszik hozzá minden monda-
tukhoz az igazságot, hogy „mindenre alkalmatlan vagyok, 
és semmit sem cselekedhetek Jézus nélkül”. Ugyanis igaz 
a kérdés: „Mert ki tesz téged különbbé? Mid van, amit nem 

kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kap-
tad volna?” (1Kor 4,7) 

Isten elutasítása

Mint minden emberi példa, az sem „százas”, de a megér-
tést segíti, amit apámtól, a törvényszéki bírótól hallottam, 
és gyerekként előbb maradt meg bennem, mint a bibliai 
történetek:

Egy súlyos bűncselekményért halálra ítélt rab várja a 
kivégzését a börtönben (Amerikában van, aki 10-15 évig 
várja). Az államfő (király) általános amnesztiát hirdet. 
Rabunkra is érvényes az amnesztia. Kinyílik a cella ajta-
ja, és az arra illetékes felolvassa a kegyelmi határozatot. A 
rab szabad lesz. Eddig apám példája, mellyel kilátástalan 
és reménytelen helyzetünket, jogos büntetésünket, a meg-
kegyelmezőt és azt mutatta be, hogy a rab semmit nem te-
hetett a kegyelemért. (Azért nem tökéletes a példa, mert 
az államfő [király] nem vállalja át a büntetést, és nem hal 
meg a bűnös helyett.) 

Abszurd, de mi van, ha a bűnösnek nem kell a kegye-
lem? Ez jutott eszembe a következő két megnyilvánulás-
kor: „Ki kérte, hogy Jézus meghaljon érettem, helyettem 
és miattam? Én nem kértem!” – mondta nekem enyhe pi-
maszsággal valaki. Egy másik közeli ismerős fi nomabban 
fogalmazott: „Nem tudom elfogadni azt, hogy helyettem 
más haljon meg. Aki bűnös, az viselje következményét. Ha 
én vagyok az, akkor nekem kell vállalni a következménye-
ket. Ezért nem tudom elfogadni Jézus kereszthalálát úgy, 
hogy ebben nekem is részem van, ez engem is érint. Csak 
úgy tudom elfogadni, hogy ő is egy a sok igazságtalanul 
kivégzett ember között a történelemben.” 

Tubán József könyvéből jól kirajzolódik az a biblikus 
és Luther által újra felfedezett tanítás, hogy az embernek 
nincs szabad akarata. Rabszolga az ember, csak az a kér-
dés, hogy kié. Istené vagy a Sátáné? Harmadik lehetőség 
nincs. Istennek – mint láthattuk – csak általa tudok igent 
mondani, nemet viszont csak nélküle. Isten felé a nem igent 
jelent a Sátánnak. 

A Bibliában a gazdag ifj ú (Mt 19,16–26), amikor szo-
morúan távozik, elutasítja azt, amit Jézus kínál neki, az ő 
követését és a mennyei kincset. Másik helyen az elutasítás 
lehetőségére fi gyelmezteti tanítványait a Mester: „Ha pe-
dig bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, men-
jetek ki annak utcáira, és mondjátok ezt: Leverjük még a 
port is, amely városotokból lábunkra tapadt, de tudjátok 
meg, hogy közel jött az Isten országa. Mondom nektek, hogy 
Sodomának elviselhetőbb sorsa lesz azon a napon, mint an-
nak a városnak… Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki ti-
teket elutasít, engem utasít el, és aki engem utasít el, azt 
utasítja el, aki elküldött engem.” (Lk 10,10–11.16) Hasonló-
képpen példa az emberi elutasításra a nagy lakoma törté-
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nete, amikor a meghívottak egytől egyig kimentésüket ké-
rik. (Ugyanis a történet nem csak az akkori Izrael elutasí-
tó magatartásáról szól, mintha a ma embere számára nem 
lenne jelentése, üzenete.)

Az elutasítás látszólag szabad akaratból történik, va-
lójában a Sátán rabságában, a Sátán akaratából. De hála 
az Úrnak, ezer példa van arra, hogy ez sem szükségsze-
rűen végleges.

Melyik a veszedelmesebb?

Tubán József könyvében pontosan leírja a trienti (ma-
gukat római katolikusnak vallók) és a református teoló-
giai tételek és gondolkozás tévedéseit a kereszt teológiá-
jának szemszögéből. Erre vonatkozó idézetei és alatta a 
kommentárok túlnyomó részben helyénvalóak, jók, már 
amennyire én, a teológiailag nem képzett ezt meg tudom 
ítélni. Azonban megint nem azzal van gondom, amit leír, 
hanem amire nem utal. A 146. oldalon az Eretnekek – kö-
zöttünk alfejezetben így ír: „Ám aminek ott van a helye 
[más felekezet dogmatikájában], az nem feltétlenül fér 
bele az evangélikus tanításba. Ebben a vonatkozásban 
egyébként – hogy újra csak szétromboljuk a »katolikus–
protestáns« mítoszt – kisebb részben fi gyelhetjük meg a 
katolikus oldalról érkező hatások torzító erejét, a legve-
szedelmesebb befolyást ugyanis még mindig a református 
tanítás gyakorolja az evangélikus teológiára.” Nem vagyok 
és nem voltam hallgatója az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemnek, illetve jogelődjének, így nem tudom, hogy 
a szerző ott (is) tapasztal(t)-e ilyet. Továbbá nem olvasok 
régebbi és mai teológiai, külföldi és hazai szakkönyveket 
és cikkeket, hogy megítélhessem ennek a megállapításnak 
jogosságát. Inkább elfogadom. 

Amire viszont ez a megállapítás nem utalhat és nem vo-
natkozhat, és amiről, megkülönböztetve a teológiától, nem 
szól a könyv (pedig kellene), az az, hogy a teológiai kép-
zettséggel nem rendelkező, ún. laikus evangélikusok gon-
dolkodására sokkal erősebb hatással van a trienti egyház 
(amit az egyszerűség kedvéért katolikusnak nevezek) gon-
dolkodása. Konkrétan itt leginkább az érdemszerző jócse-
lekedetekre gondolok. Igen, a könyv számos helyen eret-
nek gondolkodásnak, tévtanításnak írja ezt le, csak arról 
nem szól, hogy a római egyház ide vonatkozó tanítása és 
a közel egymilliárd római katolikus ember gondolkodása 
– nálunk, Magyarországon pedig az evangélikusnál húsz-
szor nagyobb felekezeté, a vegyes házasságok, a média stb. 
miatt is – sokkal erősebben hat, mint a református egyház 
teológiája és a református egyháztagok hitéletének bármi-
lyen kisugárzása az evangélikusokra. De hozok példákat a 
környezetemből: „Leszokom a káromkodásról, Isten meg-
jutalmaz érte. Takarítom a templomot és virágot viszek az 
oltárra, Isten javamra írja. Kevés az időm, mégis tisztséget 

vállalok a gyülekezetben, hátha Isten visszatéríti a rossz 
útról a fi amat. Naponta olvasom a Bibliát, csak észreve-
szi.” Vagyis (én) azért teszem a jót, hogy az Isten viszont-
teljesítsen nekem. Érettségi és más vizsgák előtt gyüleke-
zetünkben megnő a fi atalok száma. „Felülről is biztosít-
suk be magunkat.” 

Azt is leírom, hogy Isten naponkénti „vírusirtását” ké-
rem ebben, mert engem is érint közvetlenül vagy áttétele-
sen ez a tévelygés. A katolikus, azaz egyetemes hatás eb-
ben a kérdésben óriási, mással szinte össze nem vethető. 
Hatásában a „legveszélyesebb református tanítás” elenyé-
sző ehhez képest a laikusok között.

Nem titkolom, olvasatom szerint a katolikus-református 
tévelygések szempontjából „lejt a pálya” a könyvben. Tubán 
József pontosan tudja, hogy merre. Nemcsak nála „lejt”, ha-
nem annál a jól körülhatárolható, megnevezhető evangéli-
kus lelkészi közösségnél, akinél a reformátusok és más (bo-
csánat a tudománytalan meghatározásért) neoprotestáns 
felekezetek teológiája és gyakorlati hitélete nagyobb vagy 
erőteljesebb kritikát kap, mint a katolikusoké.

Hogy a teológiai kérdéseket tisztázni kell, az biztos. 
Egyébként pedig szabad-e a mindennapi hitéletben a re-
formátus és más nem katolikus felekezetektől nagy ener-
giákkal és vehemenciával igyekezve távol tartani hívein-
ket? Nem fi gyelembe venni azt, hogy az evangélikusság 
helyzete itt, a Kárpát-medencében alapvetően és nem elő-
nyünkre megváltozott? Tudom, erre az a válasz, hogy sen-
ki nem akarja híveinket távol tartani a nevezett felekeze-
tektől. Pedig a laikus, de csak a laikus, ebből a könyvből 
ezt is kihallja. 

Éppen Alsószeliből, a felvidéki magyar evangélikusok 
missziós napjáról érkeztem Révfülöpre, amikor néhány 
percre Tubán Józseff el is találkoztam, és pár szót tudtunk 
váltani. Friss volt az élmény, amit elmondtam neki. Az 
egyik ottani faluban az evangélikus gyülekezetben havon-
ta egyszer magyar lelkészi szolgálat van, valamint három-
szor szlovák nyelvű istentisztelet – a színmagyar közös-
ségnek. A népszámlálási adatok megfordultak, és ma már 
több a református a faluban, ahova a szomszéd községből, 
az anyagyülekezetből járt át magyar református tisztele-
tes, eddig havonta egyszer. Most minden vasárnap szeret-
ne tartani református istentiszteletet az evangélikus temp-
lomban. A magyar evangélikus hívek dilemmája, hogy egy 
alkalommal a magyar evangélikus és három-négy magyar 
református istentiszteletre járjanak, vagy egy magyar és há-
rom szlovák evangélikusra? Hogy értse mindenki, aki nem 
oda való: egy magyar somorjai tanárnő mondta, hogy gya-
korlatilag egy szinten beszéli a szlovákot a magyar anya-
nyelvével. Egyedül az ige hallgatása, olvasása, a liturgia, 
az imádságok és az énekek nem jönnek úgy neki át szlo-
vákul, mint magyarul. 

Zánkán a 1940–60-as években a rossz közlekedés mi-
att havonta két evangélikus istentisztelet volt. A közbeeső 
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vasárnapokon az evangélikusság a református istentiszte-
letre ment. Ma (nem Zánkán) az elképesztő szórványoso-
dás időszakában, ahol havonta egy-két istentisztelet van, 
a többin az evangélikus hívek nem járnak más felekezet 
istentiszteleteire. És sajnos Tubán József könyve nem fog-
ja elősegíteni az átlag evangélikusnál, hogy az Isten igéjé-
nek hallgatása iránti szomj felülírja (egy bizonyos határig) 
a különbözőségeket. 

Miért nem katolikus?

Ez a kérdés és ennek ellenkezője fel sem merül a könyv-
ben. Nem is kell, hogy felmerüljön! De azáltal, hogy „lejt” 
a könyv, rengeteg gondolatot elindít. Például az a mondat, 
hogy „Jézus nem bennünk, hanem az őt hirdető evangéli-
umban és még ezt is felülmúlóan az úrvacsora szentségében 
van jelen minden istentiszteletünkön” (158. o.). Miért „még 
ezt is felülmúlóan”? Mintha az evangélium és az úrvacsora 
rangsorolható lenne. A katolikusoknál ugyanis rangsorolva 
van. Egy Széchenyi-díjas tudós egyetemi tanár jut az eszem-
be, aki gyakorló katolikus volt egész életében. Ő mondta, 
hogy „nem kell a misén pontosnak lenni, mert a szent ha-
dova nem kötelező, csak a szentáldozás az”. Lakóhelyemen 
a katolikus plébános harminc éven keresztül nem a Biblia 
alapján tartott szentbeszédet, hanem az öt-hat perces beszé-
dei szép és erkölcsös gondolatok voltak. Vagy a saját fejéből, 
vagy valamelyik szenttől származtak. A rövidített miséken 
szentbeszéd (igehirdetés) soha nincs. Csak remélni tudom, 
hogy az inga másik irányú kilengése nem az igeliturgia el-
sorvadásához fog vezetni egyes gyülekezeteinkben. (Az 
egész egyházban nem gondolom, hogy lenne ilyen veszély.)

Javaslom, hogy aki csak tudja, olvassa el Luther Már-
tonnak a harmadik parancsolathoz írt magyarázatát. Meg 
fog lepődni, hogy a reformátor milyen nagy hangsúlyt fek-
tet a vasárnapi (ünnepnapi) igehallgatásra: „Isten… meg-
büntet mindenkit, aki igéjét megveti, és nem akarja sem 
hallgatni, sem tanulni…” (Ha csak ezt a parancsolatma-
gyarázatot olvastam volna Márton testvértől, azt hinném, 
hogy a svájci reformáció követője. Lám, mennyire veszé-
lyes kiragadni mondatokat, gondolatokat akár egy egész 
életműből! Aki elolvasta „…az evangéliumot tisztán tanít-
ják…” című könyvet, tudja, hogy kikkel kapcsolatban mi-
lyen kiragadásokra gondolok.)

Tubán József az EBBE egyik 2013 tavaszi alkalmán elő-
adást tartott. Utána a beszélgetésben elmondtam, hogy 
az evangélikus–katolikus közeledésben – egy határon túl 
– akadálynak kell lennie annak a túlnyomó részben po-
gány elemekből építkező népi vallásosságnak, melyet Ró-
ma megtűr, sőt enged, esetleg ösztönöz. Én a világ legné-
pesebb katolikus országában, Brazíliában ennek elszomorí-
tó és elkeserítő tömeges megnyilvánulásaival találkoztam. 
Ha evangélikus gyülekezet híján (volt ilyen négy év az éle-

tünkben) választani kell katolikus vagy református, eset-
leg (nem karizmatikus) neoprotestáns felekezet között, 
akkor mindenkinek az utóbbiakat ajánlom. Ugyanis a ró-
mai katolikus egyházat (azt a bizonyos trientit) nem lehet 
csak Ratzinger bíboros, majd pápa teológiai művei alap-
ján véleményezni.

Egyebek

Vitatom Tubán József állítását a modernséggel és purita-
nizmussal kapcsolatban (158–159. o.). Szerintem az álta-
la kritizált véleményekből sajátos következtetést von le. 
Ugyanis senki nem állítja, hogy a „működőképes” egyház 
padokon és családiasságon alapul. Akiktől kiragadva idéz 
– mivel ismerem őket, tudom –, maguk is „Jézus Krisztus 
személyes jelenlétét, kegyelmes cselekvését, a kereszt teo-
lógiájának felcsendülését, a szentségek helyes értelmezését 
és a Szentlélek titokzatos és mérhetetlen munkálkodását” 
tartják az evangélikus istentisztelet középpontjának. Per-
sze azzal együtt, hogy nemcsak a télen jégverem, olykor 
eszméletlenül kényelmetlen, szűk (száz-százötven évvel 
ezelőtt 150-160 cm átlag magasságú emberekre szabott) 
padokkal berendezett, olykor nyaktörő magasságokban 
lévő szószékoltárokkal rendelkező barokk vagy klasszicis-
ta templomokban lehet Krisztus-központú istentiszteletet 
tartani, azon részt venni, hanem egy lakásban, egy kony-
hában, egy iskolai osztályteremben is.

Már írtam, hogy „…az evangéliumot tisztán tanítják…” 
című könyv egyik hibája az, amiről nem beszél, bár a té-
mához kapcsolódik. Tubán Józsefnek minden vitathatat-
lan és vitatható kritikai meglátásán és megállapításán túl-
tesz a könyvből teljesen hiányzó liberális teológia hason-
lóan jól példázott kritikája, mint a többi vélt vagy valós 
elhajlásé, tévúté. Persze lehet rá következtetni, de a nem 
lelkész, nem teológus olvasók a sorokban, de még a sorok 
között sem fedezik fel ezt. Pedig az európai kereszténysé-
get és benne a magyarországi evangélikusságot a dicsőség 
teológiájának legszörnyűbbike, az ördög legkártékonyabb 
fegyvere, a liberális teológia marja és emészti. 

Összefoglalva, Tubán József könyve a laikusok számára 
hiánypótló, túlnyomó részében jó, sőt kiváló. A megírása, 
megjelentetése mögötti szándék érthető, világos, nagy rész-
ben vállalható. Külön érdeme, hogy nem lehet tőle „nyu-
godtan aludni”. Elgondolkodtat és véleményalkotásra, ál-
lásfoglalásra késztet. A fenti észrevételeim a könyv értékét 
számomra sem csökkentik. Biztosan a „nem szakmai” és 
olykor „nem szakszerű” gondolataim vitát válthatnak ki, 
de kénytelen voltam leírni azokat, mert némi egyoldalú-
ságot, pontatlanságokat és tévedéseket véltem felfedezni. 
Természetesen ez az egyoldalúság nem a kereszt teológi-
ájának gyökereivel, meghatározásával, biblikus alapjaival 
kapcsolatos. Mert a könyv legnagyobb értéke ebben rejlik.
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f Jak 1,8–13

Igehirdetési előkészítő

A textus megértéséhez: Az irgalmasság értéke

A 8. versben határozott fordulat jelentkezik a fejezet ed-
digi menetéhez képest. Tartalmi és stílusbeli váltás is ez 
egyszerre. A gyülekezetben megtapasztalt személyválo-
gatás konkrét és nagyon gyakorlati problémaként történő 
megnevezése és bemutatása után tanítói, vérbeli elméleti 
megközelítés következik. A tanítás lényege: nem lehetséges 
úgy eleget tenni Isten akaratának, hogy akár csak egyetlen 
kérdésben is önhatalmúan „kiskaput” kezdünk nyitogatni. 
Nem lehet egyetlen lépésben sem másképpen viselkedni, 
csak úgy, ahogyan az egész életet Krisztus tanítványaként 
értelmezi valaki. Ez következik Jézus Hegyi beszédéből a 
követői számára.

Azzal, hogy a gyülekezet tagjai valamilyen hátsó szán-
dék miatt másként fogadják a jómódú tagokat, mint a sze-
gényeket (3. vers), a tanítványság egészét teszik tönkre és 
értelmetlenné. Ha ez kicsi rossznak tűnik is első pillantás-
ra, mégis az a valóság, hogy a legnagyobb veszély felé ve-
zet, mert megakadályoz és kizár olyanokat, akiknek az éle-
tük megtartásához és hitük megéléséhez nem távoltartók-
ra, hanem éppen felkarolókra van szükségük. 

A felkínált hely minősége mindenképpen furcsa em-
beri minősítés a másik ember értékét illetően. Az e vilá-
gi helyosztogatások, fontossági besorolások vagy értékes-
ségi mutatók teljesen más alapon születnek meg minden 
időben, mint ahogyan Isten gondolkodásában és cselek-

vésében majd egyszer megjelenik az „örök és teljes”, egye-
dül jogos, végső minősítés. Ez Isten szuverén cselekedete.

Nincs más megoldás és járható út a krisztusi életformá-
ban, mint az, amit a helyes cselekvés kritériumaként idéz 
Jakab apostol is a felebarát szeretetéről. Már abban az idő-
ben is jól ismert mondata volt a törvénynek a másik ember 
iránti magatartás meghatározása. Ma pedig már a legtöbb 
ember számára meghirdetetté, hallhatóvá lett. Sokszor saj-
nos a jól ismertség miatt már csak sablonosan és alig oda-
fi gyelve kezeljük ezt a bibliai mondatot.

Figyelmeztet a 2,8. vers arra, hogy egy emelt szintű, az 
életfolytatás szempontjából nagyon fontos, mindig újra ak-
tuális mondat hangzik itt el: „Szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” A törvény helyes megélése szempontjából is „ki-
rályi” és „Írás szerinti” ez a mondat. Nem lehet kétséges a 
fontossága. Nem vitatható a tökéletessége. Ebben a speci-
ális gyülekezeti helyzetben vízválasztó. Vagy kigyógyul-
nak belőle, vagy értelmetlen lesz a sok beszéd folytatása a 
konkrét tettek nélkül.

Nem lehet többféleképpen vagy csak részbeni alkalma-
zással értelmezni az egész törvény tartalmát. Ez a biztos 
felelet a konkrét megbotlásra, a személyválogatás bűnére, 
mert ha ezt a törvényből vett mondatot betartották volna, 
akkor nem lett volna gyakorlati esélye sem a Jakab által ki-
fogásolt, a külső megjelenés és a jómód vagy szegénység ál-
lapota szerinti megkülönböztetést gyakorló „ügyfélkeze-
lésnek” a gyülekezetben. Innen csak egy lépés a kizárás és 
a kinézés fájdalmas, ma is ismerős kísértése. 

A 12. versben a helyes beszéd és a helyes cselekedet egy-
sége kerül elénk. Irányadó lehet a megértésben Fekete Ká-
roly magyarázata: „Első pillantásra úgy tűnik, mintha ez 
a vers ellentétben állna az egész Újszövetséggel, mivel az 
egész Újszövetség e kérdésben Lk 12,8-tól a Róm 5,9-en át 
a Jel 20,12-ig egybehangzóan azt tanítja, hogy a végső íté-
letben az üdvösség nem a törvény által, hanem egyedül 
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Krisztus által érhető el. Jakab sem a mózesi törvénnyel ösz-
szefüggő ítéletre gondol, hanem a szabadság tökéletes tör-
vényére, a Nagy Parancsolatra. A 13. vers a 8. versben lé-
vő parancs értelmére és tartalmára ad példát, mégpedig a 
vérbosszú gyakorlatára utalva (Mt 5,38). Az ítélet irgalmat-
lan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Annak el-
lenére az irgalmasság győzedelmeskedik, mert a szabad-
ság tökéletes törvényének fő-fő jellemvonása az irgalom, s 
nem a kárhoztatás.” (Fekete 1994, 64. o.)

Ezen a helyen észrevehetjük, hogy ha hirtelen Pál és Ja-
kab felfogásának vitája jut is eszünkbe, itt másról van szó. 
Jakab olyan mondatok megvallása és mondogatása ellen 
küzd, amelyek üresek és sablonosak. Ezek nem menthet-
nek meg és nem üdvözítenek senkit sem. Az ítélőbíró előtti 
remegésben és rettegésben a Krisztushoz kötődésünk a fő 
téma. Az életünkre vonatkozóan az apostol most is azt ta-
nítja nekünk, hogy „az igazi hit nem maradhat cselekede-
tek nélkül (a gyümölcsök értelmében és nem a teljesítmé-
nyek értelmében, amelyekkel dicsekedni lehetne)”. (Biblia 
magyarázó jegyzetekkel, 1482. o.)

Az igehirdetés felé

Ítélet vasárnapján érdemes lefordítani a mi korunk nyelvére 
az istentisztelet introitusának jól ismert és nagyon értékes 
mondatát: „Uram, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12) Olyan tartalmat célozhatunk 
meg, amely az őszinteségnek és a változtatásra való hajlan-
dóságnak a keveréke. Ítélet vasárnapja nem a fenyegetés vagy 
a félelemkeltés ideje, hanem az életváltoztatás lehetőségének 
felcsillantása minél több ember számára. Az ítélő Krisztus 
felé tartva irgalmasságunk és nyitottságunk csak növekedhet 
az emberek irányában ma is, hamis helybiztosítási gondol-
kodástól a Krisztushoz vezető zarándoklat érzéséig.

Érdemes időben észrevenni és felfedezni a túlkapása-
inkat és az átlagnál hangosabb mondatainkat. Hajlamo-
sak vagyunk arra a gondolkodásra, amely legtöbbször ab-
ból indul ki, hogy jó az, ami nekünk nem árt, és rossz az, 
ami akadályoz minket. Azokkal érdemes beszélgetni és szót 
érteni, akik hozzánk hasonlóak és szinte ugyanúgy gon-
dolkodnak és éreznek, mint mi magunk. A többi nagyon 
kockázatos. Többesélyes. Ez a nem kis önzést kifejező alap-
állás nehézzé teszi mások közeledését a közösségeinkhez.

Jakab apostol speciális módon szeretne felkészíteni 
minket az igazi nagy eseményre, az Isten ítéletének való-
ságára. Nem elméleti magasságban vitatkozik, hanem egy-
szerű és mindennapi körültekintésre hív minket. Szerinte 
a külsőségekben és a viselkedésben hamar kifejeződik az, 
ami a lényegeshez, a legszentebbhez, az igazán nagy tarta-
lomhoz való őszinte viszonyunk. Előírásokat, tételeket be 
lehet magolni és akár gépiesen mindennap elő is lehet adni, 
de ettől még vajmi kevés változás következik be egy embe-

ri életben. A kapcsolatokban, a mindennapokban és az élet 
peremére szorultakhoz való viszonyunkban hamar vizs-
gázik a „szaktudás” mai egyházi életünkben is. Tudunk-e 
mások életéhez közeledni? Tudnak mások a mi életünk-
be megérkezni? Akik a jómódúakat kínálgatják a legjobb 
helyekkel, aligha érezték meg az evangélium alapját. Ve-
lük kommunikálni szinte lehetetlen. Ők az „elfoglaltak”.

Nagyon sok közösség szenved attól, hogy az odatarto-
zóknak csak egy kis töredéke élhet benne felszabadultan és 
elevenen. Csupán a hangadók és a fontos emberek az ott-
honosak. Aki nem tartozik közéjük, annak nem sok esé-
lye van arra, hogy megélhesse és átadhassa, amit Istentől 
kapott ajándékként, tehetségként. 

Templomainkban is tapasztalható hasonló. Az oda hi-
vatalosan beépültek stabil vasárnapi magja lehet a biztos 
csoport. És azok alkothatják a másikat, akik nem bennfen-
tesek és nem feltűnően „részvényesek”, de ők is megérkez-
nek. Ítélet vasárnapján érdemes lenne körülnézni egyhá-
zunkban, abban az értelemben, hogy hányan vannak, akik 
szívvel és lélekkel nyitogatják a lehetőséget másoknak is a 
megérkezésre. Hányan vannak azok, akik – legfőképpen 
önmaguk érdekében – inkább „védik” a tradíciót, a lehe-
tőséget önmagukért, de érkezőt még a saját családjukból 
sem hoznak. Esetleg azért, mert ebből tudnak megélni, és 
itt van egyedüli lehetőségük a kitűnőségre és feltűnésre. 

Családban és munkahelyen, baráti társaságban vagy ép-
pen egyházi összejöveteleken vajon sikerül-e minden részt-
vevőnek megélni a gyakorlati és eleven közös alkotást ab-
ban az értelemben, hogy lehetősége van a kibontakozásra 
és közreműködésre? A kezdeti gyülekezetek számára rend-
kívül fontos volt annak a légkörnek a biztosítása, ahol min-
denki érezhette, hogy rá itt feltétlenül szükség van. Azon-
nal fáj a hiánya. A fi zikai jelenlét a krisztusi lelkületű gyü-
lekezetben nélkülözhetetlen. Megérezni és megtapasztalni 
a másik ember értékeit és kincseit csak ebben a testi és va-
lós közelségben lehet. Kommunikálni sem tudjuk az érzé-
sünket, véleményünket egy-egy gyakorlati jellegű kérdésben 
személyes találkozás nélkül, hiszen a telefonon hallott sza-
vakból, az e-mailekből vagy SMS-ekből a döntő üzenetköz-
vetítő, a nonverbális mező teljesen kimarad. Pedig e nélkül 
a mondandónknak csak töredéke fejezhető ki, és kevés az, 
ami célhoz érhet. Evangéliumot átadni csak élő kapcsolat-
ban lehet. Az ítélet felé vezető úton felfedezni és megőrizni 
egymást csak a valóságos zarándoklaton van esély.

Sokat jelenthet az számunkra, ha az ítélet felé veze-
tő úton képesek vagyunk egy olyan szintű őszinteségre 
és reménységre, mint amelyet Reményik Sándor Isten cí-
mű versében mutat be. Az emberi körültekintés alapál-
lása ennyi: „Uram, olyan egyforma minden szolgád. / És 
olyan egyforma minden templomod.” A beismerés így szól: 
„ Vagyok kopott kőtábla, jaj sok zápor / Mosta le rólam a 
Te törvényeid.” A végső reménységre pedig ez a megtar-
tó belső vágy: 
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„Mégis Uram, míg ringsz egy fűszál selymén,
Amíg sötétlesz mélyén egy örvénynek,
Amíg csillagbetűkbe írva látlak:
Uram, lesz még találkozásom Véled.”1

Jakab apostol erre az elmaradhatatlan zarándoklatra hív 
ma minket.
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Tallózó

„Isten királyi törvénye egy törvény, mert egy az Úr, aki 
adta és számon kéri; de egy azért is, mert a lényege egy: 
a szeretet. Csak a farizeusok vélekedtek úgy, hogy aki egy 
parancsolat ellen vét, a többi tekintetében ártatlan. Az az 
igazság, hogy aki egy parancsolatban vétkes, az egész tör-
vény ellen vétkezett, mert a szeretetlenség az egész törvényt 
megrontja. A szeretet királyi törvénye egyúttal a szabad-
ság törvénye is. Csak az az ember szabad, aki szeretetből 
cselekszi a törvény előírásait, nem félelemből vagy kény-
szerűségből.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„…néhány parancsolatot kiemelve arra mutat rá, hogy 
semmi esélyünk az ítéletben, mivel minden parancsolatot 

 1 Reményik Sándor összes versei, 12. o.

áthágtunk akkor, amikor akár csak egyet is megszegtünk 
belőlük. Anselmus (…): »Még nem gondoltad meg, hogy 
valójában milyen súlya van a bűnnek!« Nincsen esélyünk – 
önmagunkban. Csak az irgalom jelent segítséget számunk-
ra. De az irgalom sem a sajátunk, hiszen a teljesen elrontott 
törvény teljes ítélet alá helyez minket. Egyedül Krisztus ir-
galma múlja felül az ítéletet. (…) Egyedül Krisztus Jézus és 
golgotai keresztje a mi reménységünk. Így Anselmusszal 
együtt valljuk azt is, hogy »ave crux, spes unica!« (…) Cser-
háti Sándor [szerint] Jakab (…) stílusa és mondanivalója 
sok tekintetben rokon a Hegyi beszédével.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…nem tud könyörülni az irgalmatlan szíven. Ezt Jé-
zus a Hegyi beszédben nagyon is a szívünkbe véste.” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Isten törvénye bölcs korlátaiból eredően igazi szabad-
ságot eredményez (vö. 1,25). Az Isten törvényének való en-
gedetlenség megkötöz.” (A Biblia ismerete kommentárso-
rozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„A törvény hasonló egy tíz láncszemből álló lánchoz. 
Törjél el egyetlen láncszemet, és a lánc elszakad. (…) A tör-
vény szelleme az, hogy szeressük felebarátunkat, mint ma-
gunkat. A paráznaság bizonyára megsértése ennek, de az 
az ölés is. Így van a sznobizmussal és a diszkriminációval 
is. Ha (…) bármelyiket elkövettük, nem tettük azt, amit a 
törvény parancsol.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

(ha személyválogatók vagytok…)
A 19. század első felében Drezdában alakult egy misszioná-
riusokat képző teológiai főiskola, Wilhelm Löhe – az akkori 
evangélikus egyház egyik vezető személyisége – sürgetésére. 
Ennek az intézménynek a fő feladata a lelkészek külmissziói 
szolgálatra való felkészítése volt, és elsősorban Indiába ke-
rültek a végzettek. Az egyik végzős, Edward Baierlein azon-
ban nem Indiába, hanem az észak-amerikai Frankenmuth-
ba került 1847-ben. Akkor már 28 éves volt, és felesége is 
vele ment. Baierlein hamar belátta, hogy az úgynevezett 
„kolóniamódszer” nem hoz semmilyen komoly eredményt 
az őslakosok missziójában, és ahhoz, hogy sikeres legyen a 
küldetése, a környéken élő michigan indiánok falujába kell 
kiköltöznie, meg kell tanulnia a nyelvüket. Bemassikeh fő-
nök meg is hívta őket, ők pedig felépítettek egy rönkházat az 
indiánok fakéregkunyhói mellé, melyben egy helyiség szol-
gált lakásul, a másik helyiség pedig iskola és templom lett. 
Baierleinnak, küldetése elején szembesülnie kellett azzal, 
hogy a michigan indiánoknak rosszak a fehér emberekkel 
kapcsolatos tapasztalatai. Az egyik idős indián egyszer azt 
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mondta neki: „Sok olyan fehér ember van, aki rossz, aki el-
nyomja és bántja az indiánokat.” Baierlein így válaszolt neki: 
„Ez kétségtelenül igaz, hiszen minden nép soraiban vannak 
világias módon gondolkodó emberek, akik úgy gondolják, 
hogy nincs reményük arra, hogy az örök boldogság része-
sei legyenek, ezért megpróbálják a földi életük során ösz-
szeharácsolni a maguk részét. (…) sosem mondtam nektek, 
hogy igazodjatok a fehér emberhez, hanem azt mondtam, 
hogy igazodjatok Isten szavához, parancsolataihoz. Mond-
tam már nektek, hogy egyszer meg fog jelenni minden em-
ber Isten előtt; a fehér, a vörös és a fekete egyaránt. És Isten 
elválasztja majd őket áldottakra és átkozottakra, aszerint, 
ahogy éltek, és nem aszerint, hogy fehérek vagy színesek, 
mert Isten nem személyválogató.”

Edward Baierlein (1812–1901?) német 
misszionárius emlékiratai alapján

(Aki nem cselekedett irgalmasságot…)
A lágerben minduntalan ott van az ember mellett valaki, 
aki gyengébb, gyámoltalanabb, öregebb nála, vagy éppen 
túlságosan fi atal még, s aki segélykéréseivel vagy könyör-
géssel felérő puszta jelenlétével a kétségbeesésbe kergeti. 
Mindenütt és mindvégig voltak olyan társaink, akik együtt-
érzést, egyetlen emberi szót, egyetlen jó tanácsot kértek tő-
lünk, vagy csupán annyit, hogy hallgassuk meg őket, ké-
résük azonban csak ritkán teljesült. Nem volt rá idő, nem 
volt rá hely, nem volt meg hozzá a kellő meghittség, nem 
volt meg a türelem és az erő, mert akihez a kérést intézték, 
többnyire maga is vigaszra szorult volna. Némi megköny-
nyebbüléssel idézem föl, hogy egyszer megpróbáltam bá-
torságot önteni egy újonnan érkezett tizennyolc éves olasz 
fi úba, aki a táborélet első napjainak feneketlen kétségbeesé-
sétől szenvedett. Nem emlékszem már, mit mondtam neki: 
reményt keltő szavakat persze, talán egy újnak még nem 
túlságosan átlátszó hazugságot, a magam huszonöt évé-
nek és három hónapos rabmúltjának minden tekintélyével; 
akárhogy is, megajándékoztam egy percnyi fi gyelemmel. 

Primo Levi (1919–1987) olasz író, soa túlélő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Érdekes, hogy Jakab a királyi törvényben „csak” a felebaráti 
szeretetet említi. A nagy parancsolat első részéről, az „Isten 
mindennél jobban szeretetéről” nem szól. Pedig a törvény-
nek (és törvényszegéseinknek) az az alapja, oka. Luther is 
ebből kiindulva magyarázza Isten elvárásait felebarátaink 
felé: „Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk…”

Megszokhattuk Pál leveleiben, hogy ha az egyéni vagy 
gyülekezeti hitéletben valami probléma akad, akár pár-
toskodás, akár személyválogatás, ítélkezés, azt az apostol 
mindig a krisztusi szeretetre, megváltottságra, „eredetre” 
emlékeztetve orvosolja. Itt inkább az ítélet irgalmatlan fe-

nyegetéséről hallunk. Ettől biztos, hogy nem fognak gyó-
gyulni a beteg kapcsolataink.

Egyszerű, világos üzenete van az igének. A felebaráti sze-
retet nélküli, illetve a személyválogató élet ítéletet von maga 
után. Nem akarok kibújni Isten törvénye alól, nem a határo-
kat, kiskapukat keresem (ki az én felebarátom?), de rengeteg-
szer kapom azon magamat, hogy képtelen vagyok megfelel-
ni Isten elvárásainak. Tudom, ez az én bűnöm. A törvény pe-
dig mindig vádol. Éppen ezért számomra ijesztő üzenetként 
hangzik ez az ige. Egyedül az ítéleten győzedelmeskedő irgal-
masság tölt el bizalommal – amennyiben az nem a mi irgal-
masságunkat, hanem Isten irgalmasságát, Krisztusát jelenti.

Az nem személyválogató, aki tudja, hogy minden ál-
noksága, érdemtelensége ellenére Isten őt is kiválasztotta, 
elhívta. Az irgalmas a másikhoz, aki tudja, hogy ő is ke-
gyelembe fogadott, irgalmasságot nyert (Mt 5,7). Az szeret 
igazán, aki tudja, hogy maga is szeretetből él… De sok-
szor elfelejtjük ezt a tudást! Valóban, naponként szüksé-
günk van arra, hogy Isten előtt bűnbánattal álljunk meg. 
Szükségünk van arra, hogy igéjével megítéljen, emlékez-
tessen, tudatosítson, helyre állítson! 

Nehezen értem a „szabadság törvénye” kifejezést. Ho-
gyan lehet valami szabad, ami törvény, ami előírás? Mit je-
lent egészen pontosan ez a paradoxon?

Krisztus népe már az induláskor is szenvedett az em-
beri gyengeségek, bűnök miatt. A ma élő gyülekezeteink 
életének voltaképpen ugyanazok a betegségei, hiányossá-
gai. Istennek hála, hogy 2000 éve a gyógyítója is ugyan az! 
Irgalmazz nekünk, Urunk!

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti 
(reménység) vasárnap

f 1Jn 2,24–29
Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

Reménység vasárnapja az utolsó előtti az egyházi évben. 
Mindhárom év végi vasárnap (ítélet, reménység, örök élet) 
a végidők, a parúszia, Krisztus visszajövetele és az előtte 
való számadás felé fordítja tekintetünket. Könnyen belees-
hetünk abba a hibába, hogy mivel ezek a vasárnapok szo-
rosan összetartoznak, ezért ugyanarról beszélünk mind a 
három alkalommal. Ezt elkerülendő érdemes megtervez-
ni (akár sorozatként is felfogni) ezeket az alkalmakat. Így 
nem veszhet el a lényeg, amely az ítélő Krisztusban való 
bizalmat kívánja erősíteni!1

 1 A vasárnap jellegéről lásd bővebben: Hafenscher 2010, 386. kk.
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Exegézis

Sokféle felosztása lehet ennek a szakasznak, én négy részre 
osztottam fel és ez alapján értelmezem a textust:
1. 24–26. vers (Az ige útja)
2. 27. vers (Kenet)
3. 28. vers (Parúszia)
4. 29. vers (Etikai konzekvenciák)

1. Az ige útja

Az evangélium hirdetésének hatástörténetét olvashatjuk az 
első két igeversben. Az igehirdetés és tanítás által az evan-
gélium terjed, és Isten szavának jól meghatározható útja 
van: hallás – megmaradás – ígéret.

A hit hallásból van (Róm 10,17), a hirdetett ige az a kö-
zeg, amelyben a jó hír terjedni tud. Ez nemcsak a „klasz-
szikus” szószéki szolgálatot jelenti, hanem minden keresz-
tény hívő feladatát. De nem mindegy azonban, hogy mit 
hirdetünk. János apostol nagy hangsúlyt helyez arra, hogy 
az evangélium, amit hirdet, nem változik. Formák változ-
hatnak, de a Krisztus halálának és feltámadásának lényegi 
üzenete nem. Ezt fejezi ki az  (kezdettől) kife-
jezés. János apostol és/vagy tanítványi köre egyértelműen 
a tanítás eredetiségére és változhatatlanságára utal, csak-
úgy, mint a z evangélium  elején Krisztussal kapcsolatban 
és több más helyen is (Jn 1,1kk; 15,27; 15,4 stb.). Nem kijaví-
tani akarja magát, nem hozzátenni akar a már elmondot-
takhoz, hanem megerősíteni azt a „mással” szemben (Th e 
New Interpreters Bible, 12: 406. o.).

Második lépcsőként az eredeti üzenet „bennünk va-
ló megmaradására” biztat János. Amíg a „hallani” az ere-
detiségre, így a múltra utal, addig a megmarad () 
prezentikus jelleget ad a szakasznak. Ez a jelenvalóság két-
oldalú, ha bennünk megmarad az ige, akkor mi is megma-
radunk „a Fiúban és az Atyában”. Ez pedig csak a Szent-
lélek munkájával lehetséges, egy megpecsételt, „merőben 
új” teremtésként (Fabiny 1989, 589–590. o.).

A harmadik és egyben utolsó állomása az igének az ígéret 
öröklése, ami nem más, mint az örök élet (
). Ezzel a jövő idejű lezárással János összefoglalja 
az evangélium útját, a kezdetektől napjainkon át egészen a 
végső jövőig. De nem egy általános jellegű, hanem egészen 
személyes rendszerben, hiszen a hit hallása, az abba n való 
megmaradás és az í   géretek öröklése mindenkiben máskép-
pen, más módon és időben zajlik le. Ennek kapcsán nem 
szinteket különböztet meg János, hanem inkább egy kons-
tans küzdelmet ír le, amelyben minden hívőnek része van.

2. A kenet

Igencsak izgalmas vizekre evez itt János. A 2,27, illetve a 
2,20 versre egész teológiák épültek, főleg kisegyházi-sza-
bad keresztény körökben. Egyszer hallottam egy történe-
tet egy közeli ismerősömtől a kenettel kapcsolatban. Sok 

évig egy szabadkeresztény közösséghez tartozott, majd 
evangélikus lett. Néhány év után visszament az előző kö-
zösségébe, de csupán egy látogatásra, egy vasárnapi alka-
lomra. Ahogy belépett a istentiszteleti helyiségbe, egyik 
régebbi ismerőse, mondhatni, jó barátja jött oda hozzá, 
de nagyon kemény tekintettel, dühös arccal. Ezt kérdezte, 
minden köszönés nélkül: „És mondd, miért jöttél vissza? 
Kenetet lopni?” Komoly tévedésben volt az illető, ugyanis 
úgy gondolta, hogy a „kenet” mindaz, ami az Istentől jön, 
amit az Isten lepottyant nekünk, és aki kapja, marja. Ezért 
igencsak fontos, hogy megkülönböztessük, és ha lehet, de-
fi niáljuk, hogy mi az a kenet.

Az Ószövetséget tekintve viszonylag egyszerű dolgunk 
van. Számtalan igehely (1Sám 10,1; 10,19; 16,13; 2Kir 2,9; Ézs 
61,1 stb.) tanúskodik arról, hogy a kenet egy szertartás volt, 
amelyben a felkentet elválasztották a világtól (profántól), 
illetve a szertartás kifejezte az Isten kegyelmének áram-
lásába vetett hitet.2 A kenetet hagyományosan elsősorban 
papok, próféták, királyok szolgálatba állításakor alkalmaz-
ták. De – és ez nem változott – a felkenés minden esetben 
az Isten cselekedete (act of God), és az Isten Lelkének ki-
áradásával jár (outpouring of the Spirit of God).3 

Az Újszövetség történeti könyveiben hatalmas több-
letjelentése van a „kenetnek”, hiszen maga Jézus a Felkent 
(kenet:  – Felkent: Krisztus). De itt sem változik 
a tény, hogy a felkenés Isten tette, és Lelke által viszi vég-
hez (ApCsel 10,38). A kenet (Krisztusban) már nemcsak 
elválaszt a profán világtól, hanem hozzáköt a Felkenthez 
(Krisztushoz) is.

De ez mit jelent(het) számunkra a gyakorlatban? Két 
irányban gondolkodhatunk tovább, amelyek nem zárják 
ki egymást, sőt! Az egyik a jakabi vonal, ahol a kenet a be-
tegekért való imádság és közbenjárá s eszköze (Jak 5,14), 
illetve a jánosi vonal, amely „teológiává emeli” a kenetet, 
amely a Szentlélek speciális munkája a hívő emberben. A 
kenetnek van egy pecsét jellege, amely elválaszt a világtól, 
egy tanítói jellege, amely óv a tévtanításoktól, és a kenet 
tesz képessé a mindennapi helyzetekben való etikai dön-
tésekre (Bolyki 2008, 139. o.).

Tehát a kenet nem áldás, nem karizma, nem „talen-
tum”, nem szentség, nem az elhívás és nem is a kegyelem, 
hanem egy univerzális, folyamatos munka és aktivitás, 
amelyet az Isten a Szentlelken keresztül végez az ember-
ben, Krisztusra mutatva. Ez a munka pedig formájában és 
etikájában mindig aktuális és kontextuális, tartalmában 
azonban mindig Krisztus-központú. És ez nem valami el-
vont vagy éppen hamis (), hanem valódi, megél-
hető és megragadható ().

 2 Anointing. In: Oxford Dictionary.
 3 Anointing. In: New Bible Dictionary.
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3. Parúszia

Bármennyire is a jelennek szól a kereszténység, az Üzenet, 
azonban nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy a végső 
cél, a végső állomás az üdvösség, az örök élet. Persze en-
nek van jelenbeli valósága is (Jn 6,47), de Jánosnak ket-
tős eszkatológiai látása van (bifocal eschatological vision) 
(Th e New Interpreters Bible, 12: 406. kk.). Ehhez pedig az 
utolsó akkordot Jézus Krisztus visszajövetele adja meg. 
Ebben az igében nem – ahogyan ezen a vasárnapon sem 
– az ítél et vagy az örök élet van a „legközpontibb” helyen, 
hanem a  reménység. A reménysége annak, hogy Krisztus 
visszajön, és hogy bizalmunk lehet őbenne. Mennyire iz-
galmas, hogy János Krisztus visszajöveteléből a bizalmat 
helyezi előtérbe! Krisztus visszajön, ítél, de bízhatunk 
abban, hogy pozitívan ítél meg bennünket. János nem 
kényszerít bennünket örökké a „mérlegre” vagy éppen 
„pallosra” tekinteni az utolsó nap kapcsán (bár a lekció 
elég kemény szakasz), hanem azt mondja: vesd minden 
bizalmadat a Krisztusba, mert ugyanaz a Krisztus jön 
ítélni, aki meghalt érted!

4. Etikai konzekvenciák

János – hűen önmagához – a jelenre fókuszál a szakasz 
végén. Összefoglalja mindazt, amit fontosnak tart elmon-
dani, majd tesz egy „zárójeles” megjegyzést, visszautalva 
a szakasz elejére, a tévtanítások elleni harcra. A tévtanítás 
olyan, mint a hamis pénz, olyan sokféle van belőle, hogy 
képtelenség mindet megismerni, az egyetlen igaz eredetit 
kell ismerni, és ami attól különbözik, az hamis. Lefordítva: 
aki az igazságot cselekszi (), az 
az Igazhoz () tartozik. Ezzel János nem azt mondja, 
hogy az igaz cselekedet visz az örök életre, hanem azt, hogy 
te vagy én sohasem láthatunk bele igazán a másikba, mi 
lakik a szívében igazán. Az egyetlen támpontunk az, hogy 
megnézzük, mit tesz az illető, hogyan él. A hit következ-
ménye a cselekedet (az Istennek való engedelmesség), nem 
véletlen, hogy a lekció is erre helyezi a hangsúlyt. És a kenet 
tesz alkalmassá, hogy minden szituációban ott lehessen a 
helyes döntés, a helyes cselekedet lehetősége.

Az igehirdetés vázlata

A reménység útja

1. Az igehirdetésünkben – az egyházi év vége felé – érde-
mes egy kicsit a (fi zikai)  emberi élet végessége fel   é fordíta-
ni a gyül ekezet tekintetét. Természetesen nem kell túlgon-
dolni, de ez az időszak arra való, hogy foglalkozzunk vele.

2. Az ember élete így jó, ahogyan van, ezzel a véges-
séggel együtt. Isten ugyan eredetileg nem így akarta, de 
az ember ezt választotta, és az Isten „idomult” az új (vé-
ges) formához. Belépett az emberi történelembe, nem bele-
erőszakolva magát, hanem „alkalmazkodva” az emberhez.

3. Szuverén akaratából emberré lett Krisztusban, akiben 
mi új teremtés vagyunk az ő vére által. Az Isten felemelt 
bennünket a mélységből, s bár még mindig csak tükör által 
homályosan tekinthetünk rá, de Krisztusban megtapasz-
talhatjuk az Isten valódi szeretetét és kegyelmét.

4. Ennek egyik jele a kenet, az Isten Lelkének munká-
ja, amely a segítség ahhoz, hogy az ige, ami hirdetve van, 
eljusson hozzánk, és életté legyen bennünk. Sőt ez a kenet 
az, ami segít bennünket abban is, hogy aprópénzre lehes-
sen váltani mindazt, amit Isten tanít nekünk. Nem marad-
hat meg ugyanis elmélet és gondolat szintjén az evangéli-
um, hanem tetté kell válnia, ha igaz bennünk.

5. Ebből egyértelműen következik, hogy nem kell fél-
nünk, ha az életünk végéhez érünk, hanem bizalommal kell 
lennünk a Krisztus iránt, hiszen aki meghalt értünk, feltá-
mad és munkálkodik mindannyiunkban, az nem hagyhat 
bennünket elveszni. És ez a reménység nem aff éle kétség-
beesett, „utolsó szalmaszál” vagy éppen önámító önszug-
gesztió, hanem élő reménység (1Pt 1,3–5).

Befejezés helyett

„Ha egy hűséges prédikátor beszél, a Lélek belép a válasz-
tottak szívébe, és érzékennyé teszi őket Isten törvénye iránt, 
[…] s aztán elvezeti őket a megtérésen át ahhoz a kegye-
lemhez, amely a Jézus vérében van. Ahogyan pedig a ke-
net meggyógyítja a testet, úgy a Lélek is – Krisztus vérébe 
vetett bizalom és a hit által – meggyógyítja az emberi lel-
ket…” (John Wycliff e) (Bolyki 2008, 139.o.)
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g  K O V Á C S  V I K T O R

Tallózó

„A »tanítani« szó újszövetségi használatára már az első 
három evangéliumban jellemző az intellektuális mozza-
nat teljes legyőzése (…). Amikor Jézus »tanít«, (…) Isten 
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akarata elé állítja hallgatóit, döntést kíván tőlük, s ebben 
a döntésben benne van a Jézus személyével kapcsolatos 
állásfoglalás. (…) János evangéliumában ezen túlmenően 
a szó olyan mozzanatot is tartalmaz, mely súrolja a »ki-
nyilatkoztatás« fogalmát (…) A hívő ember Istentől kapta 
új létét, ez azonban nem állapot, mintha isteni termé-
szetű lények járnának a világon. Inkább olyan adottság, 
amely cselekvésben valósul meg, tehát feladatot jelent. 
Cselekedni Isten akaratát, elhagyni a bűnt, hinni Krisz-
tusban és szeretni a testvért (…) A vers értelme tehát ez: 
keresztyén létünk, egzisztenciánk, melyet a Krisztus-hit 
és a szeretet jellemez, Isten teremtő cselekvése folytán 
jött életre. Isten lénye olyan mélyen meghatározza a hívő 
ember személyét és magatartását, hogy mintegy magá-
tól következik Isten akaratának cselekvése az életében, 
Jézushoz hasonlóan, de ez nem megy erkölcsi erőfeszí-
tés nélkül. (…) mennyire beleillik ez a gondolat az Új-
szövetség egészébe, s mennyire hasonlít (…) Pál apostol 
etikájához.” (Veöreös Imre: János levelei. Teológiai Iro-
dalmi Egyesület)

„János azt mondja, csak úgy maradhatunk meg Isten-
ben, ha időt adunk Igéjének, hogy alapos munkát végez-
zen az életünkben. (…) Amint belátjuk, hogy keresztyén 
állhatatosságunk titka megmaradni Krisztusban, gondo-
lataink nyomban visszatérnek az Úr példázatára a sző-
lőtőről és a szőlővesszőkről, amely a János szerinti evan-
gélium 15. fejezetében található. A tő és a vesszők közötti 
szerves egység teszi lehetővé, hogy ez utóbbiak gyümöl-
csöt teremjenek. (…) Ha Krisztusban vagyok, mint a sző-
lőtőn a szőlővessző, akkor az élete átáramlik rajtam, s 
megtermi a maga jellegzetes gyümölcsét: a Krisztushoz 
való hasonlóságot vagy szentséget. Igaznak lenni azt je-
lenti: hasonlítani Jézusra.” (David Jackman: János leve-
lei. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

VERS

Pilinszky János: Te győzz le

Te győzz le engem, éjszaka!
Sötéten úszó és laza
hullámaidba lépek.
Tünődve benned görgetik
fakó szivüknek terheit
a hallgatag szegények

A foszladó világ felett
te változó és mégis egy,
szelíd, örök vigasz vagy;
elomlik minden kívüled,

mit lágy erőszakod kivet,
elomlik és kihamvad.

De élsz te, s égve hirdetik
hatalmad csillagképeid,
ez ősi, néma ábrák:
akár az első angyalok,
belőled jöttem és vagyok,
ragadj magadba, járj át!

Feledd a hűtlenségemet,
legyőzhetetlen kényszerek
vezetnek vissza hozzád;
folyam légy, s rajta én a hab,
fogadd be tékozló fi ad,
komor, sötét mennyország.

Túrmezei Erzsébet: Napi-parancsok

Napi-parancsod minden reggel várom, 
s minden reggel elhangzik mind a három: 
„Jöjjetek!” „Maradjatok!” „ MENJETEK!”
Hangodra boldogan fi gyelhetek. 
„Jöjjetek hozzám!” Indulhatok újra. 
Szíved, kincsesházad kitárt kapuja 
minden nap vár, be sem zárhatja semmi. 
Indulhatok áldást és erőt venni, 
minden nap új erőt és új kegyelmet. 
közelebb hozzád! Mind mélyebbre benned! 
S a másik parancs? „Maradjatok bennem!”? 
Boldogság annak is eleget tennem: 
beléd rejtőzni, megmaradni nálad, 
érezni, hogy Lelke d lelkembe árad, 
hogy már nem én, Te vagy a szóban, tettben, 
titokzatosan veled eggyé lettem: 
Te énbennem és én Krisztusom, benned! 
Csodálni, áldani örök kegyelmed! 
De a harmadik parancs: „Menjetek!”? 
Hiszen ha veled eggyé lehetek, 
indulni kell, menni, minden nap újra, 
mint követed, szereteted tanúja! 
Indulni kell, ahová küldesz engem, 
a Te száddá, a Te kezeddé lennem! 
Amerre seb sajog és ínség éget, 
vinni szereteted és békességed! 
Annyi a békétlen és beteg! 
„Jöjjetek!” „Maradjatok!” „Menjetek!”
Három napi-parancsod hallhatom 
minden új reggel, minden új napon. 
Segítsd, Vezérem, gyenge katonádat, 
teljesíteni mindig mind a hármat! 
KÖVESS ENGEM!
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GONDOLAT

„Nem a szavak megbecsülésére oktatnám tanítványaimat 
elsősorban. Azokból úgyis untig elég van. Arra oktatnám 
őket, hogy vessék meg az üres és hamis szavakat, mert ké-
sőbb csak így becsülhetik azokat a szavakat, melyekben 
tartalom és igazság van.”

Kosztolányi Dezső (1885–1936) 
magyar költő, író, újságíró

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

1. A hagyományőrzés nagyon fontos. Ráhangolódni csa-
ládunk, népünk régi szokásaira, ünnepeire, táncaira, 
ízeire. Még fontosabb az apostol szerint többet gondol-
ni a kezdetekre, arra, amikor a levél olvasói először hal-
lották szemtanúként vagy kortársként az Élet igéjét, és 
megérezték, hogy „örök élet-halál” kérdés ez. Muszáj 
emlékezni és emlékeztetni a tanítványok első örömére, 
a csodákra, amikor elemi erővel döbbentek rá: Jézus a 
Fiú, aki hatalommal beszél és a Mindenható erejével gyó-
gyít, hívogat. Ha Jézus életének és halálának csodáihoz 
nem térünk vissza, Istent sem láthatjuk igazán. Ahogy 
levelezésünkben is van szabály, érdemes megtartani a 
„hivatalos utat”. Először Jézushoz lépünk, s utána Isten 
előtt találjuk magunkat, hallható, látható, érezhető vagy 
éppen kérhető, várható a segítsége. Ez a legértékesebb 
tanítványi hagyományőrzés.

2. A felkínált, vég nélküli élet őskeresztény örökségünk. 
Nagyszerű a Pécsi Őskeresztyén Múzeum, a város egyik 
legkiválóbb értékőrző létesítménye, mely felbecsülhetet-
len régészeti munka után modern formában, feltárva mu-
tatja be az őskeresztények életének hátramaradt nyomait. 
A falra festett szimbólumok mutatják a sok száz éves re-
mény színeit, formáit, mozzanatait.

Hol hagyunk mi ilyen nyomokat a Jézus által felkí-
nált, felébresztett reményünkről? Megmarad majd az Is-
tenbe vetett bizalom gyerekeinkben, unokáinkban, déd-
unokáinkban vagy ükunokáinkban? Vagy önmagunk is 
megtéveszthetőként, kedvetlenül, lelketlenül, csüggedten 
éljük a reményvesztettek, céltévesztők elkeserítő napja-
it? A levélírás idejében is lehettek tévutak, hamis tanítá-
sok, amelyek eltérítették a levél címzettjeit. A mai hall-
gatókra is várnak a hibás gondolatok, nyomorék elkép-
zelések, hibbant divatok. Ezek eltakarhatják a Jézus által 
nekünk ajándékozott örök élet reménységét. Egyre töb-
bektől lehet hallani a kérdést: Mi lesz a halál után? Fod-
rászok, kozmetikusok, eladók panaszkodnak, hogy a lel-
kész nem is veszi észre, mennyire égető kérdés az örök 
élet, s míg várakoznak az emberek, megosztják félelmei-
ket, a halálfélelmet is. Hihetetlen nagy szükség van arra, 
hogy lelkesen beszéljünk erről a biztos, megingathatat-

lan, Jézus által hirdetett mennyországról! Mert különben 
a reinkarnáció, a fekete mágia, a boszorkányok vagy bár-
mi más hamis tanaira, gyógyítóira fi gyelnek, rájuk hall-
gatnak, őket követik a keresők, a sodródók, cél nélküli-
ek. Ettől óv az apostol.

3. Bennetek megvan a kenet! Ez a mondat magya-
rázatra szorul. Jelentheti bennünk a Lélek erejét, a ke-
resztség következményét, a hajlandóságot a szolgálatra, 
az Istenhez tartozás láthatatlan, de érezhető kihatását 
vagy eredményét, a megtérést s vele az új életet. Lehet 
kétórás igehirdetéseket hallgatni a „kenetről”, de távol 
áll a mai ember gondolataitól, szóhasználatától még a 
templomban is.

A kenet, mint ahogy egy kozmetikum, amely közvet-
lenül az ember bőrére kerül, gyógyító, nyugtató hatású. 
Gyógyíthat az a tény, hogy közvetlen kapcsolatban va-
gyunk Istennel, a Mindenhatóval. Nyugtathat az a re-
mény, hogy Urunk újjáteremti e megbetegedett, meg-
fertőzött, megromlott világot. Jézus ezért jött, hogy a 
húsvéti üres sír ténye a mi felborzolt idegeinket is le-
nyugtassa. Ha ő bennünk, velünk van, akkor gyógyít, 
békít, nyugtat, talán még „szépít” is ez az Eljövendő-
től való „kenet”?

4. Jézus eljövetele közel van, hirdetik a Jehova tanúi, az 
adventisták is. A világ órája előrehaladt: Jézus születésével 
a világ életének utolsó felvonása kezdődött el, ezért fontos 
a hűség az Igazhoz, a Messiáshoz, az örök élet reményéhez. 
Könyörögjünk érte!

Szentháromság ünnepe után utolsó 
(örök élet) vasárnap

f 1Kor 15,54–58
Igehirdetési előkészítő

Az igehirdetés szempontjából egyáltalán nem mellékes, 
hogy az 58. vers része a textusnak.1 Jól van így, hiszen egy-
szerre irányítja a fi gyelmünket arra, amit Jézus tett, és ar-
ra, ami ebből a mi életünkre nézve következik. (A lekció 
[Mt 24,37–51] többek között arról szól, hogy az okos szol-
gát visszatérő ura a rábízott szolgálatban találja. Itt fe-
dezhetjük fel a kapcsolópontot a lekció és az igehirdetési 
alapige között.)

Arra azonban ügyelni kell, hogy az igehirdetés ne egy-
szerű „buzgólkodásra” lelkesítő beszéd legyen. Ne a szol-
gálatot, a cselekedeteket állítsa középpontba, hanem Jé-
zust, aki révén Isten a diadalt adja nekünk.

 1 Az 1989 előtti kijelölések nem tartalmazták, csak megengedőleg, 
zárójelbe téve írták elő.
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Még a kijelöléshez tartozik, hogy – mint ismeretes – a 
15. rész az Első korinthusi levélnek a feltámadásról szóló 
nagy fejezete. Itt éri el csúcspontját a levél, ebben a diadal-
kiáltásban. Ezen belül egy szűkebb egység az 50–58. vers. 
Igeszakaszunk eleje visszautal a megelőző (50–53.) versek-
re. Ebben a kilenc versben Pál tesz egy kijelentést (50. vers), 
közöl egy kinyilatkoztatást (titkot, -t oszt meg2) 
(51–53. vers), kitör belőle a győzelmi kiáltás (54–57. vers), 
majd végül egy bátorítás, buzdítás a gyülekezetnek, amely 
az előzőkből egyenesen következik.3

A revideált és újonnan revideált Károli-fordítás ponto-
sítja az alanyt, említi a „testet” (romlandó test). A protes-
táns új fordítás ezt az 54. versben nem, de a megelőzőkben 
szerepelteti. Az eredeti görögben csak följebb, a 35–42. vers-
ből világos, hogy a jelző a testre vonatkozik. Az alapige fel-
olvasásakor talán lehet ezzel a pontosítással élni.

A szöveg és a benne foglalt képek egyébként jól érthe-
tők. Jelentős fordításbeli eltérést csak az 54. verset illető-
en találunk, amelyben Pál Ézs 25,8-ből idéz szabadon. Az 
eredeti  a protestáns új 
fordításban „teljes a diadal a halál fölött!”, míg a Károliban 
„elnyeletett a halál diadalra”, az újonnan revideált Káro-
liban pedig „a diadal elnyelte a halált”. A kérdésben nem 
könnyű állást foglalni, de a lényegi mondanivalót ezek a 
különbségek nem érintik. A következő vers egyébként Hós 
13–14-ből való, és „az ellenség harci kedvét megtörni kívá-
nó ócsárlás műfaji jellegzetességeit” (Cserháti 2008, 749. 
o.) viseli magán.

A korábbi – számomra elérhető – igehirdetési előké-
szítőkből kettőre utalok. Az egyik Mekis Ádámé (1970), 
aki többek között ezt írja: „Az apostol elhatárolja magát 
egyrészt a judaista feltámadási képzetektől (miszerint az 
eltemetett test támad fel, a feltámadás utáni élet mint-
egy folytatása a földi életnek, más formában), másrészt 
a gnoszticizmustól és misztikától (az ember istenítése, a 
»lélek« halhatatlansága, a »bűnös testből« való kiszabadu-
lása, a »bűnös test« mulandósága).” Örök élet vasárnap-
ján és ebből az igeszakaszból kiindulva nyilván szólunk 
a feltámadásról mint a jövőben bekövetkező esemény-
ről. Ennek kapcsán ezeket a közismert teológiai gondo-
latokat szem előtt kell tartani. A feltámadás nem a föl-
di élet meghosszabbítása. Jézus nem visszatért a halál-
ból, hanem „átgázolt” rajta, és a hittel belé kapaszkodók 
is átmentek „a halálból az életre” (Jn 5,24). Ez az életnek 
egy más minősége.

Figyelemre méltó Ittzés Gábor fölvetése (1981), aki 
megpróbál „a jövő felől közelíteni a jelenhez”. Jézus feltá-
madása nem csupán múltbeli esemény, de a jövőben be-

 2 A „titok” nem olyan dolgot jelöl, amelyet nem lehet tudni, hanem 
olyat, amelyet csak Isten kijelentése tárhat föl az ember előtt.
 3 John R. W. Stott 2005. április 17-én a textusról tartott igehirdetése 
alapján. Személyes gyűjteményből.

teljesedő tény. A „Ha tudtam volna…” – írja – nemcsak a 
keserű megbánás mondata lehet, hanem a felszabadultsá-
gé. Nagyjából ebből indulok ki magam is.

Így fogalmazom meg az ige két súlypontját: feltáma-
dás – Jézus diadala a halál felett – és következményei. Az a 
sejtésem, hogy ahhoz egyetlen evangélikus lelkésznek sem 
kell túl nagy erőfeszítés, hogy fölfedezze ebben a textusban 
keresztény hitünk központi mondanivalóját: a bűnből és 
halálból nem a törvény, hanem Jézus halála, feltámadása 
és a benne való hit által való szabadulás útját.

Most jön a neheze: hogyan fogalmazzuk meg és az ige-
hirdetésben hogyan hirdessük ezt úgy, hogy se az evangé-
liumi tartalmat ne tompítsuk, se érdektelenné ne váljunk? 
Minden igehirdetésnek két pillére van. Az egyik, amit az 
igén keresztül Isten ki akar jelenteni nekünk (evangéli-
um). A másik az, ahogyan a hallgatóság az adott üzenet-
hez kapcsolódni tud (kontextus). Úgy látom, az utóbbi 
a nehezebb feladat. Ha meg tudjuk mutatni, hogy Jézus 
feltámadása mi felett diadal – vagyis: hogyan találko-
zunk a bűn és halál hatalmával a mindennapi életben –, 
illetve hogy hogyan – vagyis: mit jelent Jézus győzelme, 
a „már igen és még nem” feszültsége –, végül hogy ho-
gyan lesz Jézus győzelme a mienk, akkor betöltöttük ige-
hirdetői feladatunkat.

Évekkel ezelőtt egy keresztény csoport végigjárta a bu-
dapesti metrókocsikat, és minden ajtóra rápecsételte: „Jé-
zus meghalt a bűneidért”. Az egyik ilyen mondat alá va-
laki tollal odafi rkálta: „Na és?” Vagy más helyen: „Ki kér-
te rá?” Nyilvánvalóan nem sikerült a kontextusba ültetés, 
hiába volt evangéliumi a tartalom.

Az evangélium nem egy lehetséges megoldás vagy 
megoldási kísérlet az élet problémáira, hanem az egyet-
len. Az evangélium nem jó tanács, hanem jó hír, bejelen-
tés. Nem arról szól, amit tenni kell, hanem arról, amit Is-
ten már megtett. És nem elég evangéliumot hirdetni, ha-
nem az evangéliumot a középpontba kell állítani! Ezzel 
is tisztában kell lennünk, de a nagyobb munka ennek az 
üzenetnek az útját megtalálni a szívekhez. Ez egy igehir-
detési előkészítő, tehát nem spórolhatja meg az igehirde-
tőknek azt a fáradságot, hogy megtalálják hallgatóságuk 
kapcsolópontját. Azt a konkrét szálat, amelyen az adott 
gyülekezetben végigvezethető az evangéliumi tartalom. 
Példákkal szolgál.

Az igehirdetés felé

1. A halál mindent átjár

Nem kérdés, hogy naponként szembesülünk Isten hi-
ányával, annak következményeivel és az ember tehe-
tetlenségével. Hogy saját erejéből képtelen úrrá lenni 
mindenfajta válságon. Az evangélium előszobája annak 
világossá tétele, hogy a válsághelyzet alapvetően Isten 
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hiányára – ez a bűn – vezethető vissza. Miközben az 
ember személyisége, minden vágya, reménysége örök 
életre van kalibrálva, addig folyton végességével, korlá-
taival kell szembesülnie.

Ezen nem segít semmiféle emberi erőfeszítés vagy jó 
szándék. Az sem, ha az ember az elvárások mércéjét szál-
lítja lejjebb. A halál nemcsak valami, ami be fog követ-
kezni mindannyiunk életében, amikor utolsót dobban a 
szívünk, hanem bennünk dolgozik, mindent áthat. Ér-
telmetlenné tesz minden küzdelmet. Bizalmatlanná tesz 
minden jó kezdeményezéssel szemben. Emberi kapcso-
latok kiüresedését, végét okozza. Megkeserít, elégtelenné 
tesz minden élvezetet. Ez a halál. Ennek csak végkifejle-
te, ami az élet végén történik. Ez súlyos teher. A halál ful-
lánkja belénk oltja mérgét. Romlandók vagyunk. Minden 
fáradozás hiábavaló.

2. Feltámadás – amire vágyunk

Ha így nézzük, akkor világos, hogy a feltámadás nem egy-
szerűen a jövőben fölvehető fakultáció azoknak, akik sze-
retnék hinni, hogy az élet meghosszabbítható, hanem ele-
mi erejű szükséglete az embernek az élet minden területén. 
Ez pontosan az, amire szükségünk van, amire minden vá-
gyunk irányul! Hogy értelmes legyen az élet. Romolhatat-
lan. Semmilyen cselekedet vagy vigasztaló gondolat nem 
képes elérni sem a megnyugvást, sem a megoldást az em-
ber igazi problémájára.

3. Hogyan lesz a miénk? 

Akkor mi ad megoldást? Hogyan találunk kiutat? An-
nak elfogadásával, amit Jézus tett. Jézus pontosan eze-
ket a terheket, ezt az állapotot vitte keresztre! Ez a dön-
tő esemény bekövetkezett halálával és feltámadásával. 
Az ember kísértése kettős: vagy elutasítani a tényt, hogy 
menthetetlen, vagy saját erőből megkísérelni a megol-
dást. Mindkét esetben azt igyekszik elkerülni, hogy sa-
ját végességével kelljen szembesülnie. Valójában a halált 
akarja elkerülni. Ez nem megy! Viszont megoldás, hogy 
elfogadja a felkínált diadalt.

4. „Már igen, még nem”

Két lépés marad hátra. Az egyik: rámutatni arra, hogy 
ez a szívbéli változás akkor teljesedik ki, amikor „ez a 
romlandó romolhatatlanságba öltözik”. Addig a végső 
diadal biztos tudata határozza meg az emberi élet min-
den területét.

5. Ezért…

A másik: hogy „fáradozásotok ezért nem hiábavaló”. Te-
hát az emberi cselekedetek motivációja, iránya változik 
meg. Nem azért, hogy elérjen valamit, hanem azért, mert 
már megkapta. 
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Tallózó

„…aki bizonyos a feltámadásban, az helytáll a hétközna-
pok munkáiban, tudva, hogy azok nem hiábavalók »az 
Úrban«, aki feltámadott és minket is feltámaszt. (…) Aki 
a végső dolgok felől bizonyosságot nyert, annak a végső 
dolgok előtti dolgok sem közönyösek (D. Bonhoeff er).” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Pál nem parcellázza fel az isteni szolgálatot. Nem 
mondja azt, hogy az igehirdetés, a misszió csak a kleriku-
sok dolga. A korinthusi gyülekezet egészének szól intel-
me, s a hozzá kapcsolt biztatás is: »a ti munkátok nem hi-
ábavaló az Úrban« (15,58c). (…) Ittzés Gábor (…): Hirdet-
nünk, üzenetként megszólaltatnunk Isten törvényét kell, 
amely (…) Isten ítéletének mondja a halált, és így állít az 
élet és halál Urának színe elé; és meghirdetnünk azt az 
evangéliumot kell, amelyen keresztül az élő Jézus kínálja 
és adja halálomon aratott győzelme gyümölcsét, szerete-
tének erejét, reménységet adó vigasztalását. (…) Nagy Ist-
ván (…): Érdekes a címként szereplő témája: Kapituláció 
vagy győzelem? Vagyis: megadjuk-e magunkat a halálnak, 
vagy van reménységünk?” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„A feltámadáshitben gyökerezik az a bizonyosság, hogy 
a Krisztus ügyéért való fáradozás nem hiábavaló (…) A fá-
radozás (3,8) és az Úr munkája (16,10) kifejezésekkel Pál az 
evangélium hirdetéséért való erőkifejtést és a gyülekezet 
építését jelöli. A gyülekezet minden tagjához szól a felhí-
vás, hogy ezekben vegyen részt.” (Biblia magyarázó jegy-
zetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„A halál csupán annyit tehet velünk, hogy kihoz ben-
nünket arról a színtérről, ahol hatalmát gyakorolja, és arra 
a területre juttat minket, ahol nincs hatalma. Ezt a szaba-
dulást a mi Urunk Jézus Krisztus által Isten adta nekünk.” 
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(J. N. Darby: A Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Én is voltam már úgy, hogy valamire nagyon sok ener-
giát és időt fordítottam, a végén azonban rájöttem, hogy 
hiábavaló volt az egész. Amit azonban az Úrért teszel, nem 
időpazarlás, hiszen fáradozásaink nem hiábavalóak az Úr-
ban.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word 
for Today)

Illusztrációk

GONDOLAT

„‒ Néhány ember azt állítja, hogy nincs élet a halál után – 
mondta az egyik női tanítvány.

‒ Tényleg? – kérdezte a Mester közömbös hangon.
‒ Borzasztó lenne úgy meghalni, mert akkor nem lát-

hatnánk, hallhatnánk, szerethetnénk, és nem mozoghat-
nánk soha többé.

‒ Számodra ez borzasztó? – kérdezte a Mester. – A leg-
több ember már halála előtt is ilyen.”

Anthony de Mello (1931–1987) indiai származású
jezsuita szerzetes: Abszurd egypercesek

„Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás, 
küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni 
mindig a jót, a szépet, s meg nem találni – ez az élet.”

Madách Imre (1823–1864) magyar író, 
költő, ügyvéd, politikus

„Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az élet-
ben – kötelességen belül vagy azon felül is talán –, mert 
különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi 
világ több kell legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, 
melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be… 
Minden embernek kell legyen egy feladata, egy titkos kül-
detése, mely Istentől való.”

Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író és költő

VERS

Szabó Lőrinc: Valami örök

Valami örök tovasuhogás
valami csöndbe, puha végtelenbe,
valami tegnap, mely mintha ma lenne,
valami vízalatti ragyogás,
valami messze, panasznéma gyász,
valami jaj, melynek már nincs keserve,
valami vágy s a vágy tilalma benne,
valami könnyű, szellőhalk varázs,

valami, ami nem is valami,
valami még kevesebb, az, ami
valami tűntén kezd csak sejleni,
valami lassú, árnyhűs rejtelem,
valami, ami újúl szüntelen,
valami gyors, lőtt seb a szivemen. 

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen fontos üzenetet hallanak a textusból?

Volt, aki a vasárnapnak az egyházi esztendőben elfoglalt 
helyéből indult ki: az egyházi esztendő utolsó vasárnapjá-
nak igéje adja meg advent értelmét: a diadalmasan visz-
szatérő Urat várjuk! Másvalaki feladatot látott meg: a ha-
lál fullánkját kell legyőznünk, vegyük fel ellene a harcot! 
Egyéb hangsúlyok: a halandóságot a halhatatlanság köve-
ti. Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, amely elválaszt Istentől, 
az örök élettől. Földi életünk mulandóságában is teljes bi-
zalommal és reménységgel tekinthetünk Jézus Krisztus 
halálára és feltámadására, így könnyebben élhetjük meg 
a szenvedéseket is. 

Milyen kérdéseket tennének fel, mert nem világos vagy nem aktuális 

a textus tartalma?

A szövegkörnyezetből kiragadott textus több igehallgatót 
is zavarba hozott. Mire vonatkozik a romlandó és a halan-
dó, illetve a romolhatatlan és a halhatatlan? Mivel Pál ír a 
feltámadás sorrendjéről is, talán az elhunytakra, illetve a 
még élőkre? Vagy a testünkre? Életünkre? Mit jelent, hogy 
„a bűn ereje pedig a törvény”? Hogy lehet a halál egyszerre 
fullánk és diadal is?

Milyen gondolatokat, asszociációkat ébreszt bennük a textus?

Érdekes, hogy a halál feletti győzelmet megszólaltató igé-
ből többen a halál és a temetés gyakorlati kérdései felé in-
dultak, például számít-e az, ha elhamvasztanak, és nem 
„természetes úton” leszünk porrá? Felismerjük-e egymást 
az örökkévalóságban (Péter felismerte Mózest és Illést a 
megdicsőülés hegyén). De megfogalmazódtak a lényeget 
jobban szem előtt tartó gondolatok is: Van feltámadás! Ez 
a hitünk alapja, Jézus legyőzte a halál erejét. Új távlatot 
ad(ott) az életünknek. Az üdvösség szemszögéből a földi 
„nyomorúság” könnyebben viselhető. Engem ez lelkesít. 
Nem hiábavaló a fáradozásunk, mert a mérce nem e vilá-
gi. Nem nekem kell győzni a halál felett, nem feladatom. 
Isten adja a diadalt. Az „igazi életet” ismerhetjük Jézusban, 
ezért nem kell bizonytalankodnunk, ha Isten ügyéről, a 
Jézusban és a feltámadásban való hitről van szó például 
a bizonyságtételben vagy a bizonyságtévő életben. De fel-
szólítást is érzek ebben: „legyetek szilárdak, buzgólkodja-
tok…” Ez feladatunk.
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Igehirdetési előkészítő

A prófétai könyvhöz

A kijelölt igeszakasz az egész könyv fő motívumát tartal-
mazza, témája a hűség és hűtlenség, az Úristennel való 
kapcsolat.

Hóseás próféta magánéletén keresztül mutatta meg, 
mit jelent az Istennel való szeretetkapcsolat. Hóseásnak az 
Úr parancsára egy prostituáltat kell feleségül vennie, és a 
gyermekeiknek különös, beszédes nevet kell adnia. A nép 
hűtlenkedését, állhatatlanságát kell látni minden alkalom-
mal, ha valaki a családjukra tekint. Majd pedig az Úr min-
denek ellenére és mindenek felett kiáradó szeretetét pél-
dázza az, hogy az eredetileg Nem népemnek és Nincs irga-
lomnak nevezett gyermekek neve elől eltűnik a tagadó szó.

Hóseás Ézsaiás, Ámósz és Mikeás próféták kortársa a Kr. e. 
8. században. Neve jelentése ’megmentés’, ’szabadítás’. Egy si-
keres uralkodó, II. Jeroboám király idején hívta el őt az Úr. Ez 
a király ugyanis a politikai és gazdasági sikerek nyomán meg-
feledkezett Istenről, és bálványimádó lett. A társadalomban 
hatalmas ellentétek voltak tapasztalhatók, az egyik oldalon a 
nagy fényűzés, a másik oldalon pedig a teljes nyomor. A kí-
méletlen kizsákmányolás időszaka volt ez. A próféta társaival 
együtt ezzel szemben hirdette a Tórához való visszatérést és a 
törvényből eredő életvezetést, a családias, emberhez illő viszo-
nyok helyreállítását. A zsidóságnak nemcsak a belpolitikája, 
de a külpolitikája is terhelt volt. Az élő Istentől való eltávolo-
dás azt is jelentette, hogy nem tőle vártak segítséget az ellensé-
ges támadások esetén, hanem olyan uralkodóktól, akik bár le-
het, hogy segítettek, de nem ingyen – és követelték saját bálvá-
nyaik imádatát is. Ha ezt a kortörténeti hátteret tisztán látjuk, 
akkor megértjük, mit jelentett az akkori próféták küldetése.

A 10 ciklusból álló prófétai irat utolsó ciklusa a 13. és 
14. fejezeteket foglalja magában. A könyv belső ritmusát az 
alábbi pontok adják: Isten vádja, a fenyegető bajok, a meg-
térésre való felszólítás és az áldás ígérete. 

A 14. fejezetben elhangzik a megtérésre való hívás, és 
kirajzolódik előttünk a megtérést követő boldog állapot. 
A záróige pedig az egész könyv konklúziója, mintegy pecsét-
je a próféciáknak. Nem tudni, hogy maga a próféta mondja 
vagy egy későbbi szerkesztőtől származik ez a bölcs összegzés.

Adventi idill helyett igaz bűnbánat

Az advent fő fogalmai az elcsendesedés, várakozás, az eljövetel-
re való készülés. Ez egy igazi advent, amelyben nem az ember 
várakozik, hanem maga az Úr. Ő vár arra, hogy népe belássa, 

észrevegye szeretetét, hogy visszaforduljon hozzá, megtérjen. 
Mindent meg akar tenni az övéiért. Ígéretekkel halmozza el 
népét. Azt mondja: kigyógyítom őket hűtlenségükből.

Mintha az Édenkertbe csöppennénk: illatozó virágokat 
látunk, liliomot, árnyas, zöldellő olajfákat és gyümölcse-
iktől roskadozó fákat. Szőlőt és bort, melyek a tiszta öröm 
szimbólumai. Csodás kép! Az Úr a vele való kapcsolatban 
azt az állapotot kínálja, ami csak a teremtéskor volt jelen 
és majd az örök életben, az új föld és új ég eszkatologikus 
valóságában lesz teljesen megragadható számunkra. Ezt a 
tökéletes, bűntelen, igaz és örömteli állapotot akarja és kí-
nálja az Úr, helyre akarja állítani az emberrel való viszonyt. 

Az Úr magához, a maga tökélességébe, szentségébe vár 
bennünket. Mert nélkülünk van. Egy sok évvel ezelőtti pré-
dikáció a teológusotthonban arról szólt, hogy az Úr magá-
nyos, ránk vágyódik. A végtelen világűrben végtelenül egye-
dül van. Ezt vélhetjük ennek az igének a hátterében is fel-
fedezni. Az Úr adventjét. Ahogyan gyermekei hazatérésére 
vár. Ahogyan a tékozló fi ú apja mindennap kitekintett a bir-
tokára vezető útra, és vágyott kisebbik fi a megérkezésére.

Igehirdetési vázlat

Újra advent

Nem egy külsőségekben kimerülő, idillikus, adventi koszo-
rús és fahéjillatú időszakba léptünk. Az új egyházi esztendő 
Isten hűséges szeretetéről szól. Új nap, új kegyelem, új egy-
házi esztendő, új távlat. Örökkévaló szeretettel szeret az Úr!

Egyenesek az Úr útjai

A mi útjaink, vargabetűink, tévútjaink jól mutatják szí-
vünk állapotát – hűtlenkedő, Istentől elszakadó, hitetlen-
kedő lelkünk vitt ezekre. Társadalmunkban is sok a baj, 
betegség, valóságos és átvitt értelemben egyaránt. Az Úr 
útja pedig egyenes, igaz. Ő a szent és a bűntelen. Hogyan 
lábalhatunk ki? Térjetek meg a rossz útról!

Elfordul az Úr haragja, és boldog jövendőt kínál

Ki vár a bűnösre, ki akarna a hűtlenkedővel kapcsolatban 
lenni? Isten keresi és szólongatja a népét, végtelen irgalmá-
val akarja szívünket gyógyítani. Nehéz lenne hazamenni, ha 
nem tudnánk, mi vár ránk. Ha bizonytalanok lennénk, mivel 
találkozunk ott, nem kelnénk útra. A fenyítésért nem lenne 
érdemes hazafutni. De az Úr irgalmas, megbocsátó szeretet-
tel vár magához. Jézus Krisztusban értünk jött, hogy meg-
győzzön megbocsátásáról, és ő maga vigyen bennünket haza.

Hangulatok helyett bölcs belátás

Sokszor nincs is hangulat, nincs idill, csak a nagy hajtás ka-
rácsony előtt. Nincs csend sem, advent első vasárnapján még 
messze érezzük az ünnepet. Néhány jel, és az idő múlása mégis 
fi gyelmeztet. Elindulunk valamerre, de jó irányba? Helyesen? 
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Istennek tetszően? Merre tart az életünk, mire „jogosít fel” a 
hitünk? Hová tartunk egyéni és közösségi életünkben? Keve-
sebb lenne a kudarc, csalódás, konfl iktus, ha az Istentől elénk 
adott úton járnánk. Ha utunk és utunkon vezetőnk lenne Jézus.

g  L Á Z Á R N É  S K O R K A  K A T A L I N

Tallózó

„Egyáltalán lehetséges még Izrael számára a Jahvéhoz va-
ló visszatérés? A kérdésre igennel felel a próféta, de legyen 
a megtérés teljes és következetes. Az ‘ad Jahväh (…) kriti-
kát is sejtet. (…) Minden elveszett ugyan, de megmarad-
tak az igék, amelyeket a szorgos, Jahvéhoz hű prófétai és 
lévita csoportok összegyűjtöttek, leírtak, formába öntöt-
tek. Ezeket vigyétek magatokkal! (…) Ne a kétségbeesés-
nek, hanem Jahvénak adjátok át magatokat. (…) A próféta 
derűjének az is az oka, hogy a vereségben, s a fogságra 
hurcoltatásban egy még halálosabb lelki-szellemi fogság 
kötelékeiből való szabadulás tényét ismeri fel. (…) semmi 
emberi hatalom nem lehet megmentőnk. Lovaink és harci 
szekereink ügyességében és erejében sem bízunk többé. 
És nem nevezzük többé Istenünknek azt, amit csupán a 
kezünk faragott – a bálványainkat.” (Jubileumi kommen-
tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A bűnbánat és megtérés egyik áldása, hogy más látószög-
ből tekintünk az életre, s észrevesszük, mi a maradandó, és mi 
az avuló. (…) A megtalált, az egyetlen helyes út is megpróbál 
minket. Ha rálépünk, a rendezetlenül maradt dolgok bukta-
tókat jelentenek számunkra. Ezért esik el a bűnös, ha az Úr 
útjára tette rá a lábát. Míg a Krisztus által megigazult ember – 
szabad így értenünk a 10. verset – bizakodva mehet végig raj-
ta.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A nyomatékos imperativusszal (…) azt is elmondja, hogy a 
távoli jövőben bekövetkező üdv előfeltétele is a megtérés. Nem 
lehet bele átfejtődni. (…) most a megtérés könnyűségéről be-
szél az Istenedhez. Nem idegen helyre és nem ismeretlen Isten-
hez, hanem ahhoz a Jahvéhoz, aki kijelentette magát népének, 
és megbizonyította szeretetét. (…) A bűnbánat mindig konk-
rét. (…) Az igaz bűnbánatban benne van a változás szándéka is. 
Belátták, hogy nem Asszíria és nem a katonai erő a szabadító, 
ezért kimondják, hogy nem ülnek többé lóra. A hamis remény-
ség másik területe az idegen Istenek imádása volt.” (Czanik Pé-
ter: Hóseás könyvének magyarázata. Iránytű Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„A modern ember – legalább az utóbbi évszázadban – min-
dent meg tud magyarázni önmagának. Elhárítja a lelkiis-
meret szavát, mindenféle ideológiai konstrukcióval elejét 

is igyekszik venni a bűntudat érzésének. Az önfelmentő 
képzetek garmadája él a legtöbbünkben. A bécsi metróban 
olvasgathatjuk a falon a 101 fajta »mellébeszélés« (Ausrede) 
formuláit, melyekkel megmagyarázzák az utasok, miért 
nincsen jegye éppen valakinek. A feliratok arra fi gyelmez-
tetnek, hogy kár elsorolni őket, az ellenőr úgysem fogadja 
el egyiket sem. Nos, mi magunknak könnyen elfogadjuk 
az ilyen fajta mentegetőzéseket. Családunk, barátaink se-
gítenek is ebben. Általában »narratív« folyamatokban csi-
szolódik ki az indoklás, melyet a végén már mi magunk is 
elhiszünk. Amerikai kutatók – úgy jó negyven évvel ezelőtt 
– megdöbbenve tapasztalták, egyértelműen bebizonyoso-
dott, hogy a nyilvánvaló, tagadhatatlan bűnöket elkövető 
köztörvényes bűnözők a tárgyalás folyamán, majd a bör-
tönben hogyan alakítják át a tudatukat, hogyan mentik fel 
önmagukat, többek közt az áldozatot hibáztatva, mentő 
körülményeket keresve, másokra hárítva a felelősséget.”

Buda Béla orvos, pszichiáter (1939–2013): 
Lelkiismeret – bűntudat – politika

VERS

Bertolt Brecht: Kényelmes kocsin utaztunkban

Kényelmes kocsin utaztunkban
az esős országúton
egy rongyos embert láttunk a koraéjszakában,
aki mélyen meghajolva integetett, hogy vigyük magunkkal.
Volt tetőnk és helyünk is volt és továbbutaztunk
és hallottuk, amint bosszús hangon azt mondom: Nem,
senkit nem vehetünk fel.
Jócskán odébb voltunk, talán egynapi járóföldre már,
amikor hirtelen megrémültem ettől a hangomtól,
ettől a magatartásomtól és ettől az
egész világtól.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Indulj el az új úton – a megtérés útján

Hóseás megtérésre hívja Izraelt és megtérésre hív ben-
nünket is. Ez az advent, ez a hóseási üzenet valami újnak 
a kezdete. Eddig tévúton járt Izrael, bálványokat imádott, 
idegen isteneknek áldozott.

Térj meg, Izrael! – hirdeti Hóseás. Térj meg bűnödből, 
bánd meg őszintén, mert ez minden nyomorúságodnak 
oka. „Bűnöd miatt buktál el.” Ajkaitok gyümölcsével ál-
dozzatok az Úrnak, imádkozzatok hozzá, kérjétek őt bűn-
bocsánatra, és őszintén tegyétek elé terheiteket. 

Az adventi időszak éppen erről szól a mi életünkben 
is. Eddig a rohanó világ, az ezernyi gond és tennivaló vé-
gett más „isteneink” voltak: a csillogás, a vásárlás, a pénz, 
a külsőségek stb. Nem tudtunk megállni, letenni terhein-
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ket és bánatunkat, de advent első vasárnapja felszólít és fi -
gyelmeztet bennünket, úgy, ahogy Hóseás is felszólítja Izra-
elt: állj meg, és térj meg bűnödből, mert bűnöd miatt buk-
tál el! A megújulás csak bűnvalással kezdődhet. Ez az első 
lépés; és egyben felismerése annak, hogy csak Isten vehe-
ti le az emberről a bűnét, egyedül az Isten segítségével tér-
hetünk rá az „új” útra – a megtérés útjára. Ő az egyetlen, 
aki meggyógyíthat bennünket, és meg is ígéri ezt nekünk. 

A megtérés Isten ajándéka. A szívből fakadó igaz szavak, 
a gyónó imádság, mint az „ajkak gyümölcse” kedves az Úr 
előtt. A külső, látványos ceremoniális áldozatok helyett a ben-
sőséges, szívből fakadó, őszinte és igaz vallomás és könyör-
gés méltó egyedül ahhoz az Úrhoz, aki ígéretével, szeretetével 
és hűségével erősít minket. Ő az, aki új életet ad. A megúju-
lást gyönyörű természeti képekkel írja le. Ahogy a keleti for-
róságban oly fontos és életet adó harmat feléleszti, megújítja 
a növényzetet, úgy elevenedik és újul meg Izrael Isten gyó-
gyító szeretete által. Az Isten hűséges és gyógyító harmatja 
minket is megújít, hogy virágzó liliomként, ékes olajfaként 
és illatos libanonként virágozhassunk. Az ő megújító szere-
tete segít, hogy megállhassunk a bűnbánatban, hogy akkor 
is újat tudjunk kezdeni, amikor már minden kilátástalan-
nak tűnik. Most adventben fi gyeljünk oda az Úr felszólításá-
ra és hívására, hogy bűneinktől szabadon az Isten gyógyító 
és megújító szeretetével tudjunk elindulni a megtérés útján.

Advent 2. vasárnapja

f Mal 3,13–19

Igehirdetési előkészítő

Adventi kontextus

Ószövetségi textus alapján adventi örömhírt hirdetni – azt 
gondolom, ebben semmi különleges nincsen. Az Ótesta-
mentum legutolsó fejezete pedig nemcsak elhelyezkedése, 
hanem üzenete alapján is igazi adventet jelez: 

• Elküldöm majd követemet, aki utat egyenget előttem.
• Én, Jahve sohasem változom meg!
• Emlékkönyvbe írták előtte a Jahvét félőket.
• Elküldöm hozzátok Illés prófétát.
Ebből a sorból a harmadik egység kerül elénk advent 

második hetében, amikor Agendánkban a vasárnap felira-
ta: „Ítélet előtt – kegyelem alatt”, az ünnep karaktere pedig: 
két advent között élünk. Az érkező megváltóra fi gyelünk 
ezen a vasárnapon, aki beteljesíti Isten prófétái által hir-
detett ígéreteit. Bűnbánattal kell végignéznünk önmagun-
kon, ha nem formális, hanem valóságos lelki megtisztu-
lásra vágyunk. Egyaránt kell hátrafelé és előre is néznünk.

Az evangéliumi lekció (Lk 21,25–36) az idők jeleiről szól, 

annak a bizonyos napnak az eljöveteléről, illetve arról a biz-
tatásról, hogy éberség esetén megállhatunk az Emberfi a 
előtt. Ebben a szakaszban található az egész hét vezérigé-
je („Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és 
emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok”) 
is, amely már val óban adventi örömhírt tartalmaz az érke-
ző Megváltóról. Az ünnep epistolája pedig a Római levél-
ből (15,4–13) a türelem és vig asztalás Istenéről tesz bizony-
ságot, és a reményt húzza alá szintén az adventi üzenetből. 

A prófétáról és könyvéről

A próféta személyéről sokat nem tudunk, háromféle ér-
telmezés létezik: Lehet ismeretlen, lehet valós személy 
Malakjáh tulajdonnévvel, illetve lehet általánosan érteni 
a bejad mal’aki kifejezést (’követem által’). Stílusa, monda-
nivalója, szóhasználata arra vall, hogy templomi környezet-
ben élhetett, illetve a hagyomány úgy tarja számon, mint a 
zsinagóga egyik „nagy emberét”. Valószínűleg Haggeussal 
és Zakariással együtt tért haza a babilóniai fogságból, és 
kezdte el Ezsdrással az ószövetségi iratok összegyűjtését. 
Malakiás jól ismerte a nép lelkét, és beszélte nyelvét. Köny-
vében párbeszédes formában adja át próféciáit, mintha csak 
a néppel beszélgetne. Hat beszédet, vitát tartalmaz könyve. 
Ezzel az új, dramatizált formával próféciái elevenné vál-
nak, dialektikusan hatnak, művészi szintre emelkednek. 

Malakiás könyve Jeruzsálemben keletkezett a Kr. e. 5. szá-
zad végén; a templom már felépült, a papság az áldozatok kö-
rül forgolódott, sőt erősen kifogásolható visszaéléseket köve-
tett el. Perzsa világbirodalomhoz tartozott az ország, Júdában 
helytartó uralkodott. Kiábrándulás követte a templomépítés 
kezdeti lendületét, és a próféták által megígért jólét nem kö-
vetkezett be. A nép úgy érezte, Isten félrevezette őket. Malaki-
ás ezzel szemben rámutat a hibás érvelésre, a konfl iktusokra, 
a szavak mögött rejtőző bűnre, és elmondja, hogyan cselek-
szik Isten, és mi a valódi mondanivalója. Pásztori magatartás 
az, amikor a próféta a képzeletbeli kérdésekre is válaszol, azaz 
belső füllel meghallja és megválaszolja a gyülekezet kérdéseit. 

A szövegről

Az utolsó (hatodik) párbeszéd a népnek azzal a felfogásá-
val foglalkozik, hogy nem érdemes Jahvét szolgálni, általá-
ban nem érdemes az ő szövetségéhez ragaszkodni, hiszen a 
dölyfösök, a törvényszegők járnak jobban, mert sorsuk jól 
megy, és nincs semmi következménye annak, hogy Istent 
kísértik vagy fi gyelmen kívül hagyják. Ám ezzel szemben 
a prófécia hirdeti, hogy Jahve fi gyel az őt félőkre, akik az ő 
szövetségében élnek, neveiket emlékkönyvbe iratja, tehát 
számon tartja őket. Eljön majd a nap, és ez már érkezőben 
is van, amely lángol, mint a kemence, és akkor nyilvánvaló-
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vá lesz, hogy mi a különbség a szövetségben élő ember és a 
szövetséghez hűtlen ember között, az Istent tisztelő és nem 
tisztelő között. Az Isten szövetségében élőkre felragyog az 
igazság napja, a szövetségszegőket viszont úgy elégeti az a 
nap, hogy sem águk, sem gyökerük nem marad. Hamuvá 
lesznek, amit széttaposnak. Így foglalhatjuk össze a szöve-
get saját szavainkkal, most nézzük versenként:

13. vers: „Vakmerően beszéltetek ellenem – mondja az 
Úr. Ezt kérdezitek: Mit beszéltünk ellened?”

Az első szó fordítható lenézésnek, megvetésnek is (lásd 
német Verachtung), a héberben pedig olyan forma szerepel 
a beszél igénél kétszer is, amely önmagában ellentétet fejez 
ki. Izrael szinte a vádlottak padjára ülteti Istent, de nem nyíl-
tan – erre utal a visszakérdezés. Van ebben valami szánal-
mas, valami tragikus, amikor a porszemnyi ember megkér-
dője lezi Isten jóságát, igazságosságát, szeretetét és hűségét. 
De nemcsak ez a vakmerőség jellemzi az embert, hanem az 
is, hogy mennyire nem akarja látni a bűnét! Különösen ak-
kor nem, amikor lelepleződik, amikor egyszer csak „kibugy-
gyan” az, amiről azt gondolta, titok, erről senki sem tudhat! 
Ugyanez a vakmerőség jellemzi akkor is az embert, amikor 
Jézus halálát kívánja – a sajátja helyett.

14. vers: „Azt mondtátok: Hiábavaló az Istennek szolgál-
ni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy 
gyászban jártunk a Seregek Ura előtt?”

Van-e értelme, hasznos-e, érdemes-e? Ezek a kérdések 
mind arra irányulnak, ami nemcsak a 2500 évvel ezelőtti 
embert, hanem a mai igehallgatót is megszólíthatja. Ez pe-
dig az utilitarizmus. Az, hogy csak annak van értelme, ami 
valamilyen szempontból hasznos. Ami eredményt mutat 
fel. Aminek látványos kimenetele van. Ez az örök szkep-
tikusok panasza, akik kegyesnek tűnő gondolataikba be-
le szőtték istenellenes vádjaikat. Az egyik éppen az, hogy 
hiábavaló Istent szolgálni. Ha a „hiábavaló” szót „haszon-
talannak” fordíthatjuk, mert kevés (vagy semmi!) e világi 
haszna van, akkor különösen is ezt látjuk. 

15. vers: „Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hi-
szen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis 
megmenekülnek.”

Ennél a versnél érkezünk meg az Úr elleni vád másik 
pilléréhez: bezzeg mennyivel jobb azoknak, akik nem tö-
rődnek Istennel! Mennyivel jövedelmezőbb azok élete, akik 
sutba dobták hitüket, elveiket, az erkölcsi szabályokat, az 
ő törvényét! Nekik nincs gondjuk a lelkiismeretükkel, bát-
ran és korlátok nélkül tehetnek azt, amit akarnak. Hangsú-
lyos a versben a többes szám első személyű megfogalma-
zás, azaz nemcsak mások gondolják így a próféta szerint, 
hanem általános emberi go ndolkodásként saját magát, il-
letve körét sem tartja kivételnek ez alól. A kor kánonja a 
Deuteronomium volt, és ott azt olvasták, hogy a bűnös el-
veszett, az igaz pedig jól élt. Ettől nagyon különbözött a 
személyes megtapasztalás! Éppen fordítva történt, és ezt 
igazságtalannak tartják.

16. vers: „Amikor erről beszélgettek egymás között azok, 
akik félik az Urat, az Úr fi gyelt, és meghallotta. És beírták 
egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és 
megbecsülik nevét.”

Az istenfélőket nem mozgatja meg ez az érvelés, és ar-
ra törekednek, hogy a közösségüket egymáson belül mé-
lyítsék, és hogy Isten igazságosságát maguknak biztosít-
sák. Neveik és tetteik az Úr emlékkönyvébe fel vannak ír-
va. Malakiás az első, aki ezt a könyvet az eszkatológiával 
hozza összefüggésbe, később Dánielnél (12,1) is szerepel ez 
a könyv, amelybe beíratnak az igazak.

Szintén üzenet értékű a vers közepén szereplő két ige, 
amelynek alanya az Úr: fi gyel és meghallgat, sőt meghal-
lo tta. Megjegyezte. Isten ismeri és számon tartja az őt fé-
lőket, és nem feledkezik meg róluk. Eljön a nap – a világ 
akármit mond és akárhogy nevet –, amikor ítéletet hirdet 
az Úr, és örvendezhetnek az istenfélők.

Talán a szövegből úgy tűnik, mindezt Isten azután ten-
né, hogy eljut hozzá (meghallja) a nép egymás közti beszél-
getéseit. De véleményem szerint itt inkább arról van szó, 
hogy a prófétán keresztül Isten bepillantást enged az igazi 
valóságba, az emberek elől elrejtett „színfalak mögé”. Hogy 
a megrendült, lázadozó, de még el nem pártolt hűségeseket 
megerősítse hűségünkben és bizalmukban! A prófétán ke-
resztül beszél a jelenről is, amikor a könyvbe írásról szól.

17. vers: „Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Se-
regek Ura – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes 
leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fi ához, 
aki tiszteli őt.”

Érdekes kifejezés „az én tulajdonom”, amely már elő-
kerül 2Móz 19,5-ben és 5Móz 7,6-ban is mint Isten külön-
leges kincsei – úgy fognak állni az igazak az ítélet előtt. 

18. vers: „Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van 
az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az őt nem 
tisztelők között.”

A hangsúly a különbségen van. Az a morális rend, ami 
a fogság előtt uralkodott, ismét helyreállítódik. 

19. vers: „Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó 
kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, 
mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap – mond-
ja a Seregek Ura –, nem marad sem gyökerük, sem águk.”

Az igazság napja – ezt már  az óegyházban is a Messiás-
ra értették. Így lett később a téli napforduló az igazságos-
ság napja eljövetelének ünnepe: Jézus születése!

Az igehirdetés felé

Két illusztráció kívánkozik ide a bő vázlat elé. Az egyik a 
Kierkegaard által is idézett, jól ismert példázat: egy szín-
házban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött 
a mókamester, hogy ezt a publikummal közölje. Tréfán ak 
tartották, és tapsolni kezdtek: a mókamester megismételte; 
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az emberek még jobban hahotáztak. Azt hiszem, a világ is 
így fog elpusztulni, okos emberek nagy hahotája közepette, 
akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc.

Adventi hozzáállásunkat mutathatja, hogyan reagá-
 lunk ezekre a típusú hírekre, és észrevesszük-e, hogy mi-
lyen autoritás áll a bohóc (a próféta?) mögött.

A másik egy sajnos magyarul nem működő szójáték, 
mégis beleírom az előkészítőbe, mert azt gondolom, hogy 
a Malakiás körül élő nép (és a mai kor emberének) szem-
léletét teljes mértékben tükrözi:

GODISNOWHEREGODISNOWHEREGODISNOWHE
REGODISNOWHEREGODISNOWH

Kétféleképpen lehet ugyanis ezt a sort szétválasztani 
– teljesen ellentétes jelentéssel. Ha három szóban (God is 
nowhere) látom, akkor azt jelenti: Isten sehol sincs. Ha pedig 
négyben (God is now here), akkor azt jelenti: Isten most itt 
van. Szerintem advent is erről szól. Észrevesszük-e a nagy 
rohanásban, hogy éppen itt és éppen most és éppen körü-
löttünk valami csoda születik meg? Észreveszik-e a bűnö-
sök és az igazak, hogy ama napon ennek a sornak az elol-
vasása közti különbség lehet ítéletük alapja?

Ezekkel indulhatunk a szószékre:
1. Paradox örök kérdés: mi értelme Istent szolgálni, ha a 

pogányok is virulnak? Már Jób (21,7–16) és a Zsoltárok (pl. 
73) is foglalkoznak ezzel a buktatóval. Ilyen korban élünk 
ma is: visszanevet a világ. Akkor megéri? Mit mondana ma 
a próféta erre a kifordított világra? Az adventben megjele-
nő Jézus által megfordított világ nélkül nem találhatunk 
válaszokat ezekre a kérdésekre. 

2. Tükör: Minden ember vak saját magára nézve. Má-
sok sokkal jobban látják a gyengeségeinket, mint mi ma-
gunk. De mi van akkor, amikor valaki a szívünk mélyé-
ben olvas? A gondolatainkban, a szándékainkban, amelyek 
megelőzik a tetteinket, kimondott szavainkat? Milyen fé-
lelmetes a szívünk mélyének valósága! Olyannyira elvisel-
hetetlen, hogy a legnagyobb gonosztevő is mentséget keres 
magának. Okot, amelybe belekapaszkodhat, hogy ne kell-
jen szembenéznie az igazsággal! 

Igaz, hogy sokkal csábítóbb, jövedelmezőbb az, amit a 
világ kínál – de legyünk tisztában azzal, hogy ez a Gonosz 
nagy ámítása. A lila adventben viszont lássuk meg azt is, 
hogy Jézus legyőzte ezeket a kísértéseket, és ez a bűnbá-
nati időszak erőt adhat nekünk is, hogy ne csak a bűne-
ink súlyát lássuk meg a tükörben, hanem azt is, aki eze-
ket legyőzte értünk.

3. Ama napon…: A Messiás megérkezése az igazi öröm-
hír ezen a vasárnapon is! Lesz majd egy olyan nap. Nem-
csak az idei karácsony, hanem életünknek az a pontja, ami-
kor először engedjük be oda Jézust, illetve amikor majd ígé-
rete szerint visszajön. Mert a valóság az, hogy Isten számon 
tartja azokat, akik hűségesek maradnak hozzá! Hallja és 
látja kesergésüket, gondjaikat, és ama napon megemléke-
zik róluk. Jézusért. Az érkezőért.
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Tallózó

„…ironikus módon saját magukat vádolták, amikor azt 
mondták, hogy istentiszteletük és az Úrnak való szolgá-
latuk üres, haszontalan és eredménytelen. (…) mi hasz-
na annak, amit tettek. (…) arra céloztak, hogy Isten nem 
tartotta meg az ígéreteit. (…) Isten megköveteli a külső 
engedelmességet, de annak az ember szívéből kell szár-
maznia, és ennek az engedelmességnek nem az a célja, 
hogy érvényesítse az ember igazságát, hanem az, hogy 
kifejezésre juttassa Isten igazságát. A ma élő hívők sokkal 
jobb helyzetben vannak az ószövetségi szenteknél, mert 
Krisztus testének tagjai megkapták a folyamatosan ben-
nük lakó Lelket, aki le tudja győzni a testet, megmutatva 
Isten igazságát.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. 
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az istenfélő embereknek ilyen maradéka létezett Ma-
lakiás napjaiban, és amikor meghaltak, mások foglalták 
el a helyüket. Az Úr minden nemzedékben megőrzött 
ilyen istenfélő magot a hallgatás négy évszázadán keresz-
tül. (…) ugyanilyen maradékot látunk az Újszövetség kü-
szöbén. A jó öreg Anna és Simeon, a pásztorok és mások 
(…) Így lesz az Ő második eljövetele előtt is. Lesz hason-
ló maradék akkor is a földön, várva az Ő dicsőséges el-
jövetelére.” (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Amit az Újszövetség a kereszt felvételéről mond (Mt 
16,24), az Ószövetség nyelvén az ige terhének hordozása. 
(…) Hol van akkor az Isten igazsága, s hol lelhető fel az 
a boldogság, amit a gátlástalanok boldogulásában vé-
lünk fölfedezni? (…) Csalóka látszatok könnyen félre-
vezetnek. Csak abban van teremtő erő, ha Jézus mond-
ja ki reánk: »Boldogok…« (…) ott áll Isten emlékeze-
tének könyve (2Móz 32,32; Ez 13,9; Lk 10,20). Jelentése 
az, hogy Isten egy hajszálnyit sem téved és nem fele-
dékeny.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

„…még most sem voltak hajlandók elfogadni Malaki-
ás érvelését. (…) Hiábavaló az Istennek szolgálni! (…) In-
kább a kevélyeket tartjuk boldogoknak (…). Ezzel megta-
gadták Ezsdrás (és talán még Nehémiás) reformtörekvé-
seit is.” (Cornelis van der Waal: Kutassátok az Írásokat! 
Iránytű Kiadó)
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Illusztrációk

GONDOLAT

„A legelterjedtebb és legáltalánosabb tévhitek egyike, hogy 
mindenkinek megvannak a maga határozott sajátságai: 
van jó és rossz ember, okos és buta, erélyes és tehetetlen, 
és a többi. Az emberek nem ilyenek. Annyit bárkiről ál-
líthatunk, hogy többször jó, mint rossz, többször okos, 
mint ostoba, többször erélyes, semmint tehetetlen, vagy 
megfordítva; de nem lehet igaz, ha az egyik emberről azt 
állítjuk, hogy jó vagy okos, a másikról pedig, hogy gonosz 
vagy ostoba. Pedig többnyire így osztjuk fel az embereket, 
s ez merőben téves. Az emberek olyanok, mint a folyók: a 
víz mindegyikben víz, egy és ugyanaz, de mindegyik fo-
lyó az egyik helyen keskeny, a másikon sebes, hol széles, 
hol csendes, hol tiszta, hol hideg, hol zavaros, hol langyos.”

Lev Tolsztoj (1828–1910) orosz író

„Nincs gonosz ember, csak félelmében, bűntudatában vesz-
teglő, önmagát meg nem fejtett ember létezik.”

Forrás: Idézetgyűjtemény (mek.oszk.hu)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mielőtt felolvasásra került volna a textus, kíváncsian hall-
gattam, ki milyen gondolatokat, gondokat, örömöket, kér-
déseket hozott magával. Hasonló helyzetben találhatja a 
templomi igehirdetés is a hallgatókat. Jó volna így is tekin-
tettel lenni az igehallgatókra már a készülés során.

„Gazdag az idei szüret… Ősökre emlékeztető fák… Kö-
szönet a lányom gyógyulásáért… Fulladok… »Kandalló-em-
bereknek« kell lennünk: fényt és meleget sugároznunk…”

Amire emlékszem

Mint a polyva, megsemmisülnek. Két részre tagolt ember-
csoport: hívők és nem hívők. Melyik táborba is tartozom?

Egymást megítélhetjük, de Isten talán másnak ítél… 
S különös, hogy éppen a hívők kérdezik: minek is féljük az 
Urat? Az istenfélő nem vágyik világi életre: nem lop, nem 
rabol – megelégedett.

Az Úr napja – lehetne cím is! Gyökértelenség és poly-
va. Izzó kemence. Tetteinkért, életünkért egyszer felelnünk 
kell! Sokszor megkörnyékez a féltékeny indulat: a nem hí-
vőknek mégiscsak jobban megy…

Fontos üzenet számomra

Az Úr napja kettős üzenettel bír: lehet ijesztő, de lehet bá-
torító is („Jöjjön el a te országod!”) A tisztázódás napja: 
nem lenne szabad karácsonyhoz kötni! Ne forduljon át az 

istenimádatunk törvényimádatba! Figyelmeztetés, hogy 
igazságosak legyünk, mert a bűnökért megbűnhődünk. 
Végül mégiscsak ki-ki megkapja jutalmát.

Vajon mit akar velünk az Úr a bajokkal? Tetszik az iz-
zó kemence képe: mert meleget ad és kézzelfogható. Tarts 
számadást még itt, időben! Az Úr napján megismered Is-
ten tenyerét.

Kérdéseim

Higgy! – hallom a felszólítást. Tudom, kellene, de meny-
nyire tudok én hinni?

Olyan nagy bennem a bizonytalanság – nekem az üd-
vösséggel kapcsolatban csak egy reménységem van, Jn 3,16!

A hideg téli estéken az izzó kemence jóleső meleget je-
lent, vonzó a kép: de csak kívülről kívánatos!

Van-e jelentősége annak a könyvnek, amelybe beírták a 
hívők nevét? Megéri-e Istent tisztelni? – Időszerű gondolat, 
nagyon mai. A pokol létezik? Kik kerülnek oda?

Vitáznék azzal, hogy…

Biztosan eljön az a nap, az ítélet napja? Mikor? Igazságosz-
tás csak a földi élet után lesz? A próféciákból mi a valós, mi 
válik valóra? Szeretnék üdvözülni. De hogyan kell megfelel-
ni? Tudom, hogy hinni kell, de én megértem a kárhozatra.

Az jutott eszembe…

Az Úr napjáról jut eszembe: jártam egy igazi cigánykunyhó-
ban. Lina néni, a cigányasszony egyszer járt rendes házban 
életében – de nagyon nem tetszett neki. Ő sosem kívánko-
zott oda. Vajon akik sokáig vannak az Úristentől távol, azok 
vágynak-e a vele való közösségre? Vajon érdekli-e őket az 
üdvösség és a kárhozat?

Jobb igaznak lenni, mint rettegni a vétkek bünteté-
se miatt.

Az izzó kemencéhez: Isten ígéretet tett Nóénak: „Nem 
lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására.” De a 
tűzzel kapcsolatban nem tett ilyen ígéretet.

Sokszor én is kifakadok: másoknak könnyű, nekem mi-
ért olyan nehéz? Mindenkinek van keresztje… Lehet és ér-
demes erőt kérni a kereszthordozáshoz.

Könnyebb lenne letenni, a könnyebbet választani. 
A vallásosság leple alatt annyi bűnt elkövetnek, megen-
gednek magunknak emberek: „Nem számít, majd meg-
gyónjuk, majd leimádkozzuk.”

Egészen más lehet a hívő és a vallásos.
Isten lát és hall mindent. Amint Jézus is rátekintett 

Péterre harmadszori tagadása pillanatában. Ahogyan rá-
tekintett édesanyjára és Jánosra is a keresztről. A mi Iste-
nünk tudja, kik maradnak hűségesek hozzá.

S végül, majd azon a napon az a kéz e szerint fog igaz-
ságot osztani, illetve átlyukasztott tenyérrel simogatni.


