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

„Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4)

Az első konfi rmandustáboromban barlangász túrára vittük 
a gyerekeket. Tés környékén a Bakonyban 30 méter mély-
re mentünk a föld alá, 60 méteres utat tettünk meg olyan 
szűk járatokon, amelyekről addig elképzelhetetlennek tartot-
tam, hogy átfér rajtuk egy ember. Egy barlangász ment elöl, 
ő mindannyiunknál magasabb és pocakosabb volt, biztosak 
lehettünk benne, hogy ahol ő átfér, ott mi is valahogy átver-
gődünk. Kaptunk egy kezeslábast, hogy ne legyünk tetőtől 
talpig sárosak, kaptunk tőle sisakot és fejlámpát. Odakint 
meleg nyár volt, de a föld mélyén állandó hőmérséklet, 14 fok 
lehetett. A vezetőnk nagyon gyakorlott volt, vakon ismerte az 
utat, tudta, merre kell menni, de közülünk senki sem járt még 
a föld mélyében. Amikor megérkeztünk, tágas térre jutottunk, 
megkért, hogy ne szóljunk, és kapcsoljuk ki a fejlámpánkat. 
Addig soha nem tapasztalt teljes csend és sötétség lett körü-
löttünk. Mélység, csend, sötét és hideg. A föld mélyén voltunk, 
de nem voltunk egyedül. Egyedül elviselhetetlenné vált volna 
ez az élmény, de vele biztonságban éreztük magunkat. Mond-
ta, hogy most énekeljünk valamit, töltsük be a hangunkkal a 
mélységet. Aztán felkapcsolta a saját lámpáját, utat kért, mi 
arrébb húzódtunk, s megmutatta, hol van a kivezető út. Mi 
is mind felkapcsoltunk a lámpánkat, utána mentünk felfelé. 
Mintha jobban ment volna minden, már tudtuk talán, hogy 
rábízhatjuk magunkat. Csak 60 métert tettünk meg, de egy 
örökkévalóságnak tűnt. Néhány óra múlva kijutott a csapat 
utolsó tagja is, visszatértünk a nyárba, zöldbe, fénybe, me-
legbe, s egy élménnyel gazdagabbak lettünk.

A konfi rmandusok nem sokkal voltak fi atalabbak, mint 
én, akkor lehettem talán 19 éves. Azóta nyolc év telt el, ta-
lán elvégezték az egyetemet, talán munkába álltak, van, aki 
külföldön él, rég nem találkoztunk. Vajon emlékeznek még 
erre? Mit jelent nekik ez az élmény, csak egy újabb tortúrát, 
összekovácsoló nehézséget? Vajon emlékeznek még arra, 
amit lent énekeltünk? Vajon eszükbe jut-e még, hogy ho-
gyan értelmeztük a mélységet, a sötétséget s a vezetőnket? 
Nekem ebben a néhány órában benne volt az élet teljessé-

ge: a mélység és a felemelkedés, a csend és az énekszó, a bi-
zalom és a követés. Az, hogy együtt megyünk, de minden-
ki maga küzd meg a szó szerint szorult helyzetekkel. Az, 
ahogy biztatjuk egymást: gyere, próbáld még egyszer! Ha 
ő átjutott, neked is menni fog, hiszen ő mindannyiunknál 
nagyobb. Azóta is eszembe jut néha ez az élmény, amikor 
szorult helyzetben vagyok, amikor meg kell találni a ki-
utat, vagy amikor a rám bízottak vannak szorult helyzet-
ben, és meg kell mutatnom a kiutat.

Az exhodosz szó szerint azt jelenti: ’kiút’. Exodusnak 
azt nevezzük, amikor az Úr kivezette a népet a szolgaság-
ból a szabadságra. Amikor a tíz ige, a szövetség szava el-
hangzik, az Úr is erre hivatkozik: én vagyok az Úr, szaba-
dító Istened, aki kihoztalak téged. Jézus neve is azt jelenti: 
Szabadító. Amikor a megdicsőülés hegyén Mózes és Illés 
beszélt vele élete kimeneteléről, akkor is erről az exodus-
ról beszéltek. Hiszen ő az, aki a legnagyobb mélységből, a 
halálból is mutat kiutat.

Minden félelmünk legmélyén a halálfélelem uralkodik. 
Minden ártatlannak tűnő félelmünk belegyökerezik ebbe 
az áthatóan szorongató érzésbe. Ha nincs kiút, akkor min-
dent a félelem vezérel, akkor túlélésre játszunk, akkor ta-
lán a másik is csak útban lesz, akadályoz, elszívja előlem 
a levegőt, lehúz a gyengébb, aki belém kapaszkodik, tőlem 
vár útmutatást. A sötétségben nem látom, hogyan szólhat-
nék olyan vigasztaló szót, amely nem hazug. Amikor a féle-
lem átveszi az irányítást, nem látom világosan, melyik ügy 
mellé kell odaállni, és honnan kell eljönni. A mélyponton 
nem látom a dolgok kimenetét? Mi lesz ebből?

De ha látok némi derengő fényt, egy mécses is elég, ak-
kor van remény, akkor éled a hit. Akkor újra megszólal a 
zsoltár: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossá-
ga.” Akkor felidéződik bennem a konfi rmandusokkal éne-
kelt dallam: „Te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy 
ne szólhasson bennem a sötét.” Már nem félek. Ezt ünne-
peljük karácsonykor: az ige testté lett. Még csecsemőnyi 
csupán, de felé indulnak a bölcsek, mert „benne élet volt 
és az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,4)

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 (3. rész)
g  C H R I S T O P H  S C H W Ö B E L

Most az egységesség azon kritériumai felé kell fordulnunk, 
amelyek a rendszeres teológia feladatának rendszeres-ana-
litikus vetületét írják le. E csoport első kritériuma a ke-
resztény hit önkifejezésével kapcsolatos fogalmak, kije-
lentések és érvek belső egységessége. Már megpróbáltam 
megmutatni, hogy ez a kritérium a keresztény hitnek ab-
ban az értelemben már része, hogy a keresztény hit lehe-
tőségének feltétele az evangélium nyelvi kommunikációja, 
és ezért az érthetőség a keresztény hit igazságigényeinek 
szükséges feltétele.

E kritérium használatának szükségességét az indokol-
ja, hogy a keresztény hit sokféle formában jut kifejezésre: 
elbeszélésekben, példázatokban, metaforákban, analógi-
ákban stb. A keresztény hit önkifejezésének annak belső 
egységességére vonatkozóan az a feladata, hogy felkutas-
sa a prima facie gyakran ellentmondásosnak tűnő vagy 
legalábbis paradox kifejezési formák közötti kapcsola-
tot, mégpedig azok jelentésének megállapításával. Ennek 
az a feladat is része, hogy az egyházban az alapvető nyel-
vi kifejezési formákat fogalmi szempontból rekonstruál-
juk. A fogalmak nyelvére történő lefordítás azért elkerül-
hetetlen, mert a fogalmak csak akkor magyarázhatóak 
meg kielégítően, ha belső tartalmukat és vonatkozásukat 
az általuk leírtakra egyaránt megnyugtatóan tisztázzuk. 
Ennek a tisztázási folyamatnak tartalmaznia kell az érvek-
ben használt kijelentésekre vonatkozó összes fogalmat és 
a kijelentések egymással való kapcsolatát. Ha ennek a kri-
tériumnak a használatát fogalmi rekonstrukcióként értel-
mezzük, az azt jelenti, hogy a keresztény hit önkifejezé-
sének nem az a célja, hogy valami mást mondjon, mint a 
hit elsődleges kifejezésmódjai az imádságban, a hitvallá-
sokban és az igehirdetésben, hanem arra tesz kísérletet, 
hogy ugyanazt másként, azaz fogalmi szinten határozza 
meg. A tartalmi identitást a formák különbözőségében is 
meg kell tartani (vö. Dalferth 1984, 25. o.). Megtörtén-

het, hogy a hitbeli megnyilvánulások fogalmi rekonstruk-
ciójának nehézségei arra utalnak, hogy a hit elsődleges ki-
fejezési formái bizonyos szempontból nem megfelelőek. 
Az a kritérium, amelynek alapján eldől, hogy megváltoz-
tassuk-e őket, nem lehet egyszerűen az, hogy nem illenek 
abba a modellbe, amelyet a rekonstrukciójukhoz használ-
tunk, ehelyett a megfelelő kritérium az, hogy rosszul mu-
tatják be Isten kinyilatkoztatását Jézus Krisztusban, ami 
a rekonstrukció során világossá válhat. A belső egységes-
ség e kritériuma indokolja a rendszeres teológia rendsze-
res jellegét és igazolja a néha kissé önhitt „rendszeres te-
ológia” elnevezést. A rendszeres teológiával kapcsolatban 
a „rendszer” körül kialakult heves vita nyugvópontra jut-
hatna, ha a rendszert a belső egységesség követelményé-
nek következményeként látnánk, amely a keresztény hit 
lényegéből következik.

A csoport második kritériuma a rendszeres teológia 
külső egységességére vonatkozik. Ezzel a keresztény hit 
kijelentéseinek és más igaz kijelentéseknek a kompatibi-
litására refl ektálunk. Ez a kritérium a legproblémásabb a 
rendszeres teológia kritériumai közül. Már láttuk, hogy ez 
a kritérium logikailag elengedhetetlen, hiszen része a ke-
resztény hit azon alapvető törekvésének, hogy valódi igaz-
ságigényeket fogalmazzon meg, amelyeknek aztán min-
den más igaz kijelentéssel kompatibilisnek kell lenniük. 
Ha a kritérium teológiai értelemben vett szükségességét 
akarjuk kidolgozni, arra is utalhatunk, hogy Isten kinyi-
latkoztatása Jézus Krisztusban nem más, mint a Teremtő 
kinyilatkoztatása, és hogy teremtő munkájának belső ra-
cionalitása az, ami lehetővé teszi a világ és az emberi lé-
lek racionális szerkezetét. A belső egységesség, amelyre 
törekszünk, ugyanakkor egzisztenciális szükségszerűség 
is, amennyiben a keresztények nem megosztott lélekkel 
szeretnének élni, ami vallásos meggyőződésüket egyfaj-
ta intellektuális karanténban tartja, elkülönítve minden 
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felismeréstől, amelyekre minden más dologban támasz-
kodnak – egyfajta áldott vagy inkább áldatlan skizofré-
nia –, és amelyek a keresztény hittel teljesen összeegyez-
tethetetlenek.

Bár e kritérium szükségessége éppen olyan világos, 
mint az a tény, hogy a keresztény hit önkifejezését nem 
egy idegen törvény kényszeríti, hanem a keresztény hit 
lényege követeli, ennek ellenére e kritérium kezelése na-
gyon nehéz. A legnagyobb nehézség abban áll, hogy soha-
sem lehetünk egészen biztosak abban, hogy az, amit igaz-
ságnak állítunk, valóban igaz is. Az emberi tévedhetőség 
lehetősége tiltja a kritérium merev használatát. Ez a ne-
hézség nem sajátosan vonatkozik a rendszeres teológiára. 
Gondoljunk csak arra, hogy mennyi tudományos felisme-
rést kellett volna először azért elutasítani, mert nyíltan el-
lentétben álltak azzal, amit abban a korban igaznak tar-
tottak (vö. Härle 1982, 180. kk.).

Nehéz megtalálni e dilemma legyőzésének útját. Vi-
szont van jó néhány olyan gondolat, amely segíthet ne-
künk legalább néhány nehézség megoldásában. Ha a prob-
lémát először is nem különböző kijelentések elvont össze-
függéseként értjük, hanem olyan összefüggésként, amely 
a világban történő tájékozódásunkhoz alapvetően szüksé-
ges, akkor látjuk, hogy ez az összefüggés változásokat en-
ged meg (mint például új tudás megszerzését és korábbi 
meggyőződések kiigazítását), anélkül, hogy a meggyőző-
dések teljes rendszerének szétesését kockáztatná. Másod-
szor a rendszeres teológia kijelentéseinek mint a keresz-
tény hit kijelentéstartalma rekonstrukciójának különle-
ges logikai státuszára kell fi gyelnünk. Mivel a rendszeres 
teológia alapvető kijelentései ontológiai igazságigénye-
ket juttatnak kifejezésre, feltételeznek vagy tartalmaz-
nak, nem ugyanaz a státuszuk, mint az egyes dolgokról, 
a dolgok osztályairól vagy a dolgok osztályainak általá-
nos tulajdonságairól szóló empirikus vagy elméleti kije-
lentéseknek. A megfelelő logikai státusz meghatározza 
azokat a szabályokat, amelyeknek megfelelően megálla-
pítható és biztosítható a rendszeres teológia kijelentése-
inek és minden más igazságigénynek a kompatibilitása. 
A 19. század második felének értelmetlen ellentéte, amely 
szembeállította a természettudományt a vallással, kivá-
ló példa arra a kategóriai hibára, amelyet akkor vétünk, 
ha ezt a különbségtételt semmibe vesszük, valamint arra, 
hogy a természettudomány és a vallás önmagát is félreér-
ti. Harmadszor azt is fi gyelembe kell venni, hogy az egy-
ségesség még az igazság kritériumaként is csak szüksé-
ges, de nem elégséges kritérium.1 Ez a tény arra kell hogy 
emlékeztessen bennünket, hogy tartsuk meg e kritérium 
határait, és ne próbáljuk az összes kritériumot ebben az 
egyben összefoglalni. Negyedszer nehézséget jelent a szá-
munkra, hogy emlékezzünk minden emberi felismerés 

 1 Vö. uo. 183. o., valamint Schwöbel 1983.

tévedhetőségére, amely alól a keresztény hit önkifejezé-
se sem lehet kivétel. Ez a tudat nem kell hogy hátrányt je-
lentsen, ha tudatosítja bennünk, hogy e kritériumok leg-
hozzáértőbb használatát is azzal a szerénységgel kell vé-
geznünk, ami a teológia tárgyához illő, és ami minden 
teologizálás elengedhetetlen feltétele.2 Ezért nevezhetjük 
ezt a kritériumot a kifelé megvalósuló kommunikálható-
ság kritériumának. Ezzel arra utalunk, hogy teológiai ki-
jelentések és más igaznak állított kijelentések között ab-
ban az esetben állhat fenn ellentmondás, ha legalább az 
egyik állításról, a teológiairól vagy a nem teológiairól ál-
lítják ugyan, hogy igaz, valójában azonban hamis. Ez a 
megnevezés továbbá arra is utal, hogy a rendszeres teo-
lógiának annak a nem alábecsülendő feladatnak is ele-
get kell tennie, hogy igaznak állított kijelentéseit más 
tudományágak ugyancsak igaznak állított kijelentései-
vel kapcsolatba hozza, ami a gyakorlatban más tudomá-
nyok és tudósok nyelvi játékait is jelenti. A kifelé meg-
valósuló kommunikálhatóság kritériuma a külső egysé-
gesség kritériumának merev használatával ellentétben 
megenged átmeneti (nem eszkatológiai) ellentmondáso-
kat, ezeknek azonban alkalmasnak kell lenniük a részt-
vevő tudományok további párbeszédére, ugyanakkor az 
egyes tudományterületeken végzett mélyebb kutatásra is. 
A párbeszéd feladásának lehetőségét itt ki kell zárnunk.

A rendszeres teológia utolsó kritériuma annak gyakor-
lati megvalósíthatósága. Ez a keresztény hit cselekvésének 
értelméből következik. Ha a hit etikailag motivált tudás 
és ajándékozott, cselekvő bizalom, akkor abból a kritéri-
um két részszempontja adódik. Egyrészt a kritérium hasz-
nálata során megvizsgáljuk, hogy egy sajátos rendszeres 
teológiai probléma sajátos cselekvési helyzetek megítélé-
sével kapcsolatban van-e, és ha igen, milyen ez a kapcso-
lat. A másik szempontot az a kérdés jelenti, hogy a keresz-
tény hit vizsgált szempontja milyen módon tartozik össze 
a cselekvő alany által feltételezett más tudásformákkal, 
és összeegyeztethető-e azok személyes, cselekvő és eré-
nyes voltával, avagy itt olyan ellentmondások keletkez-
nek, amelyek korlátozzák a cselekvőképességet. A gyakor-
lati megvalósíthatóság kritériuma ezzel a személyes auten-
tikusság kritériumává válik. Az egységesség kritériumai 
közé tartozik, mert a keresztény hitből a cselekvés értel-
mén túl a világ valóságával kapcsolatos igazságigények kö-
vetkeznek. A két terület ezért a valóságnak nem két, egy-
mástól kategorikusan elhatárolt területét érinti. A kije-
lentések igazsága vagy hamissága végső soron összefügg 
Isten cselekvésével a teremtésben, a megváltásban és a tel-
jességre juttatásban. Ezzel megmutattuk, hogy a dogma-
tika és az etika a rendszeres teológia egyes területeit je-
lentik, amelyeket meg kell különböztetnünk, de egymás-
tól elválaszthatatlanok.

 2 Vö. Calvin 1997, I. könyv, I,2. fejezet.
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b TANULMÁNYOK 

Kritériumok és módszerek

A rendszeres teológiát mint tevékenységet e hat kritérium 
használata alkotja. A kritériumok mindegyike elengedhe-
tetlen eleme a rendszeres teológiának, együtt pedig meg-
felelő alapot adnak a rendszeres teológia gyakorlásához. 
A rendszeres teológia gyakorlásának folyamatában ezek 
a kritériumok különböző célból alkalmazhatóak. Alkal-
mazhatjuk őket leíró módon, irányelvekként a keresztény 
hit tartalmainak leírására. Analitikusan is használható-
ak, a rendszeres teológia történeti és jelenbeli példáinak 
vizsgálatára, megítélésére, valamint annak megállapítá-
sára, hogy milyen jelentőségük van a rendszeres teológia 
aktuális feladatát illetően. A kritériumok mind leíró, mind 
analitikus használata bázist kínál azok normatív haszná-
latához, hogy a keresztény hit formáinak és tartalmának 
olyan racionális rekonstrukciójára tegyen javaslatot, amely 
segíti a keresztény közösséget az ellentétek legyőzésében 
és egy új egyetértés megtalálásában. Előfordulhat, hogy a 
kritériumok az itt bemutatott formájukban nem teljesek, 
vagy máshogyan kell értelmeznünk őket. Ez az eszmecse-
re mindenesetre szintén a rendszeres teológia feladatához 
tartozik, amellyel azzal a keresztény hittel való kapcsola-
tára refl ektál, amely szükségessé és lehetővé teszi a rend-
szeres teológiát, és amelynek alapvonásai meghatározzák 
a rendszeres teológia kritériumait. Minden olyan javaslat, 
amely új kritériumok bevezetésére vagy a javasoltak meg-
változtatására irányul, azt a feladatot jelenti, hogy a keresz-
tény hit alapvonásait más módon rekonstruáljuk, s ezzel a 
keresztény hit önkifejezéséhez tartozik.

Ezek a kritériumok hozzájárulnak a rendszeres teológi-
ában használt módszerek meghatározásához is. A rendsze-
res teológiának nincsen saját speciális módszere. A speciá-
lis módszerek alkalmazása sokkal inkább attól függ, hogy 
megfelelnek-e a kritériumok használatára. Mivel ezek a 
kritériumok bizonyos módszerek alkalmazását valószí-
nűsítik – exegetikai és történeti módszerek a szentírás- 
és hagyománykritériumnál, szociológiai és pszichológiai 
módszerek az érvényességkritériumnál és fi lozófi ai mód-
szerek az egységességkritériumnál –, a rendszeres teoló-
giának nincs más dolga, mint az, hogy a módszereket úgy 
használja, ahogyan azokat az egyes tudományterületeken 
kifejlesztették. Mindemellett a módszerek rendszeres teo-
lógiai alkalmazása másfajta célokat tűz ki. A keresztény 
hit önkifejezését szolgálják, amely a keresztény hit formá-

inak és tartalmainak racionális rekonstrukciója, a belőlük 
következő igazságigényekre való tekintettel. Ha a rendsze-
res teológiában a módszerről beszélünk, akkor ez általá-
ban azon módszerek speciális kombinációjára vonatkozik, 
amelyeket a rendszeres teológia feladata számára más tu-
dományterületekről kölcsönzünk.

Még egy kérdést meg kell válaszolnunk. Ha a rendsze-
res teológia tevékenységének kritériumait és módszereit így 
írhatjuk le, melyek akkor azok a kritériumok, amelyekkel 
a rendszeres teológia eredményeit, azaz a rendszeres teo-
lógia koncepcióját értékelhetjük? Ez következik abból a fo-
lyamatból, amelyet megpróbáltam kibontani. A rendsze-
res teológia koncepciójának ugyanazon kritériumoknak 
kell megfelelnie, mint a rendszeres teológia tevékenységé-
nek, valamint annak a további kritériumnak, hogy – di-
rekt vagy indirekt módon – meg is kell indokolnia, hogy 
hogyan használja ezeket a kritériumokat. Az egyetlen to-
vábbi kritérium tehát szigorúan módszertani.

A rendszeres teológia tevékenységének e leírása pro-
vokálhatja azt a kérdést, hogy a rendszeres teológia nagy 
példáinak feltűnő egyszerűségéhez képest nem szükségte-
lenül bonyolult-e. Erre a felvetésre azzal az utalással vála-
szolhatnék, hogy még a látszólag legegyszerűbb tevékeny-
ségek is, mint a cipőfűző megkötése, különösen bonyolulttá 
válnak, ha megpróbáljuk őket leírni. Mindenesetre kérdé-
ses számomra, hogy legközelebb, amikor megkérdeznek, 
hogy mivel foglalkozom, ne mondjam-e azt, hogy keresz-
tény hittant tanítok.

Fordította Wagner Szilárd
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Bibliai nőalakok társadalomformáló szerepben
g  R E K H A  M .  C H E N N A T T U

Bevezetés

Isten igéje az élet forrása mindenki számára – nőknek és 
férfi aknak, szegényeknek és gazdagoknak egyaránt, bőr-
színre és származásra való tekintet nélkül. Alapfeltevésünk 
az, hogy a Biblia hitelesen keresztény olvasatában bizonyos 
mértékű kontinuitásnak kell fennállnia a szerzői jelentés 
(azaz a szerző vagy a közösség eredeti szándéka) és a szö-
vegbeli jelentés (azaz a szövegnek a mai olvasókhoz szóló 
üzenete) között.1 A bibliai történetekben szereplő nőala-
kok nemcsak bepillantást engednek az akkori világban élő 
nők életérzéseibe, hanem tükrözik és előrevetítik a modern 
kor küzdelmeit és ideáljait is. Az elmúlt harmincöt évben 
a feminista bibliakutatók sokat foglalkoztak a Bibliában 
található női történetekkel.2 Általánosan elfogadott tény, 
hogy a Szentírás olvasása nem semleges tevékenység, és 
az írásmagyarázók sem mentesek az előfeltevésektől. Bi-
zonyos mértékig minden egyes értelmezést meghatároz a 
nézőpont és a kulturális közeg. A bibliai nőkre vonatkozó 
legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy egyes bibliai 
szövegek általában véve ideológiailag elfogultak a nőkkel 
szemben, a női történetek esetében pedig ez különösen is 
igaz. Más szövegeket félrefordítottak vagy félremagyaráz-

 1 Részletesen lásd Chennattu 2002, különösen 317–324. o.
 2 A feminista bibliakutatók a bibliai szövegeket a patriarchális szem-
lélet iránti különös érzékenységgel olvassák. Ebben a tanulmányban 
feminizmus alatt azt az ideológiát vagy világnézetet értem, amely a 
nőket teljes mértékben embernek tekinti, és ezáltal mind az egyház-
ban, mind a társadalomban a férfi akkal egyenlő kötelességekkel, jo-
gokkal és privilégiumokkal ruházza fel őket. Egyetlen emberi lény sem 
kezelhető alárendeltként vagy alsóbbrendűként. A feminizmus tehát 
megkérdőjelezi azokat a patriarchális attitűdöket, amelyekből a férfi ak 
nők feletti uralma fakad, és egy olyan kultúra létrejöttét tűzi ki célul, 
amelyben a férfi ak és nők kapcsolatának alapja az együttműködés és 
a kölcsönös egymásrautaltság.

tak az exegéták.3 Ugyanakkor manapság már senki sem 
vitatja, hogy a Szentíráson átível az üdvtörténetileg fontos 
vezetői szerepet játszó nők jelenléte. 

Ebben a tanulmányban az Ószövetségből Éva (1Móz 2), 
Sifrá és Púá (2Móz 1), Debóra (Bír 4–5), valamint Judit (Jud 
8–16), az Újszövetségből pedig Jézus anyjának (Lk 2), a ká-
naáni asszonynak (Mt 15) és a samáriai asszonynak (Jn 4) az 
alakjára kívánok szorítkozni. Ők mindannyian Isten meg-
váltó munkájának eszközei voltak a szabadítás, az igazsá-
gosság és a békesség szolgálatában. 

Nők az üdvtörténetben Isten munkatársaiként 

(Ószövetség)

Az Ószövetség többféleképpen ábrázolja a nőket. A női 
történeteket három kategóriába sorolhatjuk: 1. Az olyan 
nők, mint Éva (1Móz 2–3), Rebeka (1Móz 22–29), Delila (Bír 
16,4–21) vagy Jezábel (1Kir 16–21; 2Kir 9), fontos férfi ak fe-
leségei voltak, de a hagyományos értelmezés a gonoszság 
és az árulás eszközeiként tekint rájuk, szükség van tehát 
arra, hogy történeteiket női szemszögből újraolvassuk és 
értelmezzük. 2. Más esetekben, mint például Jeft e (Bír 11) 
vagy a másodfeleség (Bír 19) történetében a nők kiszolgál-
tatottsága és az ellenük elkövetett erőszak nyilvánul meg 
meglehetősen gyalázatos és kegyetlen módon. Ezek az el-
beszélések egyben tükrözik azt a küzdelmet is, amelyet a 
modern nőknek kell folytatniuk az élethez, az igazságos-
sághoz, a méltósághoz és a teljességhez való joguk érdeké-
ben. Az újságok naponta hírt adnak arról, hogy ma is sok 
nő sorsát határozza meg a bántalmazás, a nemi erőszak és 

 3 Lásd többek között a következő szerzők műveit: Trible 1978; 
Tolbert 1983; Yarbro Collins 1985; Schneiders 1989; Russell 1985; 
Schüssler Fiorenza 2001.
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a gyilkosság. 3. Az olyan hősök, mint Sifrá és Púá (2Móz 
1), Mirjám (2Móz 15,20–21; 4Móz 12,1–15; 20,1; 26,59; 5Móz 
24,9; Mik 6,4), Debóra és Jáél (Bír 4–5), Anna (1Sám, 1–2), 
Hulda (2Kir 22,14–20; 2Krón 34,22–33), Eszter vagy Judit 
prófétanők és vezetők voltak, akik bölcsességüket és hatal-
mukat felhasználva nemcsak embereket mentettek meg az 
elnyomás alól, hanem igazságosságot és békét is teremtet-
tek országukban.

A Biblia tanúsága szerint Isten választásai a női mél-
tóságot erősítik és emelik. Isten ugyanis nőket is kiválasz-
tott arra, hogy az emberiséggel kapcsolatos terveinek ak-
tív részesei legyenek. Itt most három olyan történetet sze-
retnék kiemelni, amelyeknek női szereplői Isten megváltó 
munkájának eszközei voltak a szabadítás, az igazságosság 
és a békesség szolgálatában. 

Az első bibliai nő: Éva (1Móz 2)

Az első teremtéstörténetben (1Móz) Isten hatalmasan je-
lenik meg, és mindent szavának erejével teremt. Teremtő 
munkájának csúcspontjaként megalkotja az embert (1,3–31) 
férfi vá és nővé, saját képmására és hasonlatosságára (1,27). 
Így az ember (férfi  és nő egyaránt) az isteni élet és teremtő 
erő részesévé válik. Isten felruházza az embert (a férfi t és 
a nőt egyaránt) az egész teremtettség feletti hatalommal és 
a teremtett világ iránti felelősséggel (1Móz 1,26–28). A kö-
vetkező fejezetben azonban Isten először Ádámot terem-
ti meg (1Móz 2,7), majd – mivel a férfi nak nincsen társa 
– oldalbordájából megalkotja az asszonyt (1Móz 2,18–22).

Míg az első teremtéstörténet arra szolgál, hogy a férfi -
ak és a nők közötti egyenjogúságot erősítse, a második te-
remtéstörténet gyakran a férfi ak által a nők felett gyako-
rolt hatalom legitimizálásának eszközévé válik. A szöveg-
ben több elem is könnyen félreértelmezhető, ezek közül a 
két legszembetűnőbb: 1. Isten a nőt „az emberhez [Ádám-
hoz] illő segítőtársként” (ezer kenegdo) teremti, mivel úgy 
találja, hogy Ádám egyedül van. A nő tehát a férfi  érdeké-
ben teremtetett, ezért a férfi  alárendeltje (1Móz 2,18). 2. Is-
ten a nőt az alvó Ádám oldalbordájából alkotja meg, ezért a 
nő függ a férfi tól, és csak másodlagosan létezik (1Móz 2,21).

Hogyan is értelmezzük a második fejezet 18b versé-
nek ezt a kifejezését: ezer kenegdo – ’emberhez illő segí-
tő’? A modern fordítások a héber ezer szóra olyan kifeje-
zéseket adnak meg, mint ’segítőtárs’ vagy ’kísérő’. David 
Freedman áttanulmányozta az ezer szó előfordulásait az 
Ótestamentumban, és arra a következtetésre jutott, hogy 
az ezer főnév vagy a sémi ezer (jelentése ’megvált’, ’meg-
ment’), vagy a gezer (jelentése ’erősnek lenni’, ’hatalmasnak 
lenni’) tőből származik (Freedman 1983). Tanulmányában 
Freedman kifejti, hogy az ezer szó huszonegy előfordulá-
sa közül tizenhárom a gezer, míg a maradék nyolc az ezer 
tőből származik. Freedman szerint a most tárgyalt igehe-

lyen (1Mózes 2,18b) a gezer tő (jelentése ’hatalom’, ’erő’) va-
lószínűbbnek tűnik, mint az ezer tő (jelentése ’megmentő’, 
’megváltó’). A második mondatrészben szereplő „hozzáil-
lő” (kenegdo) csak az 1Móz 2,18b-ben és az 1Móz 2,20-ban 
jelenik meg. Ez a héber kifejezés szó szerint ezt jelenti: „az, 
aki szemben van vele, párja” vagy „mint a szemközti” vagy 
„az előtte lévő szerinti”, azaz „a vele megegyező” vagy „vele 
egyenlő és neki megfelelő” társ.4 Freedman ezért az 1Móz 
2,18b ezer kenegdo kifejezésének fordítását így adja meg: 
„vele [Ádámmal] egyenlő erő” (1983, 57. o.). 

Ezt az értelmezést támasztja alá a második fejezetben 
a nő teremtésének szimbóluma, a borda (1Móz 2,21) is. Ho-
gyan értelmezzük a bordaszimbolikát? Ennek a szimbó-
lumnak hármas jelentése van: „A borda van legközelebb 
a szívhez”, valamint „a borda védelmezi a szívet a durva-
ságtól és az abból adódó sérülésektől vagy az esetleges ha-
láltól”.5 Másrészt a borda „a kar alatt” található, a kar te-
hát védelmezi azt.6 A borda szimbóluma tehát azt sugallja, 
hogy 1. a nőt szeretni és óvni kell (a borda áll legközelebb a 
szívhez); 2. a nő viszont védelmezi a férfi t (ahogyan a borda 
megvédi a szívet a lehetséges veszélyektől); 3. a férfi  pedig 
védelmezi a nőt (a bordát védik a karok). 1Móz 2 kontextu-
sában tehát a bordaszimbólum arra utalhat, hogy a nők és 
a férfi ak egymás szeretetére és védelmére teremtettek (vö. 
„Ezért a férfi  elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségé-
hez, és lesznek egy testté” [1Móz 2,24]). Westermann vé-
leménye szerint „a Mózes első könyvének második fejeze-
tében olvasható történet a civilizáció egy olyan szakaszát 
tükrözi, amely tisztában volt a nők rendkívül fontos szere-
pével az emberiség létezése szempontjából” (1990, 232. o.). 

Összefoglalva tehát: az elsőhöz hasonlóan a második 
teremtéstörténet is azt támasztja alá, hogy az emberi mél-
tóság hozzátartozik nőkhöz és férfi akhoz egyaránt. A má-
sodik fejezetben található történet az emberi létezést a férfi  
és a nő kölcsönösségen és függetlenségen alapuló kapcso-
lataként állítja be. Olyan viszonyt tükröz, amelyet a felek 
közötti közösségérzés és intimitás jellemez. Mind a férfi ak, 
mind a nők Isten képmására és hasonlatosságára teremtet-
tek, és személyüket ugyanolyan méltóság övezi. 

Sifrá és Púá (2Móz 1)

Izrael fogságból való szabadulásának története olyan bátor 
és bölcs asszonyok tetteivel kezdődik, mint a bábák (Sifrá 
és Púá), Mózes édesanyja, Mózes nővére (Mirjam) és a fá-
raó lánya. Itt Sifrával és Púával foglalkozom.

 4 Lásd: Th e New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English 
Lexicon, 617. o. Lásd még: Westermann 1990, 227. o. Wenham 1987, 68. o.
 5 Ez eredetileg Cyril Desbruslais felvetése; lásd 1987, 59. o.
 6 Wenham kettős jelentést feltételez a bordaszimbólum mögött: „a 
borda nagyon közel van a szívhez” (szeretni kell) és a borda „a karok 
alatt” található (védeni kell); lásd 1987, 69. o.
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Az elbeszélő elmondásából az olvasó megtudhat-
ja, hogy Egyiptom királya megparancsolta a bábáknak 
(Sifrának és Púának), hogy öljék meg az összes fi úgyer-
meket, aki héber asszonytól születik (2Móz 1,15). A törté-
netben az a megdöbbentő, hogy ezek a bátor asszonyok 
ellene mernek szegülni a királyi parancsnak annak érde-
kében, hogy a csecsemők életét megmentsék. Szintén ér-
dekes, hogy amikor a fáraó kérdőre vonja őket, álkifogás-
sal hozakodnak elő: „A héber asszonyok nem olyanok, mint 
az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hoz-
zájuk, már meg is szültek.” (2Móz 1,19) A történet beszá-
mol arról is, hogy az asszonyok azért mertek ellenszegül-
ni a királynak, mert félték Istent (2Móz 1,17). A bibliai ha-
gyomány szerint Isten félelme azt jelenti, hogy az ő útján 
járunk, szeretjük és szolgáljuk őt (5Móz 10,12). Az isten-
félő ember élete az Isten végtelen jósága és kiáradó szere-
tete iránti hálával és csodálattal van tele. Az ilyen ember 
mélyen tiszteli az Urat, és egyedül őt imádja, bármi tör-
ténjék is.7 Istenfélelem jellemzi továbbá azokat is, akik hű-
ek maradnak az Istennel kötött szövetséghez (5Móz 6,2; 
10,12; 14,23).

Mivel ezek a nők félték Istent, ő viszonzásképpen meg-
áldotta őket azzal, hogy nőtt a családok száma (2Móz 1,21). 
Úgy tűnik, hogy Isten segített Sifrának és Púának, hogy 
megmenekülhessenek az engedetlenségükért járó bünte-
téstől, a királynak pedig nem engedte, hogy a bábákat a 
népirtás eszközeként használja. Az izraeliták fi úgyerme-
kei legyilkolásának felelőssége a fáraó egész népére szállt 
át (2Móz 1,22). Bár a bábáknak a király parancsa alapján 
az lett volna a feladata, hogy a gyermekek teljes kiirtásá-
nak eszközei legyenek, a valóságban – az emberélet és az 
emberi méltóság megbecsülése révén – sok héber csecse-
mőt mentettek meg.

Debóra: egy izraelita prófétanő, bíró és édesanya (Bír 4–5)

A Bírák könyve törzsi vezetők történeteit meséli el – olyan 
hősökét és hősnőkét, akik Izraelnek a Palesztinában tör-
ténő letelepedése és nemzetté válása előtti korban éltek. 
A történetek többé-kevésbé ugyanazt a sémát követik: Iz-
rael elhagyja az Urat; az Úr rájuk szabadítja az ellenséget; 
az izraeliták megbánják vétküket, és segítségül hívják az 
Urat; az Úr megbocsát, és elküld egy bírót, hogy megment-
se őket; az elküldött bíró kiszabadítja Izraelt az ellenség 
kezéből; az ország néhány évig békében él; a bíró meghal, 
majd a bűn-büntetés-bűnbánat-megszabadulás körforgása 
újrakezdődik. A bírák és a kor karizmatikus vezetői között 
Debóra kivételt képez mint egyetlen nő. Történetét kétszer 

 7 Jób elkeseredett imájára Elifáz ezekkel a feddő szavakkal válaszol: 
„Te már az istenfélelmet is semmibe veszed” (Jób 15,4). 

is olvashatjuk: először prózában (Bír 4), majd verses for-
mában (Bír 5).8 

Az izraeliták a kánaáni királynak, Jábínnak és hadve-
zérének, Siserának az elnyomása alatt éltek húsz évig. Ez 
az a krízishelyzet, amelyben Debóra felvállalja küldetését, 
hogy megszabadítsa Izraelt.9 Bíróként Debóra egy pálma 
alatt ül, ítéleteket hoz, vitás ügyeket rendez, igazságot szol-
gáltat az embereknek. Prófétanői szerepében Isten kül-
dötteként közvetíti Isten szavát az emberek felé. Elvezeti 
Bárákot a háború arcvonalába, megtervezi a csata straté-
giáját és kijelöli a támadás pillanatát. A dicsőséges győze-
lem után „béke lett az országban negyven esztendeig”, il-
letve a béke annak következménye volt, hogy Izrael hű ma-
radt az Istennel kötött szövetséghez. 

Debóra történetbeli ábrázolásából egy sokoldalú sze-
mélyiség és kompetens vezető képe bontakozik ki. Isten 
nevében szól, tanácsot ad, csapatmunkára ösztönöz, sza-
badulást hoz az elnyomás alól, igazságosságot teremt, és 
ezzel biztosítja az emberek jólétét. Vezetői képességeinek 
hatásosságát jól mutatja az a tény, hogy hat törzs embere-
it tudta mozgósítani az ellenség elleni harcra, a legszéle-
sebb bázist, ami a bírák ideje alatt bárkinek is sikerült. Ez 
azért is különösen jelentős, mert mint a narrátor is meg-
jegyzi, a korszakra a politikai rendszer szétziláltsága és a 
szélsőséges individualizmus volt jellemző. Mindezekre va-
ló tekintettel kapta meg Debóra a megtisztelő „Izrael any-
ja” megnevezést.

Judit: Izrael népének profetikus vezetője (Jud 8–16)

Judit küldetésének körülményeit könyvének első hét fejeze-
téből ismerhetjük meg (Jud 1–7).10 Holofernesz, Ne bu kad-
ne zár seregének fővezére sok várost és népet meghódított. 
Jeruzsálem felé tartva Holofernesz és katonái megérkeznek 
a képzeletbeli Betúlia városába, és elvágják az izraeliek víz-
utánpótlását. A városlakóknak két választásuk marad: vagy 
víz nélkül pusztulnak el Jahvéhoz való ragaszkodásuk kö-
vetkeztében, vagy megtagadják hitüket, és az asszír királyt 
kezdik imádni.11 A vének tanácsa úgy dönt, hogy még öt 
napig kitartanak várva, hogy Isten megmenti-e őket. Ha 

 8 A prózai és a verses elbeszélés közötti eltérésekről lásd Gray 1967, 
216–222. o.
 9 Az izraeliek elnyomásának erről a korszakáról (i. e. 1221–1201) 
bővebben lásd Garstang 1931, 289–294. o.
 10 Judit könyve tulajdonképpen „történelmi elbeszélés”. Ha összeha-
sonlítjuk a könyvben található történelmi adatokat Izrael valódi tör-
ténelmével, számtalan eltérésre bukkanhatunk, amelyeket részletesen 
tárgyal Nowell 1997, 153–178. o.
 11 Judit könyvének szerzője Nebukadnezárt Asszíria királyaként em-
líti („Nebukadnezár uralkodásának 12. évében történt, aki az asszírok 
fölött uralkodott Ninivében, a nagy városban” [Jud 1,1a]), de a valóság-
ban Babilon rettegett uralkodója volt, aki Izrael népét fogságba vitte.
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ez nem történik meg, akkor inkább megadják magukat, 
mintsem hogy meghaljanak.

Ebben a drámai pillanatban jelenik meg Judit először 
az elbeszélésben (Jud 8,1–8). A szerző részletesen beszámol 
Judit családfájáról és azokról a mély gyökerekről, amelyek-
kel ez a történet az izraeli hagyományhoz kapcsolódik (Jud 
8,1). A fejezet Juditot mint gazdag özvegyet ábrázolja (Jud 
8,4), aki ragaszkodik az isteni törvényekhez, böjtöl és be-
tartja a nagy ünnepeket (Jud 8,6). Szép (Jud 8,7) és isten-
félő: „Senki nem mondott rá semmi rosszat, mert nagyon 
istenfélő volt” (Jud 8,8). Amikor Judit megtudja, hogy a kö-
zösség vezetői úgy döntöttek, hogy megtagadják hitüket, 
amennyiben Isten nem hoz szabadulást öt nap alatt, meg-
feddi őket az Istennel kötött szövetséghez való ragaszko-
dásuk hiánya miatt, és emlékezteti őket arra, mi mindent 
tett Isten Izrael népéért (8,9–27). Judit érti Isten útjait, be-
szédéből nyilvánvalóvá válik bölcsessége és megfontoltsá-
ga. Küldetésének érzi, hogy megmentse Izraelt, és teljesen 
biztos benne, hogy Isten az ő keze által fogja megszabadí-
tani a népet (Jud 8,33).

A szerző egy egész fejezetet szentel Judit imájának, 
amelyet az asszír táborba indulása előtt mond (Jud 9,1–
14). Imája jól követi az izraelita panaszénekek és könyör-
gő imák szokásos szerkezetét.12 Kitűnik belőle, milyen 
mély kapcsolat fűzi Juditot Istenhez, akit ő Teremtő-
ként, az ég és föld Uraként, az alázatosak, gyengék, el-
keseredettek és elnyomottak Isteneként tisztel (Jud 9,11–
12). Azért imádkozik, hogy Isten tegye őt, az özvegyasz-
szonyt eszközévé a hatalmas asszírok legyőzésében. Ez 
után a hosszú ima után (Jud 9,1–14) szolgálójával együtt 
elmegy az asszírok táborába (Jud 10). Szépségével elnye-
ri a táborban lévők megbecsülését (Jud 10,19), majd elhi-
teti Holofernesszel, hogy megszökött saját népétől, hogy 
az ellenséghez csatlakozzon (Jud 11). Eléri azt is, hogy a 
hadvezér belészeressen (Jud 12). Végül megragadva a kí-
nálkozó alkalmat, amikor Holofernesz egyedül van vele 
a sátorban, levágja a részeg hadvezér fejét, és hazatérve 
magával viszi azt (Jud 13).13 

Judit mindvégig hű maradt Istenéhez, valamint a val-
lási hagyományokhoz és szokásokhoz. A könyv végén di-
csőítő énekét olvashatjuk (Jud 16). Mint Mirjám, aki Izra-
elnek az Egyiptomból való szabadulását énekkel és tánccal 
ünnepelte (2Móz 15,20–21), és Debóra, aki, miután megölte 
Siserát, Istent dicsérő énekre buzdítja a népet (Bírák 5,1), 
Judit is énekkel köszöni meg Istennek, hogy megmentet-
te Izraelt az elnyomó asszír birodalom kezéből (Jud 16), és 
hangsúlyozza, hogy Isten folyamatosan védelmezi népét.14 

 12 Nowell 1997, 160. o.
 13 Ellentmondásos módon Juditnak, az özvegyasszonynak elég bátor-
sága van ahhoz, hogy megölje Holoferneszt, de Achior, az amonniták 
vezetője és hadvezére elájul, mikor meglátja Holofernesz fejét (Jud 14,6).
 14 Judit énekének (Jud 16) és Mózes énekének (2Móz 15) nagy mérté-
kű kifejezésbeli hasonlóságai miatt J. W. van Henten úgy látja, hogy 

Az újszövetségbeli Máriához hasonlóan Juditra is vonatko-
zik a megtisztelő jelző: áldott „a föld minden asszonyánál 
jobban” (Jud 13,18). A könyv utolsó mondata Juditot azok 
közé a bírák közé sorolja, akik Izraelt a királyság korszaka 
előtt vezették: „Izrael fi ait nem nyugtalanította többé sen-
ki Judit idejében, sem halála után hosszú ideig” (Jud 16,25). 
Bölcsessége és bátor tettei békéhez és jóléthez segítették Iz-
rael népét. Mint általában a bírák mind, és Debóra különö-
sen is, Judit szintén Isten dicsőséges, Izraelt az ellenségei ke-
zéből megszabadító munkájának eszköze lett (Jud 16,25).15 

Nők Jézus történetében16

A nők evangéliumbeli ábrázolása forradalminak számít 
azoknak a nőkre vonatkozó társadalmi és vallási hagyo-
mányoknak a fényében, amelyek a judaizmust a második 
templom korszakában jellemezték. Elizabeth Achtemeier 
így írja le az akkori nők helyzetét: „A nők nem tanúskod-
hattak peres ügyekben; nem mutatkozhattak a nyilvánosság 
előtt, és nem beszélhettek idegenekkel, az otthonukon kívül 
pedig dupla leplet kellett viselniük. A Tórát még otthonuk-
ban sem taníthatták vagy tanulmányozhatták. […] Az is-
tentisztelet és a tanításban való részvétel lehetőségétől meg-
fosztva másodrendű zsidókká váltak, akiknek a helyzete alig 
különbözött a rabszolgákétól.” (Achtemeier 1993, 807. o.)

Jézus életében és szolgálatában a nők más szerephez ju-
tottak. Családfájában helyet kapott Mária és más pogány 
nők is: Támár (arámi, 1Móz 38), Ráháb (kánaáni, Józs 2,1–
21; 6,22–25), Ruth (moábi, Ruth 1–4) és Betsabé (hettita, 
2Sám 11–12) (lásd Mt 1,2–16). A nők jelen voltak Jézus mű-
ködése során is, például Mária, Jézus anyja (Lk 1–2; Jn 2; 
19), Mária és Márta (Lk 10; Jn 11–12), a magdalai Mária (Jn 
20), a kánaáni asszony (Mt 15; Mk 7) és a samáriai asszony 
(Jn 4). Ott álltak Jézus sírjánál: Mk 16,1 (a magdalai Mária, 
Mária, Jakab anyja és Salómé); Mt 28,1 (a magdalai Mária 
és a másik Mária); Lk 24,10 (a magdalai Mária, Johanna és 
Jakab anyja, Mária); Jn 20,1 (magdalai Mária). Nők voltak 
az első tanúi Jézus feltámadásának (Lk 24,1–11; Jn 20,18).17  
Ez a rövid áttekintés is rávilágít arra, hogy milyen fontos 
szerepet töltöttek be a nők Jézus életének minden szaka-

Juditot a könyv új Mózesként, a legnagyobb prófétaként és Izrael meg-
mentőjeként ábrázolja (1994). Judit és Dávid összehasonlítása során 
pedig André LaCocque arra a következtetésre jut, hogy „Judit Dávid 
nőnemű párja” (1990, 35. o.).
 15 „Így vesszen el, Uram, minden ellenséged! De akik szeretnek, legye-
nek olyanok, mint a kelő nap az ő erejében. És béke lett az országban 
negyven esztendeig.” (Bír 5,31). Lásd még Bír 3,11.30; 8,28.
 16 Lásd még Chennattu 2008, 270–280. o.
 17 Az evangéliumok női történetei között ott szerepelnek Jézus pél-
dázatai (például Lk 15; 18; Mt 13; 25), valamint a nők helyzetével és a 
nemek közötti igazságossággal foglalkozó szövegek is (például a válásra 
vonatkozó kérdés Mk 10,10–12-ben), de ezek tárgyalása már túlmutat 
a jelenlegi tanulmány keretein.
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szában, fogantatásától feltámadásáig. Az evangéliumok te-
hát bizonyítják, hogy az üdvtörténet kibontakozásában a 
nőknek meghatározó helyük van. Ebben a tanulmányban 
az evangéliumok három kiemelkedő nőalakját szeretném 
közelebbről is megvizsgálni. 

Mária, Jézus anyja (Lk 1)

Máriát hagyományosan úgy ábrázolják, mint szeplőtelen 
szüzet, aki arra választatott ki, hogy Isten anyja legyen az 
alázatosság és az Isten iránti önzetlen odaadás mintaké-
peként. Egy másik modell szerint Mária az igazságosság, 
egyenlőség és teljesség iránti általános emberi vágyakozás 
mintája. A guatemalai származású, száműzetésben élő 
emberjogi aktivista és szociális munkás, Julia Esquivel 
így ír Mária szerepéről: „Mária, a fi atal názáreti paraszt-
lány mintaképe mindazon nőknek, akik hiszik és remélik, 
hogy létrejöhet egy új társadalom, amelyben az emberi 
élet a legszentebb érték. Egy mesterember jegyeseként 
Mária a házaséletre készült. De a szegények Istenének 
közbeavatkozása felülírta ezt az álmot, és valami sok-
kal nagyobbal helyettesítette, olyan tervvel, amely Mária 
saját népét és az egész emberiséget felölelte.” (Esquivel 
1987, 28. o.) Mária tehát képviseli mindazokat, akik ki-
állnak az emberi élet szentsége és egy új társadalmi rend 
reménye mellett.

Itt most elsősorban arra a Mária-képre szeretnék fi gyel-
met fordítani, amely Lukács evangéliumának első fejezeté-
ben bontakozik ki. Gábriel angyal megjelenik Máriának, és 
bejelenti a várt Messiásnak – a Magasságos Fiának – szü-
letését (Lk 1,32). Az Ószövetség Gábrielt csak egyszer em-
líti, amikor az angyal meglátogatja Dánielt, hogy megma-
gyarázza a végidőket hirdető látomás jelentését (Dán 8,16; 
9,21).18 Gábriel alakja tehát Mária életét és küldetését ösz-
szekapcsolja Izrael népének a Messiás eljövetelére vonat-
kozó eszkatológiai várakozásával. Mária fi a a világegye-
tem örök Királya lesz, akinek uralma átível az idő és a tér 
határain (Lk 1,33). 

Máriáról azt olvassuk, hogy Isten ereje tölti be őt (Lk 
1,35): az angyal megígéri, hogy reá száll a Szentlélek, és a 
Magasságos ereje árnyékozza be őt. Mária azonban úgy 
beszél magáról, mint aki „az Úr szolgálóleánya” (1,38). Ez 
a megnevezés nem Mária naiv engedelmességét vagy alá-
zatosságát hivatott kifejezni. Éppen ellenkezőleg, az „Is-
ten szolgája” olyan megtisztelő cím, amely az üdvtörténet 
nagy alakjait jellemzi: Ábrahámot (1Móz 26,24), Jákóbot 
(Ézs 48,20), Mózest (4Móz 12,7), Józsuét (Józs 24,29), Sá-
muelt (2Sám 7,27), Dávidot (Jer 33,26) és a prófétákat (Ézs 
20,3). Ezzel tehát Mária egy szintre kerül Istennek ezek-

 18 Ezeken kívül Gábriel csak egyszer szerepel a Bibliában: ő jelenti 
be Zakariásnak Keresztelő János születését (Lk 1,19). 

kel a jelentős szolgáival. Ószövetségi társaihoz hasonló-
an Máriát is Isten ereje tölti be, élete pedig Istennek az 
ő szolgáin keresztül véghezvitt megváltó munkájába il-
leszkedik bele. 

Mária Magnifi catja a győzelmi énekek Mózes, Mirjám, 
Debóra, Anna, Dávid és Judit által megkezdett hagyomá-
nyát folytatja, és végső soron Isten népének szabadulását 
ünnepli.19 Mária dicsőítő éneke radikális fordulatot hirdet 
az élet különböző területein, mind társadalmi, mind gazda-
sági és politikai szempontból. Olyan Istenről szól, aki köz-
belépésével felforgatja a fennálló rendet: szétszórja a felfu-
valkodottakat, megdönti a hatalmasokat és üres kézzel kül-
di el a gazdagokat. Ugyanakkor „rátekintett szolgálóleánya 
megalázott voltára” (Lk 1,48). Mária először arról énekel, 
amit Isten érte tett (Lk 1,46–49), majd Isten Izraelnek tett 
ígéretének felidézésével számot ad arról, mit tett Isten az 
egész emberiségért nemzedékről nemzedékre (Lk 1,50–55). 
A Magnifi cat rávilágít Isten megváltó tervének mindent 
átfogó dimenzióira azáltal, hogy átlép az idő korlátain – 
minden nemzedék boldognak mondja majd Máriát azért, 
amit Isten tett általa (Lk 1,48) –, a tér korlátain – Isten ir-
galma mindazoké, akik őt félik (Lk 1,50) – és a társadalmi 
osztályok korlátain egyaránt – Isten odalép a szegények-
hez, megalázottakhoz és nélkülözőkhöz (Lk 1,52).20 Mária 
Isten új népének, az új Izraelnek a képviselőjeként dicséri 
Istent, aki hű maradt az Izraelnek és az egész emberiségnek 
tett ígéretéhez. Olyan Isten képét állítja elénk, aki szereti a 
megalázottakat és az alázatosakat, és aki felemeli a szegé-
nyeket és szükséget szenvedőket. Mária ezáltal örök idők-
re Isten szabadító, igazságosságot hirdető és az élet teljes-
ségét elhozó munkájának eszközévé válik.

A kánaáni asszony (Mt 15)

A kánaáni asszony, akinek történetét Máté evangéliumá-
ban (Mt 15,21–28) olvashatjuk, egy démon által megszállott 
leány anyja, aki megtapasztalhatja Jézus gyógyító mun-
káját.21 A történet mégsem magával a gyógyítással fog-
lalkozik, hanem a Jézus és az asszony között lejátszódó 
párbeszédre helyezi a hangsúlyt. Ugyanerről a történetről 
Márk evangéliuma is beszámol (Mk 7,24–30), de úgy tűnik, 
Máté megváltoztatta a márki elbeszélést.22 Máté ugyanis 
különös fi gyelmet fordít az asszonyra és kéréseire. Azzal, 
hogy kifejezetten utal a helyszínre – amely Tírusz és Szi-

 19 Máriát és az Isten szabadításának eszközeiként ábrázolt ószö-
vetségbeli női alakokat a következő tanulmány hasonlítja össze: 
Bauckham 2002, 55–76. o.
 20 A téma tárgyalásához lásd szintén: Legrand 1995, 135. o.
 21 A nőkre általában úgy utaltak, mint „egy férfi  leánya” vagy „egy 
férfi  nőtestvére” vagy „egy férfi  felesége” vagy „egy fi ú anyja”. 
 22 A kijelentés mögött az a feltevés áll, hogy Márk evangéliuma ko-
rábbról származik, mint Mátéé.
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dón vidéke, azaz pogány terület –, és hogy az asszonyra a 
kánaáni megnevezést használja – aki Kánaán őslakosai, 
Izrael ősi ellenségei közül való –, Máté jelzi, hogy az asz-
szony a zsidók szemében politikai ellenség, vallási szem-
pontból pedig kívülálló.23 Jézussal való találkozása pedig 
nyilvános helyen, azaz a férfi ak felségterületén történik.24 
Máté változatában az asszony a társadalom kritikusaként 
jelenik meg azáltal, hogy megszegi a nők nyilvános sze-
repére vonatkozó társadalmi normákat és konvenciókat, 
amelyek azt tartották elfogadhatónak, hogy a nő megadó-
an és engedelmesen a „lehullott morzsákért” könyörög. A 
szövegből kibontakozó valódi kép azonban egy olyan nőt 
ábrázol, aki kellően merész és bátor ahhoz, hogy egyedül 
lépjen fel, és Jézus után kiáltozva elmondja kérését: „Uram, 
Dávid Fia, könyörülj rajtam!” (Mt 15,22) Kérésének nyelve-
zete a korai keresztény közösségek Krisztus-megnevezé-
seivel („Uram, Dávid Fia”) és a zsidó panaszzsoltárokéval 
rokon („Könyörülj rajtam”).25 A panaszzsoltárokat úgy ér-
telmezhetjük, mint Istennek a szövetség által tett ígérete-
ibe vetett hit és bizalom cselekedeteit.26 Az asszony kitar-
tó könyörgése () a térdre borulás () 
liturgikus testhelyzetével párosulva egyértelművé teszi, 
milyen nagy szükségben van, de egyben kifejezi azt is, 
hogy biztosan hisz Jézus (a várt dávidi Messiás) isteni 
erejében, amellyel meggyógyíthatja lányát (Mt 15,25). Az 
asszony mindezzel mintegy felülemelkedik saját vallási 
hagyományain, szokásain és hittételein.

Máté ábrázolásában az asszony aktív szereplője a be-
szélgetésnek, aki teológiai ellenérveivel szembe mer szállni 
Jézussal, az újonnan megjelent zsidó prófétával. Jézus ka-
tegorikus kijelentései – „Én nem küldettem máshoz, csak 
Izráel házának elveszett juhaihoz” (Mt 15,24) és „Nem jó el-
venni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak” (Mt 
15,26) – nagyon keménynek és gorombának tűnnek. Éle-
sen elütnek Jézus máskor tanúsított kedvességétől, odafi -
gyelésétől és könyörületességétől. Ami mégis meglepő, az 
az a tény, hogy Jézus kemény szavai ellenére az asszony 
nem adja fel, hanem hasonlóan erős ellenérvet vonultat 
fel: „Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a mor-
zsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak.” Válasza – „a 
kutyák is esznek a morzsákból” – ezt a gondolatot rejti: Is-
ten nemcsak a zsidókról, hanem a pogányokról is gondos-
kodik (Harrington 1991, 235. o.). Habár elfogadja, hogy 
a zsidók elsőbbséget élveznek az üdvtörténetben, mégis 
arra ösztönzi Jézust, hogy megváltottainak gyülekezeté-

 23 A két város Ó- és Újszövetségben játszott fontos szerepéhez lásd 
DeVries 2006, 73–82. o.
 24 Az első század korának mediterrán kultúrájában a nők tevékeny-
sége a magán- és otthoni szférára korlátozódott; lásd Torjesen 1993, 
1: 304–307. o. Lásd még Lefkowitz–Fant 1982.
 25 Lásd például: „Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk” (Zsolt 123,3a).
 26 Mt 15,21–28 és a panaszzsoltárok vonatkozásában lásd O’Day 2001, 
118–123. o.

ben a pogányoknak is adjon helyet. Megnyeri a jézusi kül-
detés határaira vonatkozó teológiai vitát, és eléri, hogy lá-
nya gyógyulást nyerjen. Ezzel úgy tűnik, „megnyitotta az 
utat Jézus (és az Egyház) számára, hogy a küldetést a zsi-
dó közösség határain túlra is kiterjessze” (Ringe 1985, 65. 
o.). Jézus isteni hatalma mindenkié – zsidóké és pogányo-
ké, férfi aké és nőké –, és mindenki részes lehet Isten or-
szágának áldásaiban, az igazságosságban, a békében és az 
egyenjogúságban. 

Az asszony neme és nem zsidó volta miatt Jézushoz 
intézett közbenjáró kérése jelentéktelennek és mellékes-
nek számított az akkori zsidó világban. Máté evangéliu-
ma azonban elismerően említi „nagy hitét”, amely példa 
lehet Jézus minden igaz tanítványa számára („Asszony, 
nagy a te hited” – Mt 15,28b). Mit is takar ez a nagy hit? 
Talán az asszonynak azt a képességét, hogy hitét egy új 
helyzetben felmerülő problémára adandó válaszként fog-
ja fel. Azzal, hogy bevezeti a nem zsidókat is Isten válasz-
tott népének körébe, tanúságát adja, hogy érti „az idők 
jeleit”. Az ószövetségbeli prófétákhoz hasonlóan ez az 
asszony is telve van Szentlélekkel és Isten erejével, hogy 
Isten nevében szólhasson és felfedhesse Isten akaratát le-
ányának sorsát illetően.

A samáriai asszony (Jn 4)27

A következőkben a János evangéliumának 4. fejezetében 
olvasható samáriai történetet vizsgálom, amelynek fősze-
repébe az evangélista egy nőt állít. Ez a missziói epizód 
egyben azon kevés szövegek egyike is az evangéliumban, 
amelyben a szereplők kifejezetten felvetik a nők helyzeté-
nek kérdését, Jézus pedig világos választ ad rá (Jn 4,9.27). 
A samáriai asszonyt a történet társadalomkritikusként, 
kontextualizáló teológusként és elkötelezett apostolként 
mutatja be.

A jánosi elbeszélés szerint Jézus a történet minden je-
lentős pontján megengedi a samáriai asszonynak, hogy 
kérdőre vonja őt. Jézus kérésére – „Adj innom!” (4,7b) – az 
asszony kérdéssel válaszol: „Hogyan? Te zsidó létedre tő-
lem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok?” (4,9) Válasza 
kétféle választóvonalra is rámutat, felveti egyrészt a zsidók 
és a samáriaiak közötti vallási érintkezés, másrészt a fér-
fi ak és nők közötti nyilvános társadalmi érintkezés prob-
lémáját.28 Tud ugyan vizet adni Jézusnak, de a társadalmi 
és vallási tilalmak miatt tiltakozik. Jézushoz hasonlóan vi-
szont nyitottságot tanúsít, amikor a társadalmi hagyomá-

 27 Az itt olvasható szöveg egy másik tanulmányom összefoglalása; 
lásd Chennattu 2001.
 28 Birger Olsson szerint a görög szövegben szimmetrikusan alkal-
mazott, egyrészt Jézusra, másrészt az asszonyra vonatkozó igenévi 
szerkezet ezt az elkülönülést hangsúlyozza (1974, 177. o.). 
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nyokon felülemelkedve párbeszédbe elegyedik vele. Mind-
ez nagy bátorságra és szabadságra vall, hiszen egyáltalán 
nem sejti, kicsoda Jézus. 

Bár a samáriai asszonyt általában prostituáltnak tart-
ják, akit Jézus megtérített, a fejezet 19. és 20. versében ol-
vasható párbeszédből világossá válik, hogy a történet kö-
zéppontjában nem az asszony bűnei állnak. Ezekben a ver-
sekben ugyanis az asszony egy új témát kezdeményez, és 
Jézus prófétai voltára utalva felhozza az istentisztelet va-
lódi helyének kérdését. Ha a történet elsősorban az asz-
szony magánéletével foglalkozna, akkor Keresztelő János 
tanítványaihoz hasonlóan valószínűleg ő is egy szemé-
lyes kérdéssel folytatná a beszélgetést: „Akkor hát mit te-
gyek?” (Vö. Lk 3,10–14) Ehelyett egy, a saját népét érintő 
nemzeti és vallási problémát feszeget, Isten imádatának 
megfelelő helyszínét. A samaritánusok által elfogadott 
Szentírás, a Pentateukhosz szerint Istent csak egyetlen 
helyen szabad imádni (5Móz 12,2–12), a Garizim-hegyen. 
Ezt a helyet azért tartották szentnek és áldottnak, mert 
Nóé és Ábrahám itt mutatták be áldozatukat (lásd Mac-
Donald 1964, 406. o.). Az istentisztelet helyéről folytatott 
vita volt a legfontosabb és legégetőbb vallási nézeteltérés a 
samaritánusok és a zsidók között. A samáriaiak úgy hitték, 
hogy ezt a vitát a Messiás dönti majd el (Jn 4,25). Teresa 
Okure szavaival: „…az asszony fi gyelemre méltó bizony-
ságát adja, hogy mennyire tisztában is van a két nép kö-
zötti aktuális vita mibenlétével. Nem is találhatott volna 
zsidó prófétához méltóbb beszédtémát, mint a Garizim 
kontra Jeruzsálem régóta megoldatlan kérdését.” (1988, 115. 
o.) Az itt tárgyalt versekből tehát egy, a vallási tradíciók-
ban jártas asszonynak a képe bontakozik ki. A történet a 
samáriai asszonyt mint teológust ábrázolja, aki oda mer 
állni egy próféta elé, hogy teológiai kérdéseket vitasson 
meg vele. Mindezt ráadásul saját vallási hagyományának 
talaján állva teszi. Ragaszkodik hagyományaihoz, mégis 
nyitottságot mutat arra, hogy tanuljon Jézustól, a nemrég 
felbukkant prófétától. Olyasvalakit láthatunk tehát, aki a 
misszió során hajlandó párbeszédet kezdeményezni és azt 
fenntartani, valamint kontextualizálni.

Az a folyamat, amelynek során az asszony hitetlenke-
déséből Jézus-hit lesz, tükrözi az elkötelezett hívők fejlő-
dését. Tudatlansága miatt kezdetben értetlenül áll Jézus 
előtt. Ugyanakkor nyitott arra, hogy egyre aktívabban ve-
gyen részt a kialakuló párbeszédben. Rendkívül jelentős az 
a cselekedet, amikor Jézus Messiás voltát felismerve ott-
hagyja a vizeskancsót, és visszamegy a városba, hogy hírül 
adja a Messiással való találkozásának örömhírét.29 Apos-
tolságának transzformáló hatását Sikár lakóinak szívből 
jövő fogadtatása jelzi.

 29 Ez hasonlít ahhoz, ahogy a szinoptikus evangéliumok beszámoló-
ja szerint a tanítványok az elhívásra reagálnak: egyesek csónakjaikat 
hagyják ott (Mk 1,16–20), mások pedig a vámszedő bódét (Mt 9,9).

A történet elején még semmiféle átjárás nem volt le-
hetséges zsidók és samaritánusok között (4,9), az elbeszé-
lés végére azonban a két nép ugyannak az ígéretnek a ré-
szesévé válik (4,42). Az epizód tehát előrevetíti a nemek, 
vallási csoportok és fajok közötti határok megszűnését, és 
végső soron az egyház e világi jelenlétének teljes mérték-
ben egalitárius értelmezését. 

Bibliai nőalakok az igazság és a béke szolgálatában 

Ez az áttekintés olyan bibliai nőalakokat vizsgált, akik je-
lentős szerepet játszottak Istennek az emberiséggel szőtt 
tervében azáltal, hogy igazságosságot, szabadságot és 
békét teremtettek az emberek között. Az ószövetségbe-
li alakok Isten szabadításának eszközeivé váltak Izrael 
számára. Debóra és Judit az igazságosságot és a békét 
szolgálva használták tekintélyüket közösségükben, má-
sok az adódó alkalmat megragadva gyakoroltak hatást 
Izrael népének közéletére. Azonban mindannyiukat úgy 
ábrázolja a Biblia, mint imádkozó, együttműködő és mé-
lyen elkötelezett nőket. Az Újszövetségben Mária kivé-
teles szerepet tölt be Jézus anyjaként és mint ideális ta-
nítvány. Mind a kánaáni, mind a samáriai asszony úgy 
jelenik meg, mint a társadalom kritikusa, kreatív teoló-
gus és Jézus elkötelezett tanítványa. Mindketten cselek-
vő eszközeivé válnak az elidegenedettségtől a közösségi 
létbe, a kölcsönös társadalmi és vallási megvetésből (vö. 
Mt 15,24.26; Jn 4,9) az emberek közötti egymásra talá-
lás és érintkezés felé vivő (Mt 15,28; Jn 4,39–42) dinami-
kus folyamatnak. Pál női munkatársai és kollégái (Fébé, 
Priszka és Junia) példázzák, milyen aktívan részt vettek 
a nők az evangélium terjesztésének szolgálatában a korai 
kereszténység korában. Ezek a nők mind Isten áldásának 
az emberiség történelmében kibontakozó egyetemessé-
géről tesznek tanúságot.

A történetekben újra és újra felbukkan a vezetői mo-
dell néhány jellegzetessége:

• közösség és párbeszéd Istennel;
• a körülményekhez való kritikus hozzáállás;
• a krízishelyzetekre adott azonnali és bölcs válaszok;
• a kockázatvállalás bátorsága;
• a párbeszédben egyenrangú félként történő fellépés;
• a vallási hagyományok kreatív újraértelmezése;
• együttműködésre való készség és befogadó vezetői 

stílus a misszióban;
• eltökéltség és Isten tervének teljes szívvel való szol-

gálata.
Ezeknek a nőknek a történetei nem csupán a bibliai 

kor társadalmi és kulturális valóságát tükrözik, hanem a 
jelenkori nők ideáljait, törekvéseit és küzdelmeit is előre-
vetítik. Az elbeszéléseken keresztül képet kaphatunk ar-
ról, hogyan formálja a nők teremtő ereje és bölcsessége a 
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tradíciókat és a történelmet. A Biblia nőalakjainak veze-
tői stratégiái rávilágítanak annak szükségességére, hogy 
újrastrukturáljuk és újraértelmezzük a harmadik évezred 
egyházának identitását. A keresztség mindenkit felhatal-
maz arra, hogy részt vegyen az egyház küldetésében és 
szolgálatában (Lumen Gentium 33). A szolgálattevői sze-
repek kijelölését az egyénekben rejlő karizmáknak kell ve-
zérelniük, és nem valamiféle statikus, nemen vagy kasz-
ton alapuló osztályozásnak. Mint láthattuk, a Bibliának 
ezen nőalakjai a vallási hagyományok, kultúrák és nemek 
kapcsolatában a kölcsönös és felszabadító egymásrautalt-
ságot képviselik. A napjainkban jellemző, egyre erősödő 
elidegenedés és széttöredezettség állapotában a férfi ak és 
nők közötti dinamikusabb kapcsolat és befogadó vezetői 
stílus az isteni kegyelem formáló erejévé válhat az egyház 
életében és szolgálatában is.

Fordította Wagner-Balicza Klára
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„Örömmel adom örökségül”. Evangélikus közösségi jövő-
képek. Szerk. Czöndör István – Kendeh K. Péter. Luther 
Kiadó, Budapest, 2013.

Akkor beszédes az egyház, akkor van mondanivalója és ak-
kor bizonyul életképesnek, ha a hivatalos állásfoglalások, 
közlemények, körlevelek mellett a gyülekezetek is szóhoz 
jutnak és nyilvánosan hallatják a hangjukat. Akkor be-
szélhetünk az egyházban kommunióról (közösségről) és 
kommunikációról (kapcsolattartásról a közösségen innen 
és túl), ha nem csupán vezető beosztású lelkészek és nem 
lelkészek értekeznek egymással és tartanak tájékoztatót 
a döntésekről, hanem a lelkészi kar más tagjai, a külön-
böző munkaágak képviselői, presbiterek, tisztségviselők, 
katechéták és konfi rmandusok rendszeresen lehetőséget 
kapnak a megszólalásra, a véleménynyilvánításra, életük 
és szolgálatuk tanulságainak a megosztására. Ha megszó-
lítják, megkérdezik őket, és ők válaszolhatnak a kérdésekre.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati tan-
széke immár több évtizedes távlatban, folyamatosan be-
szélteti az egyházat. Megszólaltatja a lelkészeket és meg-
kérdezi, hogyan prédikálnak. A saját mondataikkal, ötle-
teikkel, élményeikkel tanítja imádkozni és elmélkedni az 
istenkeresőket éppúgy, mint a leghűségesebb híveket. Kí-
váncsi a katechéták és a hittantanárok hittanoktatással 
kapcsolatos véleményére. A gyülekezetépítés emelkedőin 
és lejtőin a saját szavukat tolmácsolva igazítja el a vezető-
ket és a vezetetteket. Szinte észrevétlenül felismerteti a hí-
vő emberben mindenkor jelen levő gyakorlati teológust – 
a vallását gyakorlóban, az egyházi szolgálatot vállalóban 
éppúgy, mint a csak kívülről érdeklődőben. A szakterület-
hez méltó módon, a tanszékvezető professzor és munka-
társai számára ez a sajátos kommunikáció nem teória, el-
méleti kirándulás, hanem ízig-vérig gyakorlati vállalkozás. 
Olyan praxis, amely a verba volant, scripta manent jegyé-
ben olvasható alakot ölt az egész egyház keresztmetszetét 
bemutató kiadványokban: hittankönyvekben, igehirdetés-
antológiákban, a konfi rmációi oktatás, a lelkigondozás és 
a gyakorlati teológia kézikönyveiben, meditációs kötetek-
ben, presbitereknek ajánlott és más gyülekezetpedagógiai 
tanulmányokban, és nem utolsósorban a Lelkipásztor fo-
lyóirat lapjain. A mára könyvespolcnyi mennyiségű, evan-
gélikus hátterű hazai gyakorlati teológiai szakirodalmat 
tallózva nem a tudományos pályafutást kísérő könyvki-
adás kötelezettségére vagy kiváltságára gondolunk, hanem 

az egyházon belüli kommunió és kommunikáció gyümöl-
cseit módszeresen és szorgalmasan begyűjtő gazda kosa-
rának bőséges és vonzó tartalmát látjuk. E kosárba most 
az idei őszre beérett, a hálaadás ünnepén már javában fo-
gyasztható gyümölcs került.

Meglepő fordulat, hogy a kast ezúttal nem az előbb em-
lített „gazda” tartja a kezében, hanem éppen ellenkezőleg, 
őt hívják kóstolóra. A 60. életévéhez érkezett tanszékveze-
tő, ha lélegzetvételnyi időre is, de végre megállhat, kifújhat-
ja magát és pihenhet egy keveset. Ezalatt – helyette és neki 
is – kollegái, tanítványai kínálják fel munkájuk és szerete-
tük ajándékát, boldog születésnapot kívánva az ünnepelt-
nek. Czöndör István előszavából idézve: „Ma már van egy 
olyan lelkészi réteg, amelynek tagjai »örömmel adják örök-
ségül« azt, amit hallottak a gyülekezetépítés órákon vagy 
olvastak Szabó Lajos könyveiből. Azok írták le tapasztala-
taikat, akik valamit kaptak abból a lendületből, vízióból, 
mely Szabó Lajos gyakorlati teológiai látását és munkáját 
áthatja.” (7–8. o.) A zsoltárból (Zsolt 60,8) kölcsönzött cím-
ben az „öröm” és az „örökség” nemcsak az alliteráció ked-
véért szerepel, de a keresztény embert mindenkor megha-
tározó magatartásra utal. A szerkesztő sem egyszerűen a 
kosarat markolja, amikor a bevezetőt fogalmazza, hanem 
maga is az evangélium szolgálatának megtanult és elta-
nult, immár a saját, személyesen szerzett gyakorlatával ki-
egészített know-how-ját adja tovább: „Amit örömmel ad-
nak, azt örömmel is fogadja az ember, ami örömmel érke-
zik meg hozzánk, azt örömmel tudjuk továbbadni.” (Uo. 
7. o.) Őszinteség, emberség, megalapozott szakmai tudás 
és precizitás a jellemző a kötetben megjelent, az ökume-
né jegyében született tanulmányokra. Az evangélikus lel-
kész szerzők mellett a római katolikus Kamarás István pro-
fesszor, református részről pedig Bodó Sára és Fekete Ká-
roly tisztelte meg egy-egy írással a jubielumi kiadványt. A 
szerzői névsor mellett a tanulmánycímek is önmagukért 
beszélnek: Így élünk a „végeken”; Gyülekezetépítés a fővá-
ros szívében; A Lélekápolás különböző színterei; Igehirde-
tés, lelkigondozás, tanítás; Az egyház valósága és Isten lehe-
tőségei; Gyülekezet – az örökség. A felsorolás nem teljes, de 
hűen megmutatja, milyen gondolat jegyében és milyen te-
matikával születtek az írások. A kötet célja a tudatos gyü-
lekezetépítés bemutatása volt. Azé a folyamaté, amelyet a 
mai Magyarországi Evangélikus Egyházban, tágabban a 
teljes magyar történelmi keresztény glóbuszon a szerzők 
tanúsága szerint egyszerre jellemeznek a régi és az új ke-
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retek, a létért folytatott küzdelem és az illúziók, az utópi-
ák és a reális lehetőségek. Mindez magában hordozza a si-
kertelenség, a csalódás, a hiábavalóság keserű élményét és 
ódiumát, a kérdés azonban az, „hogyan tud mégis életké-
pessé, megújulttá válni vagy megmaradni egy keresztény 
közösség a mai Magyarországon” (uo. 8. o.). Összhangba 
hozható-e a valóság és a lehetőség a mindennapi gyüleke-
zeti munkában? „Számít-e a számonkérés, értékes-e az ér-
tékelés hittanból?”1 Hogyan közelítsünk evangélikusként 
a spiritualitáshoz, a lelkivezetéshez és a lelkigyakorlathoz, 
nemcsak fogalmi, de tartalmi szempontból is? Vannak-e 
egyáltalán, és ha igen, hol húzódnak a lelkészi szolgálat 
súlypontjai a mai magyar keresztény közösségekben? A 
kötet ezeknek a kérdéseknek a kalauzaként vezeti el a vál-
lalkozó kedvű olvasót egy-egy mai magyarországi evangé-
likus gyülekezetbe, azzal a szándékkal, vélekedéssel és re-
ménnyel, hogy ott válaszokra fog találni. Eljutunk Ágfalvá-
ra és Sopronbánfalvára, meglátogatunk egy Balaton-parti 
szórványt, Budán hegyet mászunk, onnan Kaposvárra ki-
rándulunk. Egy kiskőrösi kitérő után Kőszeg következik, 
hogy Budapestre visszaérve, a Deák téren és Pestújhely-Új-
palotán át, az alföldi Pusztaföldvár érintésével, végül Szek-
szárdon és környékén állapodjunk meg. Utazás közben 
nemcsak bőven fogyaszthatunk a szellemi gyümölcsösko-

 1 Kodácsy-Simon Eszter tanulmányának címe (30–48. o.).

sárból, de a tájjellegű terméseket meg is tetézhetjük: a he-
lyi jellemzők mellett érzékelhetővé, élményszerűvé válik 
az evangélium ereje, életet adó hatása az ország egymás-
tól eltérő, ám ebből a szempontból mégis egyívású evan-
gélikus közösségeiben úgy, hogy az magával ragadja az ol-
vasót is. Egyértelművé válik, hogy az átgondolt és tudatos 
gyülekezetépítési munkának – minden nehézségen, gon-
don, akadályon és kihíváson túl vagy azok ellenére – ko-
moly és távlatos lehetőségei vannak. Sőt az is kiderül, hogy 
a megfáradás, a lemondás, a csüggedés, az enerváltság, a 
kiégés helyett ma is „lehet élvezettel, szenvedélyesen, sze-
retettel mozogni a lelkészi pályán” (uo. 8. o.). Ehhez azon-
ban a jó gazdának a természet minden megnyilvánulásá-
ban gyönyörködni tudó szeme és szemlélete szükséges. Azé, 
aki az elsöprő záporban nem a pusztítást látja, hanem az 
életet adó esőt, aki a nap izzó sugarát a bőrén érezve nem 
az aszályra gondol, hanem a fényre és a világosságra, aki 
az istentiszteleten jelen levő gyermekekben nem a csendes 
áhítatot tönkretevő rendbontókat ismeri fel, hanem a jö-
vő reménységét. Lelkészi és nem lelkészi szolgálatot vállal-
ni, gyülekezetet, egyházat építeni ma Magyarországon, de 
bárhol a világon merész és kockázatos vállalkozás, akár a 
jó játék (uo. 7. o.). Akit azonban Isten erre szólít, abban a 
reményben kelhet útra, hogy ha az égre emeli a tekintetét, 
nappal is képes lesz követni a csillagokat.

Szabó Lajos (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán. 
Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Luther Ki-
adó, Budapest, 2013.

A frissen megjelent tanulmánykötet borítóján egy szirmait 
bontó virág jelenik meg. A szirmok sokszínűek, változatos 
árnyalatúak, mégis egységes képet alkotnak. Mindez jól 
mutatja, hogy az olvasó mire is számíthat. Tizenhat kü-
lönböző egyéniség hangja szólal meg más és más hangsú-
lyokkal az igehirdetés témájában, ám abban valamennyien 
megegyeznek, hogy a lelkészi szolgálat különösen fontos 
szegmenséről szólnak. Így minden tanulmány egyre kö-
zelebb visz bennünket az igehirdetés szeretetéhez.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati tan-
székvezetőjétől nem áll távol a kísérletezés. Ezúttal ökume-
nikus előadássorozatot hirdetett meg a homiletika téma-
körében, amelyre a három nagy történelmi felekezetből hí-
vott meg előadókat. A hallgatói érdeklődés visszaigazolta e 

kísérlet létjogosultságát. Most pedig, hogy az előadásokat 
kötetbe szerkesztve is kézbe vehetjük, létrejött annak a le-
hetősége, hogy távol a hittudományi egyetem épületétől, 
de teológiai érdeklődéstől vezérelve frissítsük fel, mélyít-
sük el ismereteinket a jövőbeli jobb igehirdetésért.

Aki ma az egyház jövőjéről gondolkodik, nem teheti 
meg, hogy ne gondolkodjon el az igehirdetés helyzetéről. 
Valójában ez az egyik olyan terület, amely valóban haté-
kony eszköz lehet egy jól működő egyház kialakulásában. 
Gáncs Péter püspök előszavában ennek súlyára hívja fel a 
fi gyelmet, amikor arról beszél, hogy minden egyes szó-
széki megnyilvánulásunk olyan helyzet, amelyet gólra kell 
tudnunk váltani.

A gól a legtöbb esetben a jó helyezkedés eredménye. Sza-
bó Lajos erről a helyezkedésről gondolkodik bevezetőjében, 
amelyben hangsúlyozza, hogy a homiletika tudományát a 
mai viszonyok között már nem lehet felekezeti szűklátó-
körűségben művelni. Tudnunk és akarnunk kell másoktól 
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tanulni, mert egymás szavaiból újulhat meg a mi igehirde-
tésünk is. Ebben a megújulásban bízva kezdhetjük meg fel-
fedezőutunkat a kötet gerincét alkotó tizenhat előadással.

A kötet előadásai három nagyobb egységre osztják a 
könyvet. Mindhárom tartópillére a homiletikai gondolko-
dás. Az első egység az alapokhoz visz közelebb, a második 
a kontextust vizsgálja, míg a harmadik egység a minden-
napi gyakorlathoz közelíti az érdeklődőt. A besorolások 
azonban inkább csak irányadók, hiszen többször előfor-
dul, hogy egy-egy előadás kirándulást tesz a másik két té-
makör felé is. Mindez azért üdvözlendő, mert így valóban 
több véleményt megismerhetünk egy-egy témáról, különö-
sen a prédikáció gyakorlati megvalósításáról, amely a gya-
korlati lelkészi munkát végzők érdeklődésére számíthat.

Azt mindenki tudja, hogy jó alapozás nélkül nincs jó 
házépítés (Mt 7). A jó igehirdetés elkészítése is igényli, hogy 
tisztában legyünk az igehirdetés múltjával, jelenével és táv-
lataival. A könyv elején erre találunk példákat. Van, aki a 
szavak és a téma felől közelít. Van, aki a történelem ige-
hirdetéseiből próbál kinyerni egy egységes képet a prédi-
kációról. Egy előadó az igehirdetés tartalmát vizsgálja, és 
kiemeli, hogy a valóságismeret, a hála és a változtatás igé-
nye elengedhetetlen az olyan prédikációhoz, amely nem 
a kiüresedést szolgálja. Hasonlóan izgalmas felvetést tar-
talmaz egy másik előadás címe: Bármi elhangozhat? A té-
ma körüljárása olyan fogalmakkal történik, mint „igeinf-
láció”, „minőségbiztosítás”, „teológiai kompetencia”. So-
kakban fogalmazódhat meg az önvizsgálat kérdése: vajon 
aki engem hallgat, az Jézust hallgatja? Az igehirdetés ala-
pozását segíti a kortárs kultúráról szóló előadás is, amely 
széles példatárával ösztönzi az igehirdetőket illusztrációs 
anyagaik gazdagítására. Az alapozás hangsúlyos kérdéssel 
zárul és a biblikusság kérdését járja körül, miközben vá-
laszt keres arra is, hogyan válasszunk igehirdetési textust.

Hamis lenne az igehirdetésről kialakult képünk, ha csu-
pán önmagában tekintenénk rá. Éppen ezért a kötet máso-
dik egysége arra tesz kísérletet, hogy az igehirdetést kon-
textusba állítsa, vagyis összegyűjtse azokat a tényezőket, 
amelyek valamilyen módon hatással voltak, illetve van-
nak rá. Az első ezek között a kor, amelyben az igehirde-
tés megszólal. Az előadó Barth és tanítványai munkássá-
gával kezdődően egészen a század végéig mutatja be, ho-
gyan formálódik az igehirdetés a kor kihívásai közepette. 
Manapság sokat lehet hallani az igehirdető megfáradásá-
ról. Aki az igehirdetésről beszél, nem hagyhatja fi gyelmen 
kívül ezt a szempontot sem. Az előadó elsősorban a meg-
előzést tartja szem előtt, amikor reális mederbe terelné az 
igehirdetésre való készülés folyamatát. Ehhez Bonhoeff er 
Finkenwaldeni homiletikáját hívja segítségül. Egy teljes elő-
adás szól az igehirdetés római katolikus értelmezéséről. Ta-
lálóak II. János Pál pápa szavai: „az evangelizálás és az egy-
ség, az evangelizálás és az ökumenizmus elválaszthatatla-
nok egymástól” (142. o.). Vagyis jól tesszük, ha fi gyelünk 

egymás igehirdetői gyakorlatára, ami közelebb hoz ben-
nünket az ökumenizmus útján. Viszontagságos kapcsolat 
övezi a retorikát és az igehirdetést. Ma már az elfogadás felé 
billen a mérleg. Egy erről szóló előadásban Fred Craddock 
homiletikájával ismerkedhetünk meg, sőt az elméleti ösz-
szefoglalást gyakorlati példa is követi. A homiletikai kon-
textus utolsó állomásán a lelkigondozásnál és a gyüleke-
zetépítésnél időzhetünk. E három terület nagyban befo-
lyásolja az egyház jövőjét, ezért komolyan kell vennünk 
kapcsolódási pontjaikat.

Végül az igehirdetés gyakorlatába vezet be a kötet. Elő-
ször egy fi atal lelkész osztja meg tapasztalatait mindarról, 
amit az igehirdetésről fontosnak gondol. Nyelvek, kommu-
nikáció, hallgatóság, társadalom. Csak néhány szempont 
azok közül, amelyek alakíthatják és jó, ha alakítják az ige-
hirdetést. Egyenesen beszél az előadás a sikerekről és a le-
hetséges kudarcokról, mégis az az érzésünk, hogy jó oda-
állni a szószékre és megtenni azt, amire elhívott és felha-
talmazott az Isten.

Nem könnyű prédikálni a szenvedés idején, mégis 
gyakran találkozunk ezzel a feladattal. Ehhez nyújt tám-
pontokat a következő előadás. Újra világossá lesz, hogy az 
igehirdetésünk nem légüres térben zajlik. Van előzménye 
és utóélete, amelyek közösen fejtik ki vigasztaló hatásukat. 

A textussal való kitartó küzdelem lehetőségére és értel-
mére mutat rá egy újabb előadás, amely konkrét listát tar-
talmaz a felkészüléshez. Izgalmas olvasmány lehet ez azok-
nak, akik meg szeretnék újítani igehirdetői munkájukat.

Egyházunk médiamunkájáért felelős püspöke, Fabiny 
Tamás is megszólal a kötetben. Személyes hangú vallomást 
tesz arról a szolgálatról, amely minden lelkész közös ügye. 
Biblikus teológusként egészen az írásokig megy vissza, és 
onnan kiindulva mutatja meg, miként érte el a legnagyobb 
nyilvánosságot az ige. S milyen ez a nyilvánosság? Ezt az 
utolsó előadótól tudhatjuk meg, aki a 2011-es népszámlálás 
és az ugyanekkor egyházunkon belül végzett szociológiai 
felmérés adatait használja ennek bemutatásához. Az előadó 
azonban túlmegy a grafi konok ismertetésén, és kérdésként 
állítja elénk a médiumok igehirdetési célú használatát, ami 
szerinte olyan kihívás, mint amilyenekkel az első tanítvá-
nyoktól kezdve minden igehirdető nemzedék találkozott.

A kötet függeléke a Lelkipásztor 2002–2012 közötti idő-
szaka homiletikai tárgyú cikkeinek listáját tartalmazza. 
Komoly értéket képvisel az a bibliográfi a is, amely az egyes 
előadások végén található.

A hátoldalon három angyal képét láthatjuk. Nem isme-
retlenek számunkra, hiszen a kötet nagyobb egységeinek 
kezdetén ők üdvözöltek minket. Angyalok ők, vagyis kül-
döttek. Olyanok, mint az igehirdetők. Nekem a trombitás 
tetszik a legjobban. Pont ilyen kerül a karácsonyfám tete-
jére is évről évre. Ha a kötet elolvasásának hatására egyet-
len lelkész jobban fújja a harsonát, a szerzők munkája nem 
volt hiábavaló.
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Igehirdetési előkészítő

Történelmi exegézis

Izrael népe még mindig a babilóniai fogságban él. A távo-
li Jeruzsálem és a templom romokban hever, a deportál-
tak között már alig vannak, akik emlékeznek az otthonra, 
legtöbbjük már a fogság második generációjához tartozik, 
csak a hagyományból hallottak Jeruzsálemről és a temp-
lomról. Számukra a babiloni körülmények jelentik a reális 
valóságot, és a remény is elhalványult arra, hogy a régi ha-
zát megláthatják. Előrehaladt az asszimilálódás folyamata.

Babilóniában azonban gyülekeznek a jelek, hogy a bi-
rodalom bukása küszöbön áll. Kürosz perzsa király már 
megkezdte hódító hadjáratait. A fogságban lévő zsidók kö-
rében egy fi atal próféta, Második (Deutero-)Ézsaiás kije-
lentést kap Istentől. Ennek fényében látja és értékeli a tör-
ténelmi eseményeket, népe helyzetét és jövőjét. Hirdetni 
kezdi, hogy Isten megbocsátott népének. Ez a megbocsá-
tás a küszöbön álló eseményekben fog megmutatkozni, és 
új korszakot nyit meg, Isten kegyelmének idejét. Isten nem 
felejtkezett el népéről, a neki adott ígéretekről, amelyek be-
teljesedése most elkezdődik.

Az 1–3. versek felirata: Isten megtartja ígéretét. Azo-
kat szólítja meg, akik „igazságra törekednek” és keresik az 
Urat. Ők azok, akikben még él a reménység, akik megőriz-
ték hitüket, és a realitások dacára bíznak Isten szabadító 
cselekvésében. Ők azok, akik a pogány környezetben is ra-
gaszkodnak Isten törvényeihez, és tőle várják a segítséget. 
Őket nevezi igaznak és hitük várakozását erősíti a próféta.

Az erősítő ige Isten múltbeli cselekedeteire hívja fel a 

fi gyelmet. Izrael gyökereiről és ősatyáiról szól. Egy nép 
származása, múltja, története mindig kapaszkodó a jelen 
ingatag történetében. Ahol a múltat értékelik, ott sokkal 
könnyebb megőrizni az identitást és meglátni a jövő le-
hetségességét.

A múltban cselekvő Istent látva születik meg a jövőben 
bízó hit. A kőszikla, amelyből kivágattatok és a kút ürege, 
amelyből kiásattatok, Isten teremtő tettére utal, csakúgy, 
mint Ábrahám és Sára példája, akik Isten teremtő beavat-
kozása által lettek sok néppé, Izrael őseivé.

A vigasztaló prófétai ígéret szerint Isten újból meg tudja 
tenni a régi csodát, a csaknem kihalt népet meg fogja soka-
sítani, a lerombolt országot fel fogja építeni. Külön kiemeli, 
hogy nem akármilyen lesz az Isten által helyreállított or-
szág, hanem mint az Édenkert, ahol Isten népe hálás ör-
vendezéssel, kultikus zsoltárénekléssel dicséri majd Istenét.

A 4–6. versek címzettje a „népek”. Üzenete az, hogy Is-
ten a nemzetek, a történelem Ura, ahol ugyancsak az ő tör-
vénye és akarata érvényesül. Ez egyrészt vigasztaló és bá-
torító Izrael számára, hiszen az ellenséges erők és hatal-
mak Istennek vannak alávetve, másrészt fi gyelmeztetés a 
világ népei és hatalmai számára, hogy fölöttük is Isten az 
Úr. Akik ezt belátják, azok várakozással tekintenek Isten-
nek a jövőben megnyilvánuló hatalmára, akik viszont fi -
gyelmen kívül hagyják, azok megsemmisülnek. Az egyet-
len biztos alap, amelyre építeni lehet, Isten cselekvése. Az 
ő szándéka nem a pusztítás, hanem a szabadítás.

Az igehirdetéshez

Advent különleges hangulatú időszak. Még a nem vallásos 
ember is érzi, hogy „valami van a levegőben”, valami ké-
szül. A keresztény ember sokszor hallotta már a prófétai 
üzenetet: Jézus jövetele, a karácsony készül. De készül a ka-
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rácsony a világ szekuláris módján is. Karácsonyi hangulat 
van a levegőben, a fénybe borult utcákon, a bevásárlóköz-
pontok ünnepi dekorációjában, a könyökünkön kijövő és 
idegesítő karácsonyi dalocskákban, az otthoni tervezge-
tésben, készülődésben.

Vannak, akik rég feladták a karácsony ünnepére ké-
szülést, és belefásulva a huszadik, harmincadik, negyvene-
dik üres karácsonyukba, már nem készülnek, nem várnak 
semmit. Olyanok ők, mint a fogságba belefáradt izraeliek.

Ki az, aki még megérezheti, hogy „valami van a levegő-
ben”, valami készül? Az, aki még nem adta fel a reményt, 
hogy Isten tud és fog cselekedni. Aki igaz, mert bízik Isten 
szabadító cselekvésében. Aki hittel tekint Istenre, hogy a 
világ realitásaival szemben is be fogja teljesíteni az ígéretét.

A múlt eseményeire, a múlt szép karácsonyaira való 
emlékezés erősíti a hitet, hogy Isten most is meg tud aján-
dékozni minket az igazi karácsonnyal. Az ígéret így hang-
zik: Nektek született ma a megtartó. Bármilyen környezet 
és körülmények vesznek is körül bennünket, ne ezekre néz-
zünk, hanem Isten múltban tapasztalt tetteire. Egy gyer-
mekkori karácsony estére, amikor még őszinte és tiszta 
szívvel örültünk, hogy Jézus megszületett. Egy karácsony-
ra, amikor az igehirdetésben szívünkig ért, hogy Jézus ér-
tem született meg. Amikor megértettem, hogy Jézusban 
van szabadítóm, van társam, nem vagyok többé egyedül. 
Hová tűntek ezek az emlékek? Elsorvadtak a világ fogsá-
gában, ahol küzdeni, alkalmazkodni kellett. De most va-
lami van a levegőben. Hívjuk elő tudatosan ezeket az em-
lékeket, a csodatévő, teremtő Isten cselekedeteit. Ő ma is 
ugyanaz a hatalmas, erős, szerető Isten, aki számára sem-
mi sem lehetetlen. És ha úgy érezzük, hogy rajtunk már 
az Isten sem tud segíteni, nekünk már Isten sem tud bol-
dog karácsonyt adni, akkor erre azt mondom: nem igaz. 
Mert nem Isten lett tehetetlenné, hanem a mi hitünk halt 
meg. De Isten még a halott hitet is feltámasztja, ha kérjük.

g  B A L I C Z A  I V Á N

Tallózó

„Isten ígérete teljesült, hogy őt nagy nemzetté tette és áldás-
sá a föld minden családja számára. (…) A számkivetettek 
bizonyosan haboztak elhagyni Babilónia termékeny föld-
jét, mert azt gondolták, hogy Palesztina most már kopár 
sivatag. A próféta tehát biztosítja őket, hogy a Szentföld 
kopár területei nagyon termékenyekké lesznek (Ehrlich).” 
(Hertz-Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Teremtő tett volt már Izsák születése is, de Ábrahám 
»megsokasítása« is. (…) Isten újból meg tudja tenni a régi 
csodát: el fog szaporodni a nép, megépül az ország. »Meg-
vigasztalja« Isten Sion romjait. (…) a vigasztalás nemcsak 
üres szavakat jelent, hanem segítő tetteket. (…) nem csu-

pán nemzeti váradalommal és Sion-tradícióval van dol-
gunk, hanem a szabadítás célja is világosan felismerhető: 
Sion-Jeruzsálem Isten dicséretének a helye! (…) A 6. vers az 
apokaliptika nyelvén beszél az ég és a föld elmúlásáról. Ez a 
gondolat Deutero-Ézsaiásnál jelenik meg először. A látható 
világ mulandó. Isten szava, Isten »szabadítása« és »igazsá-
ga« azonban örök.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Ábrahámnak és Sárának sok éven át nem volt gyere-
ke, de hittek Istenben (1Móz 15,6). Nekik is hinniük kell 
benne. Még nem látják ugyan Isten Izraelnek szóló ígéretei 
gyümölcsét, mely szerint újból a saját országában fog élni 
(1Móz 15,18–21), de Isten szavát adta, hogy országa megva-
lósul a földön.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Ke-
resztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Isten még egyszer megismétli, amit népe teremtése-
kor cselekedett.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar 
Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„…akik az igazságra törekednek és az Urat keresik. Ők 
az igazi vallás lényegét ragadták meg, ami az Istennel való 
személyes kapcsolatból fakadó szent élet. Jézus azt mond-
ta, hogy az ilyen embereké az Isten országa (Mt 5,6). Az el-
jövendő dolgok felőli hitük alapvetően meghatározza élet-
vitelüket a jelenben. Nem esendő lelkiismeretüktől várják, 
hogy irányítsa őket; ők ismerik az igazságot, mert szívük-
be zárták Isten törvényét (7). Egész jellemüket és magatar-
tásukat Isten igéje formálja.” (Barry Webb: Ézsaiás köny-
ve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

Karinthy Frigyes: Ki kérdezett?

– Ki kérdezett?
Tréfálva szólt rám valaki, mikor beszélni kezdtem – idejö-
vet, az utcán láttam valamit, és eszembe jutott, hányszor 
volt ez már így és mindig hiába… pedig milyen egyszerű 
a dolog! Nekem mindig az volt az érzésem, hogy csak ak-
kor kellene…

– Ki kérdezett?
Így szakított félbe tréfából valaki: de én meghökken-

tem, és komolyan elhallgattam, és nem tudtam folytatni. 
Mi történt velem? Aztán nógattak, hogy hát mit akartam 
mondani, hiába… egyszerre nevetségessé és értelmetlen 
ostobasággá vált az egész.

Sokszor vagyunk így mondásokkal. Évtizedeken át 
mondjuk „jó napot!” és „ajánlom magamat” és „egészsé-
gére” és „van szerencsém” – és egyszer, évtizedek múlva, 
odafi gyelünk, hogy mit jelent a szó – s hirtelen, mint most 
is, szakadék nyílik meg a szó alatt – s a szakadékon át a köd 
és káosz – egy pillanatra az élet szörnyű értelmetlensége.

– Ki kérdezett?
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Igaz is – ki kérdezett engem? Hogy van az, hogy erre 
még sohase gondoltam? Soha senki se kérdezett. Írtam és 
beszéltem és ágáltam s hadakoztam – véleményem volt er-
ről, meg amarról – szóltam életről, halálról, szerelemről, 
költészetről, magamról, gyerekről és asszonyról és csere-
bogárról… ügyeltem alanyra és állítmányra, lenge jelző-
re és komoly főnévre, rideg számnévre, igekötőre és név-
utóra – ütemre és rímre –, hogy érthető és világos legyen, 
amit mondok: egyetlen helyes formája a gondolatnak, hogy 
könnyen fogja fel s el ne veszítse többé, akit megajándéko-
zok vele. (…)

De ki kérdezett?
Nem mondom, jártak nálam is körkérdésekkel, anké-

tokkal, hogy mi a véleményem a divatról, és hol ebédel-
tem legjobban. De ezeket elhárítottam, kitérő választ ad-
tam, nem volt mit mondanom.

Legtalálóbb válaszaim – most veszem észre – el nem 
hangzott kérdésekre zengtek fel: miért csodálkozom hát a 
süket csöndben, hogy senki nem siet el vele – legjobb ta-
nácsaim annak szóltak, aki már elpusztult tulajdon hibá-
jából – miért csodálkozom hát, hogy senki nem követte?

Ki kérdezett?
Én megmondtam mindent előre – én láttam a fenye-

gető veszedelmet –, láttam a sötét felhőt, s tudtam a vil-
lámról, ami lecsap. Láttam őket születni s rohanni haláluk 
felé – láttam a bűnt, s megmondtam előre: ne így, ne ezt, 
átok és gyalázat lesz belőle. (…) Voltam helyettük a csator-
na szennyében nyakig – és csattogott légcsavarom a tiszta 
felhők közt, helyettük –, és elmondtam, mit láttam amott, 
mit gyötrődtem emitt, milyen a bűzös aljasság íze s mi-
lyen az illatos napsugáré – hát akkor miért hemzseg még 
mindig a pocsolya boldogtalanok lelkétől, s miért magá-
nyosak a havas hegyormok? Én szóltam, hogy arra ne tes-
sék menni – én szóltam, hogy erre van az út –, hát akkor 
miért vannak telve a gödrök? (…)

Én minderre megfeleltem – de ki kérdezett?
Senki se kérdezett, igazad van, közbeszóló. Nem is ér-

tek rá kérdezni. Mert megkérdezték a miniszterelnököt, 
hogy mi lesz a haza sorsa – és megkérdezték a kereske-
dőt, hogy mennyiért adja (…)? Megkérdezték a cápát, he-
lyes dolog-e a vegetarianizmus, megkérdezték a betegsé-
get, hogy érzi magát (…)? Megkérdezték a tüzet, egészsé-
ges dolog-e a jeges zuhany – megkérdezték a vizet, mitől 
szokott tűzbe jönni? Megkérdezték a madarat, hová repül, 
a napot, merre szállt?

De ki kérdezte az embert? Ki kérdezett, Homérosz? Ki 
kérdezett, Szókratész? Ki kérdezett, Gautama Buddha? Ki 
kérdezett, Názáreti?

Shakespeare, Goethe, Madách, Dante, Beethoven, 
Kant… ki kérdezett?

Ember, aki tudod – ember, aki láttad –, ember, aki néz-
ted, fi gyelted, élted – tudtad, mielőtt volt, tudtad, mielőtt 
lett –, ordítottál, hogy közeledik – ki kérdezett?

Megváltó Atyaisten – aki tudod, hogy lehetne elkerül-
ni, mit kellene tenni, hová kellene fordulni, hogy kellene 
csinálni –, ki kérdezett?

Ki kérdezett? Ne kérdezd – ordíts, ahogy a torkodon ki-
fér, mert különben csönd lenne körülötted –, ordítsd ma-
gad a kérdést, s hidd el a visszhangnak, hogy ő volt, s fe-
lelj a visszhangnak, hogy legalább a magad szavát halld.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

„Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek…” A vilá-
gon sokféle igazság vagy annak mondott állítás létezik. 
Mindenkinek megvan a maga verziója, a maga igazsága. 
Egy családon belül éppúgy, mint egy gyülekezeten, egy 
közösségen vagy a társadalmon belül. A szubjektív igaz-
ságok világában élünk. Éppen ezért mindenki törekszik 
az igazságra, pontosabban arra, hogy neki legyen igaza… 
Ez a gondolkodásmód azonban nem vezet sehová, éppen 
ezért fontos észrevennünk, hogy nem akármilyen igazság-
ra kell törekednünk, hanem Isten igazságának az ismere-
tére, amely nem változik és nem az érdekek függvénye. Le 
kell mondanunk a saját igazságunkról, és alázattal Isten 
felé kell fordulnunk.

Számos példát kaptunk erre, ott van Ábrahám és Sára, 
az ige beszámol róla, hogy milyen hatalmas dolgokat csele-
kedett meg rajtuk keresztül Isten. Valóságos csodákat! Ma 
vajon nincsenek csodák? Vajon minket is tud úgy használ-
ni Isten, mint a „Biblia embereit”? Ha ma engedelmeske-
dünk Istennek, akkor vajon az hogyan hat ki az életünkre? 
A családunk, közösségünk és gyülekezetünk életére? Egy-
általán alkalmasak vagyunk-e a feladatra?

Sokszor azt érzi az ember, hogy nem, hiszen mi csak 
átlagos, hétköznapi emberek vagyunk, se nem próféták, 
se nem apostolok, viszont érezzük Isten jelenlétét is! Az ő 
megelevenítő, örömet adó cselekedeteit, hogy olyanná tesz 
bennünket is, „mint az Éden”. Annyi ígérete beteljesült már 
rajtunk, amiért hálásak lehetünk. De vajon nem mulaszt-
juk-e el sokszor a hálaadást? Nem vesszük-e túl természe-
tesnek mindazt, amit Istentől kapunk? Fontos az önvizs-
gálat és fontos a hálaadás, hogy láthassuk, hogy az igében 
leírt dolgok mind-mind igazak!

Ha ezt át tudjuk élni, akkor mi is „jelzőfények lehe-
tünk” talán pont a „szigetek” felé, akikről azt írja az ige, 
hogy várják az Urat. Hiszen annyian vannak még a világ-
ban, sőt annyian vannak még a gyülekezet peremén is, 
akik nem hallottak még Isten szabadításáról. És ki tud-
ja, hogy mennyi időnk van még? Ki tudja, hogy hány le-
hetőségünk van még? Hisz az idő telik, és minden mu-
landó ezen a világon, „elhullunk, mint a legyek”, ezért 
nem hallgathatunk! Hiszen tudjuk, hogy Isten igéje nem 
múlik el, hanem az az örök tájékozódási pont, amely Is-
tenhez vezet. 
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Igehirdetési előkészítő

Elindulás

Gyönyörű a magyar nyelv. Számos kifejezésünk van, ame-
lyet ha szétbontunk kis darabjaira, alkotóelemeire, önma-
gukban is értelmes szavakat kapunk. Ezek a szóalkotó sza-
vak egymás mellett állva izgalmas felfedezésekre indíthat-
nak. Ilyen szó a történelem is. Ha darabjaira bontom, így 
áll előttem: „tört-én-elem”. 

Az emberiség történeti emlékezete töredékes. Tört ele-
mekből tevődik össze: egy-egy híres király, hadvezér tet-
tei, egy-egy nagy katasztrófa, vesztett és nyertes ütközetek, 
politikai játszmák krónikáinak mozaikdarabkái alkotják. 
A hétköznapok története, a világ szövetét adó kisemberek 
története ködbe vész, nem őrzi meg az emlékezet. 

A zsidóság az ókori Kelet népei között az egyetlen, 
amelynek identitását a történelemben vele együtt vándor-
ló Istene, JHVH és az ő tettei: áldásai és szabadításai hatá-
rozzák meg. Izrael az első, aki valamikor a Krisztus előtti 
8–7. század körül ki tudta mondani: Isten nem egy távoli, 
statikus, részvétlen mennyei hatalmasság, hanem élő, ve-
lünk élő Úr, aki vezeti, hordozza népét, és gondot visel rá. 

Ki tudja számba venni már, hogy milyen konkrét ta-
pasztalatok, élmények vezettek ahhoz az ősi időkben, 
hogy ez a hitvallás kibontakozhatott? Ki tudja, ki értet-
te meg először a régiek közül, hogy az Örökkévaló éle-
te egyszer s mindenkorra összekapcsolódott teremtmé-
nyeivel, a jóságából létrejött világgal? Az mindenesetre 
tény, hogy Izrael számára Isten a törékeny emberi élet, 
sőt a töredékes és feledékeny emlékezet Ura, aki emléke-
zik és emlékeztet. Ő fogja egybe jelenlétével a darabká-
kat, az emberi „én-elemeket”. Egyedül ő az, aki teljessé, 
üdvhozóvá teszi a történelmet, vagyis az ő történetét ve-
lünk, mindnyájunkkal.

Közelítés 

Perikópánk Deutero-Ézsaiás prófétai kijelentéseinek gyűj-
teményéből való: a 46. fejezet második fele. A fejezet mon-
danivalójának lényegét valójában az utolsó vers (13.) fogal-
mazza meg: JHVH szabadítást hoz Sionnak. Kár, hogy a 
textus „körülvágásakor” az utolsó fél verset leválasztották, 
pedig így kerek az igeszakasz gondolatmenete. 

A próféta a babilóniai száműzetésben élők mindennap-
jaira refl ektál, és a jelen kilátástalanságát a jövő reménysé-
gével oldja föl. Szavai erővel telítettek: nem nyújtanak so-
vány vigaszt, hanem az emlékezetből táplálkozó reményt 

kínálják föl. Olyan reménységet, amely teherbíró, szilárd, 
és beteljesedése küszöbön áll.

A próféta történeti jelene Círusz perzsa király uralom-
ra lépése, aki JHVH eszközeként (Isten felkentjeként, lásd 
Ézs 45,1) szabadítást hoz a nagy Babilon által elnyomott né-
pek számára. Círusz agyaghengerén (Kr. e. 539) olvashat-
juk, hogy Marduk azért küldte őt, hogy új korszakot hoz-
zon el Babilonban, letörve a hatalmasok uralmát. Második 
Ézsaiás szerint azonban Círusz Isten „régi tervének” cent-
rumában áll, és nem saját iniciatívája az Újbabiloni Biro-
dalom felszámolása: ez a történelmi váltópont, ez a kairosz 
JHVH terveibe és szándékaiba illeszkedik bele.

Igeszakaszunk, Deutero-Ézsaiás hagyományának ez a 
fejezete a bálványimádás kérdésének tárgyalását (44. feje-
zet) viszi tovább, és Círusz elhívása (45. fejezet), valamint 
Babilónia bukásának meghirdetése közé (47. fejezet) ágya-
zódik be. 45,18–25 és 46,1–13 JHVH egy-egy jövőre vonat-
kozó ígéretét fogalmazza meg a megmaradtak számára Ba-
bilon hanyatlása idején (lásd 45,20; 46,3). Ez a fejezet vita-
beszédnek is tekinthető, amelynek polemikus éle mellett 
pareinézis jellege is van.

A retorikus, imperatívuszokkal megtűzdelt próza szö-
vete sokféle szálból tevődik össze. A fejezeten „vörös fonál-
ként” vonul végig három intelem, felhívás (3kk; 8kk; 12k). 
Ezekben kétszer az idegen, babilóniai istenek: Bél és Nébó1 
tehetetlenségének témája kerül elénk, harmadszor pedig 
JHVH-nak a történelemben igazolt hatalma. 

A fejezet felépítése a következő:
I. 1.  Az istenek nem hordoznak senkit, inkább őket 

kell hordozni (1–2)
 2. Vegyétek észre: Én hordozlak titeket! (3–4)
II. 1.  Az istenek nem érdemlik, hogy istennek nevez-

zék őket, ők nem képesek megszabadítani (5–7)
 2.  Vegyétek észre: Én vagyok az Isten, aki meg tud 

szabadítani! (8–9)
III. 1. Én, JHVH alakítom a történelmet (10–11)
 2. Vegyétek észre: Közel van már szabadításom! (12–13)
A próféta JHVH-ról három lényeges gondolatot tár 

elénk. Az Örökkévaló népe számára úgy ismerhető meg, 
mint aki hordozni képes Izraelt (I.). Ő az, aki teljesen más; 
összehasonlíthatatlan más istenekkel (II.). Végül ő az, aki 
egyedül a szabadító (III.). 

 1 Bél neve akkádul urat jelent, eredetileg Nippurhoz kötődött mint 
a „menny istene” és az istenek atyja. Deutero-Ézsaiás idején Babilon 
város istene: Marduk mellett emlegették. Nébó (Nabu), Borszippa is-
tensége az istenek genealógiája szerint Marduk fi a volt. Az írás tudo-
mányának és a megbízható jövendöléseknek az istene volt, ő írta a 
„sorstáblákat”. Neve a babilóniai királynevekben is gyakran előfordul: 
például Nabupolasszár, Nabukadnesszár, Nabunaid. A káldeus dinasz-
tia alatt a királyi ház főistenének tekintették. Ők ketten – a száműzetés 
zsidó közösségének tapasztalata értelmében – JHVH riválisai. 
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Találkozás

Perikópánk tehát a második és harmadik prófétai intel-
met foglalja magában. Alapigénk elején (8–9. vers) két-
szer hangzik föl a felszólítás, nyomatékosítva a gondolat 
teológiai jelentőségét: Emlékezzetek! Az emlékezet () 
a zsidóság számára az egyik legfontosabb identitást adó 
és azt megőrző tevékenység. Az emlékezet előhívja a múlt 
ködéből a fontos eseményeket, tapasztalatokat, érzéseket, 
és újragondolja, újraéli, felfrissíti azokat, így őrzi meg őket 
a jelen pillanat és a jövő számára. Nem vak engedelmes-
séget vár Isten az övéitől, hanem a JHVH-val egykor átélt 
történeti tapasztalat tudatosítását.

Ez a felhívás annak is bizonyítéka, hogy JHVH – a né-
ma bálványokkal ellentétben – hallatja hangját, neki van 
mondanivalója népe számára. Ez így volt régen is, és ez-
után is így lesz. Szava most vigasztal, reményt ad: kimoz-
dít a tespedtségből. 

A 8. vers elején álló kifejezés:       hapax legome-
non, a fordítók egyik „keresztje” Ézsaiás könyvében. Az új 
fordítású Bibliában „piruljatok” áll itt, de a Károli-Biblia 
több más fordításhoz hasonlóan így adja vissza: „álljatok 
szilárdan/erősen”. A vers másik kifejezése, a  jelenté-
séhez inkább az angol fordítások állnak közelebb: ’lázadó-
ként’, ’pártütőként’ adják vissza, szemben az új fordítású 
Bibliának a kicsit színtelen és tompa ’hűtlen’ kifejezésével. 
Itt valójában a megkeményedett szívű, rezignált hitű em-
berek felrázásáról van szó. 

Bélnek és Nébónak a korábbiakban plasztikusan ábrá-
zolt tehetetlenségével a próféta arra hívja Izraelt, hogy egye-
dül JHVH-nál keressen segítséget. Őt a korábbi generációk 
emlékezete úgy őrzi, mint az egyetlent, aki megmenthet. 
Ő egyedül érdemli meg az Isten nevet. Az igazi „rebellió” 
az, ha Izrael megfeledkezik erről. 

A 9. vers erőteljes megfogalmazása: „Én vagyok az Is-
ten, nincs más! Isten vagyok, nincs hozzám hasonló!” – 
Deutero-Ézsaiás monoteizmus-koncepcióját mutatja. Ná-
la jut el csúcspontjára a korábban sokáig vajúdó, útját ke-
reső egyistenhit-tanítás. A 44. és 45. fejezet már hozza ezt 
a gondolatot (44,6–8; 45,5.21b), mindkét esetben a „bál-
ványmanufaktúra” és bálványimádás összefüggésében.2 

A 10. vers konkretizálja a történelem Istenének min-
denhatóságát. A régen kigondolt „terv” () JHVH nem-
zetek fölötti szuverenitását jelzi. Ezt a történelemben vég-
hezvitt tettei igazolják. Ő az egyetlen Úr a földkerekségen: 
tervei és döntései szerint bontakozik ki minden a világon. 
Izraelnek viszont meg kell birkóznia azzal a ténnyel, hogy 

 2 A 47. fejezet 8b és 10b verse ugyanakkor erős kontrasztot állít emel-
lé, amikor Babilon szájába adja ugyanezt a kijelentést: „Csak én vagyok, 
rajtam kívül nincs más!” Mindezt majd a 48. fejezet teszi helyre azzal, 
hogy újra leszögezi: „Én vagyok az első, az utolsó is én vagyok.” (48,12b)

bár Isten hordozta őt a régi időkben, most azonban a fog-
ság tapasztalatába vezette be népét.

A 11. vers egy napkeletről elhívott saskeselyűt említ: e 
kép minden bizonnyal Círuszt jelöli. A héber  inkább 
ragadozó madarat jelent (bird of prey), a „saskeselyű” ki-
fejezés Ezékielnél szerepel (17,3), ott -ként találkozunk 
vele. Círuszt távolról hívta el JHVH. Ő „tervének embere”, 
aki igazságát jeleníti meg és viszi végbe. 

Az igazságtól távol élőknek erős ígéret adatik: JHVH 
igazsága közel van. A 11–13. vers eszkatologikus perspek-
tívája ez. Isten áthidalja a távolságokat. Az igazságtól tá-
vol élőkhöz, a lázadó, tőle elforduló konok szívekhez (
) ő indul el, hogy közel legyen. Háromszor fordul elő 
a 11. versben az  szócska (máris, hamarjában, azonnal), 
nyomatékosítást, sürgetést jelezve. Isten gyorsan viszi vég-
be szabadítását: a gondolat sebességével. 

A szabadulás tapasztalata lokalizálható: a Sionon, Is-
ten hegyén következik majd be (13. vers). Izrael számára 
az otthonlét örömét, a romokból újjáépülő és az elhagya-
tottság rongyai után végre felékesített (megtisztelt, meg-
becsült) élet tapasztalatát hozta el.

Elmélyítés

Advent utolsó vasárnapján a megtestesülés ünnepének elő-
szobájába léptünk. A mögöttünk hagyott hetekben fölidéz-
tük már a régi próféciákat, amelyek az Érkező evangéliumát 
hirdetik. Gondolatban újraéltük a történelem vajúdását, 
amint lassan betelt az idő. Megvizsgáltuk a lelkiismere-
tünket is: hol vagyunk, milyen lélekkel tekintünk előre az 
ünnepre? Kit is várunk? És most itt vagyunk. Egy nagy 
ígéret kapujában állunk: „Közel van igazságom, nincs már 
messze, szabadításom nem késik!”

Három szó üzen nekünk ezen a vasárnapon: emléke-
zet – közelség – szabadulás. Ez a három kulcsszó egymás-
ba fonódik, egyik a másikból születik meg. Valójában egé-
szen hétköznapi kifejezések ezek, és karácsony közeledtén 
meglehetősen elcsépeltek is. Vajon túllátunk a régi kará-
csonyok emlékén, miközben elővesszük a dobozból a ré-
gi díszeket, égősorokat? Vajon az együtt várt ünnep való-
di közösségélményt és közelségélményt hoz számunkra? 
Vajon a munkaszünet – a fárasztó napok után – elegendő 
lesz szabadságunk megéléséhez, vagy valami mélyebbre, 
igazabbra vágyunk?

Ezt az igeszakaszt olvasva egy fásult és rezignált, gyö-
kértelenné vált népcsoport „gyászmunkájába” láthatunk 
bele. Évek, évtizedek telnek el, és nem változik semmi. Las-
san elfelejtődik az igazi otthon, a hagyományok az új ge-
nerációnak már nem jelentenek túl sokat, bár azért isme-
rik, tanulják azokat. Messze vannak az igazságtól? Megle-
het. Felejtés, távolság, szolgaság az idegen földön. És akkor 
egyszer csak megtörténik. Kiáltó hangja szól a pusztában. 
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Üzenetét hátára kapja és viszi a szél a távoliaknak. A felej-
tés világába. A száműzöttekhez, az idegen földre. 

Miért lehet távol lenni az igazságtól, és aztán mégis 
közel kerülni hozzá? Mert az igazság valójában nem el-
vont fi lozófi ai fogalom, hanem személy: Isten, aki emlé-
kezik, és aki szeret.

A közelség tapasztalata az emlékezet aktivizálódásá-
ból születik meg. Isten szabadítása pedig a közelség élmé-
nyéből bomlik ki. „Immánuel” – hirdetik azok, akik fölis-
merik: Isten nem egyszerűen van, hanem történik! Öt év-
század múlt el, míg az Ószövetség szabadító, emberközeli 
Istene emberré lett, hogy megvalósuljon a terv, töredékei-
ből teljessé formálódjon a történelem, és az igazság földre 
jöhessen. Ezért van ünnepünk ma is.

g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

Tallózó

„A csüggedt szívűek azok az izraeliták, akik nem tudtak 
már hinni a fogságból való szabadulásban.” (A Szent István 
Társulati Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„…nem ismerjük az ’ásas gyök pontos jelentését. Ha az 
’és = tűz szóból ered, jelentése: ’égessen benneteket’, ’bán-
játok meg’. Ha az ’is = férfi  szóból származik, jelentése: ’em-
bereljétek meg magatokat’. Az első jelentés valószínűbb, 
mert a póse‘im ’lázadók’ szó nem egyszerűen csüggedésre, 
hanem ellenszegülésre utal. (…) A történelem, a tapaszta-
lat Isten egyetlenségét bizonyítja. A kijelentés is Isten ha-
talmát mutatja (…). Isten beteljesíti legújabb jövendölését 
is: »elhívja« Kyrost, aki a ragadozó madár gyorsaságával 
hódítja meg Babilóniát. (…) a nép nem hisz a szabadulás-
ban, nem fogadja el Kyrost, mint Isten »megbízottját« (…). 
Ő azt akarja, hogy népe szíve is készen legyen. Arra tanítja 
népét a próféta, az eszkatologikus Sion-tradícióra támasz-
kodva, hogy hamar eljön a megváltás ideje. Ez a »hamar« 
az őskeresztyén gyülekezet eszkatologikus reménységére 
is jellemző.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Isten szeretete felelősségteljes, nem pedig gyenge és el-
néző. Túlzottan szereti őket ahhoz, hogy megvonja tőlük a 
szükséges feddést. Így szólítja őket: hűtlenek, konok szívű-
ek, és akik messze vagytok az igazságtól (…). Mi indokolja 
hát akkor az Úr keserű kifakadását?

A válasz a 11. vers utalásában rejlik, mely Círusra, mint 
saskeselyűre hivatkozik. Ez valószínűleg a fogságban élők 
megütközését tükrözi, amivel Círus isteni küldetését fogad-
ták. Hogyan választhat Isten egy ilyen embert, és valóban 
szívén viseli-e népe érdekeit, amikor ezt teszi? Az ilyen vá-
lasz azonban egyenértékű az Isten elleni lázadással, mert 
nem csupán korlátlan szabadságát kérdőjelezi meg, hanem 
jóságát is – ez pedig nem más, mint a szövetségi kapcsolat 

alapjainak megsértése. (…) A nyers fogalmazás megrázó, 
de a szeretetteljes fegyelmezés szólal itt meg, nem pedig az 
elutasítás.” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

„A szabadságnak nincsenek fokozatai. Vagy szabad vagyok, 
vagy nem vagyok szabad. Vagy olyan rab vagyok, aki sza-
bad akar lenni, vagy olyan, aki örül annak, ha rab marad-
hat. Ha mások érdekében lemondok valamiről, akkor nem 
lehetek szabad. Ám társaimtól, barátaimtól, szerelmemtől 
megkaphatom azt a felszabadító gesztust, mely akkor te-
het szabaddá, ha én is ugyanilyen felszabadító vagyok.”

Nádas Péter (1942–) Kossuth-díjas magyar író, 
drámaíró, esszéista: Évkönyv

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallásra az igeszakasz megdöbbentő, mert egy kímélet-
len, mogorva, szigorú Istent rajzol elénk. Advent negyedik 
vasárnapján nem egy ilyen igeszakaszt szeretne végighall-
gatni az ember a lelkésztől, hanem egy olyat, ami simogatja 
a lelket, egy kicsit cirógat, nem pedig dorgál. Ez nem vonzó 
a mai ember számára, hiszen a karácsony közeledtével még 
a hívő embert is csábítják a világ villódzó fényei, amelyek 
között sokszor ott bujkál az Isten. Csábít a vásárlási láz, el-
sodor a sok tennivaló, ami mind a világi karácsony külső-
ségeihez tartozik, s amitől azt gondoljuk, hogy ünnepi han-
gulatot teremtünk. Ez az igeszakasz nem esik jól az ember 
lelkének, de megmutatja azt az utat, hozzáállást, amit az 
ünnep közvetlen közelében éreznünk, látnunk kell.

Többszöri átolvasás után azonban a következő gondo-
latok és kérdések merültek fel bennünk:

• Bár ez egy kiragadott igeszakasz a bálványimádás 
időszakából, ma is hordozza ugyanazt az üzenetet 
számunkra: az Isten a tespedtségben lévő híveket fel 
akarja rázni!

• Nem egy kíméletlen Isten van előttünk, hanem egy na-
gyon is emberi Isten képe (megmondtam, megteszem, 
elhozom, hallgassatok rám), aki emlékeztet arra, hogy 
milyen erős és hatalmas ő, arra, hogy amit megígért, 
az be is fog teljesedni a maga idejében. Ő hű, mi vi-
szont hűtlenek vagyunk.

• A 8–9. vers a múltat idézi, emlékezésre int, a 10–11. 
vers az akkori nép számára a jövő, nekünk már múlt, 
a 12–13. vers számukra a jelen, nekünk a jövő.

• Nekünk nem szent helyhez kötött a hitünk, mint az 
akkori embernek, hanem az Istenhez, aki megszen-
tel minden helyet.
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• Bár kapunk egy pofont ebben az igeszakaszban, azért 
az utolsó vers egyértelműen a karácsonyi üzenet!

• A felhők fölött mindig kék az ég! (Spamalot)
• Ha ilyen erős Istenetek van, akkor miért nem hisztek?
• A villódzó fények közt megyünk-e a sokszor elbújó 

Isten felé? Észrevesszük-e?
• Mennyire lehetett nehéz egy prófétának ilyen üze-

netet közvetíteni? Mekkora bátorság kellett hozzá?
A számtalan megállapítás és kérdés mellett megraga-

dott bennünket a következő gondolat: „Szívleljétek meg” 
(8. vers), „ti konok szívűek” (12. vers).

Kit nevezünk konok szívűnek? Mit jelent megszívlel-
ni valamit?

Konok szívű: fafej, makacs, meggyőzhetetlen, kizárja 
az érzelmeket, kemény szívű.

Megszívlelni: vedd a szívedre, forgasd magadban az 
igét, gondolatot (a szív az érzések, érzelmek központja). 

A konok szívű az eszével próbálja megakadályozni, 
hogy a szíve érezzen, azaz hogy megszívleljen valamit! 
Aki csak ésszel akar hinni, azt soha nem lehet meggyőzni!

Karácsony este

f Mal 3,20a

Igehirdetési előkészítő

Villanások

Gondolatban megjelenik előttem a szentesti gyülekezet. 
Sok idegen arc, a megszokottak közül pedig sokan hiá-
nyoznak. De azokra fi gyelünk, akik ott vannak. Hozzájuk 
fogunk szólni. Mit várnak? Miért jöttek el? Éppen akkor, 
amikor a legtöbb otthon az elrendezni való, az előkészület, 
vár a félkész vacsora, a befejezetlen ajándékcsomagolás. De 
ott vannak, mert szükségük van az örömhírre, hallani sze-
retnék évről évre a karácsonyi örömüzenetet. Nem azért 
jönnek, hogy azt hallják, miért csak most vannak ott, hol 
voltak eddig. Bátorító, vigasztaló, megerősítő szóért jöttek. 
Ha ezt hallják, reménységünk van arra, hogy egy vasárnap 
újra ott lesznek velünk. Ezt ne feledjük el!

Aztán egy másik gondolat. Eszembe jut egy személyes 
emlék, az a lassú, hónapokon, de talán éveken át tartó fo-
lyamat, amíg az Úristen új embert formált belőlem. Az 
igében olvassuk, „felragyog majd az igazság napja”. Felra-
gyog, vagyis világossá lesz, világosság támad ott, ahol sö-
tétség honolt, világossá válik sok minden, amit korábban 
nem értettek. Számomra is ilyen élmény volt Isten ben-
nem végzett munkája, akkor gyakran fogalmaztam így: 
olyan, mintha kis lámpások gyúlnának sorra a fejemben, 
mert a korábbi gondolkodásom gyökeresen megváltozott. 

Amiről addig azt gondoltam, nem olyan nagy baj, ez bele-
fér, azokról egyszeriben megláttam a kis lámpások fényé-
nél, hogy Istennek nem tetsző dolgok, és nem dédelgetni, 
hanem bűn lévén megutálni kell azokat. 

Szenteste fontos lehet, hogy legyünk akár ennyire sze-
mélyesek, számunkra mit jelent, a mi életünkben miként 
értelmeződik, hogy a világ Világossága eljött, és általa va-
lóban oszlik a sötét, és megismerhetővé válik a titokzatos, 
rejtőzködő, hatalmas Isten.

Prófécia

Az alapigeként felolvasott mondat az ószövetségi prófé-
ciák közül az egyik legvégső, és talán mondhatjuk, hogy 
Malakiás könyvének utolsó néhány gondolatában benne 
van a prófétai tiszt lényege és minden prófécia summája. 
A próféták a szövetség őrei, intik, fi gyelmeztetik a népet, 
emlékeztetik Istennek Mózesen keresztül adott útmutatá-
sára, a törvényre. Minden prófétai beszéd kiindulópontja 
a Tízparancsolat, ezt szeretnék érvényesíteni a szövetség 
népének életében. Amikor a nép ehhez a szövetséghez hűt-
len lesz, megszólalnak Isten prófétái, és ítéletet hirdetnek 
a nép felett. De nemcsak ítélet hangzik, hanem az ígéret 
is, hogy eljön a nap – amely már nincs is olyan messze, de 
melynek pontos ideje kiszámíthatatlan, meghatározhatat-
lan –, amikor eljön a földre az igazság, Isten követe érkezik 
el. Igazi, sosem látott szabadulást ígér, a homályban lévő 
dolgok érthetővé, tisztává válnak, vagy amint a mostani 
szövegben is olvassuk: felragyog az igazság napja.

Karácsony ünnepén egy Jézusra vonatkoztatott prófé-
cia áll előttünk, és nem is közelíthetünk hozzá másként; 
ezzel kapcsolatos fenntartásainkat, kétségeinket (ha van-
nak) a készülésből zárjuk ki, és örömhírt, már Jézus Krisz-
tus születése előtt több száz évvel felhangzó örömüzenetet 
vigyünk a gyülekezet elé.

Az örömhír

Mert azt nagyon konkrétan el kell mondani, meg kell 
fogalmazni. Ritkán vagyunk abban a helyzetben, hogy 
egyetlen, sőt mindössze egy fél igevers ehhez a kiindulási 
alapunk. Talán nem csupán ezért, de nekem szükségem 
van a kijelölt igevers másik felére is. Én biztosan felolva-
som majd a teljes 20. verset, melynek a második része így 
hangzik: „Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kisza-
badult borjak.” Első, második, de talán még harmadik ol-
vasatra is az jutott eszembe, majd a gyermekeknek felol-
vasom a karácsonyi gyermekfoglalkozáson, mert köztük 
majd aranyosan hangzik ez a kép. Lerajzoljuk a borjakat, 
beszélgetünk arról, hogy örültek, amikor kiszabadultak a 
bezártságból. És ekkor eszembe jutott, hogy ez a kép nem 
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aranyos, nem „gyerekeknek való”, hanem a lényeget hozza 
egészen közel. Képzeljük el a hizlaldát, benne a halálra ítélt 
állatokkal, akiket azért tartanak jól, azért etetnek, hogy 
szép kövérek legyenek a vágás napjára. Teljes reményte-
lenség. Ha az állat gondolkodni tudna, ebbe belegondol-
va átélné a reménytelenség, kilátástalanság érzését. Ösz-
töneivel talán érzi is ennek az állapotnak a sötétségét. És 
aztán egyszeriben kitárul a kapu, hihetetlen módon ott 
van a szabadulás, amelynek érzése ezt az önfeledt ugrán-
dozást váltja ki az állatokból.

Természetesen nem akarom a gondolkodó embert, az 
Isten képmását az ösztönöket követő állatokhoz hasonlí-
tani. A kép, azt gondolom, mégis jól érthető, az ember ha-
lálra ítélten, reménytelenül, kilátástalanul éli az életét, míg 
meg nem ismeri Krisztust, aki elhozza számára a szabadu-
lást. Akinek fényénél láthatóvá válik minden, lelepleződik 
a bűn, de ez a fény ugyanakkor reményteljes fény is: kitá-
rult a kapu, Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, a több száz 
éve megígért és várva várt szabadítás elérkezett.

Tulajdonképpen úgy is továbbgondolhatjuk, hogy az 
ember igazán a szabadulás pillanatában érzi vagy ér-
ti meg, mi történt, hogy halálra ítéltségből szabadult, 
hogy micsoda ajándéka Istennek az, hogy személyesen 
őt is elhívta ebből az állapotból, és új utat, új lehetősé-
get adott elé. Hiszen mint a gondolkodni nem tudó ál-
lat, úgy éli az ember a bűn mélységében az életét, nem 
is sejtve, nem is tudva, hogy még zárva van a kapu, és ő 
halálra van ítélve.

De azt sem gondolom, hogy egy csapásra megválto-
zik az az ember, aki megismeri Krisztust, és hogy egy-
szeriben háta mögé vetheti bűneit, terheit. Hanem elkez-
dődhet a küzdelem egy drága célért, amely immár lát-
ható, elkezdődik a megszentelődés földi életünk végéig 
tartó folyamata.

Kinek ragyog fel?

 „Számotokra, akik nevemet félitek…” Személy szerint meg 
vagyok győződve arról, hogy Isten üdvtervében az szere-
pelt, hogy az egész teremtett világ számára ragyogtatja fel 
világosságát, és minden ember számára megismerhetővé 
válik a Krisztus. A kezdet kezdetén kiválasztott egy népet, 
ez lett Izrael népe, akikkel szövetséget kötött, és amely né-
pet azért választotta ki, mert valahonnan támadnia, szár-
maznia, születnie kellett a Megváltónak. Isten új szövetsé-
get azonban már nem csupán ezzel az egy néppel, hanem 
mindenkivel kötni akar. Mindenkinek szól az örömhír, 
de nem jut el minden szívhez. Amikor Jézus megszüle-
tett erre a földre, voltak olyanok, akik az első pillanattól 
kezdve, ismeretlenül, már csecsemőkorában is gyűlölték 
és üldözték. De az első pillanattól kezdve voltak olyanok, 
akik meghallották az angyali szót, és hódoltak a kisded 

Jézus előtt, vagy drága ajándékokat hoztak messze föld-
ről. A világosság felragyogott; volt, akihez elért a fénye, 
és volt, akihez nem.

Ma is van, aki nem fogadja be ezt a felragyogó fényt, 
és van, akinek életét beragyogja, mint a pásztorokét azon 
a titokzatos éjszakán. A mi feladatunk azonban az, hogy 
bizonyságot tegyünk erről a valóságról, hogy Isten tervé-
ben mindenki ott szerepel.

Sötétségből világosság

Szenteste ünnepére már három napja, hogy újra hosszab-
bak a nappalok, és szűnik a sötét, jön a világosság. A tit-
kok, a hatalmas és érthetetlen dolgok a sötétségben mennek 
végbe, és ezeket megérteni nem is fogjuk, ne is akarjuk. Az 
Isten emberré lett egy titokzatos éjszakán, a sötétség leple 
alatt megszületett a világ Megváltója. Egy másik titokza-
tos, rejtélyes éjszakán az Istenember feltámadt a halálból. 
A világtörténelem két legkülönlegesebb éjszakája, amelyek 
titkát megérteni sosem fogjuk. De szeretünk világosságban 
járni, várjuk a világosodó napokat, és várjuk életünkben 
is, hogy sok dologban tisztán, világosan lássunk. Ha a ti-
tokzatos éjszakák mikéntje, hogyanja rejtve is van, marad, 
de életünk világosba fordulását mégis e két éjszaka esemé-
nyei segíthetik elő. 

g  K E C Z K Ó  S Z I L V I A

Tallózó

„Amint a nap sugarai gyógyulást és életet árasztanak, úgy 
fog a ti rendkívüli megváltástok ragyogni, mint a nap, el 
fogja űzni a bajokat, amelyek most gyötörnek benneteket 
és egészség és boldogság lesz osztályrészetek.” (Hertz Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az Úr napja a gonoszok számára olyan lesz, mint a 
tűz. Isten népe számára viszont olyan, mint a napfény. Az 
igazság napja kifejezés a Szentírásban csak itt szerepel. 
Noha sok magyarázó Krisztusra értelmezi ezeket a sza-
vakat, valószínű, hogy a kifejezés általában az Úr napjá-
ra utal. (…) A sugarai gyógyulást hoznak szavak az igaz-
ságosság megerősítő voltára vonatkoznak, mely hasonlít a 
nap jótékony hatású sugaraihoz. Isten népe lelkileg hely-
reáll és megújul majd.

Az igazakat az akik nevemet félitek szavak jellemzik 
(vö. az 1,6-beli »nevemet« szó magyarázatával). A »félitek« 
igének az a héber szó felel meg, amelyet az 1,14; 3,5.16 ver-
sekben is a »fél« igével fordítottak. Isten félelme ellenté-
tes azzal, hogy az ember »vakmerően beszél« az Úr ellen 
(3,13). Az a körülmény, hogy Isten nem a gonoszokat, ha-
nem az igazakat szólította meg személyesen, éppúgy jelzi 
az Úr gonoszok iránti megvetését, mint az övéi iránti sze-
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retetét.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén 
Ismeretterjesztő Alapítvány)

„De az a nap nemcsak az ítélet tüzét hozza, az »ember 
napjának« befejezését, a gonoszság trónfosztását, hanem 
az lesz a napfelkelte is. »Feltámad néktek, akik félitek az én 
nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szár-
nyai alatt.« Az igazságnak napja az Úr Jézus Krisztus. Ez 
az ő személyes, látható és dicsőséges eljövetelének gyönyö-
rű szimbóluma (…). Az Ószövetség semmit sem tud az ő 
eljöveteléről, mint Hajnalcsillagról. Ez az eljövetel kizáró-
lag az Újszövetségben van kijelentve a Gyülekezettel kap-
csolatban.” (Arno C. Gaebelein: Ószövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Egészen más hatással lesz a Jahvét félőkre, ha felragyog 
majd az igazság napja. Szárnyai, azaz sugarai gyógyulást 
hoznak számukra.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Csak óriástükrökkel van fény egy norvég faluban
A hegyekkel körbezárt településre az év hat hónapjában 
nem süt be a nap, ezért az egyik hegy oldalába telepített 
tükrökkel világítják meg a főteret.

Noha a Rjukant körülölelő hegyek méretei messze el-
maradnak a magasabb hegycsúcsoktól, épp elég nagyok 
ahhoz, hogy az év felében árnyékba borítsák a falut. Ezt 
elégelték meg a település lakosai, és döntöttek úgy, hogy 
valóra váltják Rjukan alapítójának álmát, s tükrökkel visz-
nek fényt a faluba.

Az ötlet eredetileg száz évvel ezelőttről, Sam Eyde-től 
származik, akinek a kezdeményezésére a települést alapí-
tották. Eyde a Norsk Hydro vállalat alapítója volt, és a kö-
zelben lévő nagy vízesés energiájából akart hasznot húz-
ni, hogy műtrágyát állítson elő.

Az alapításakor még csak 300 fős falu lakossága 1913-
ra tízezerre nőtt, és Eyde már ekkor gondolkozni kezdett 
azon, hogy lehetne a fényt bejuttatni a völgybe. A megfe-
lelő technológia hiányában végül ezt nem tudta megolda-
ni, helyette egy felvonót építtetett, hogy a dolgozói a hegy-
tetőről élvezhessék a nap sugarait.

Az ötletet végül tíz évvel ezelőtt élesztette fel Martin 
Andersen, de a lakosok egy része szkeptikus volt. Végül 
5 millió koronából (180 millió forint) – melyből 4 milliót 
szponzorok adtak – megépült a három tizenhét négyzetmé-
teres tükör a falu északi oldalán lévő hegyoldalba. A tük-
röket számítógép vezérli, hogy mindig megfelelő szögben 
legyenek a nappal, és így egy 600 négyzetméteres terüle-
tet tudnak megvilágítani a falu főterén.

Origo (www.origo.hu)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ez az ige újabb válasz sokszori kételyeimre: meddig tart 
a kegyelem, megkaphatom-e akár az utolsó pillanatban, 
mint a lator a kereszten? Meddig és mennyit bocsát meg 
az én Istenem bűneim sokaságából, amiket akkor is elkö-
vetek, ha nem akarom és akkor is, ha tudom, hogy a „bűn 
zsoldja a halál”?

Karácsony csodája, hogy emberi testben leküldte értem 
őt, a bűntelent, nagypénteké pedig, hogy hagyta keresztre 
feszülni – bűneim sokaságáért. Ha ezt igazán megértem, 
nem kell félnem, mert „fölragyog majd a nap számomra is, 
aki félem az ő nevét, és sugarai gyógyulást hoznak” – és ő 
„megismer majd engem is azon a nagy napon…”

Nekem ez a prófécia inkább a vigasztalást jelenti, pe-
dig jó néhány prófécia (lehet, hogy a fordítások miatt) in-
kább fenyegetőnek, a bűnös ember számára kárhoztató-
nak szokott hangzani. De ez valahogy szelídebb, talán a 
ragyog szó miatt, meg hogy gyógyulást ígér. Én inkább 
ezeket szeretem, amelyekben a remény dominál, s nem 
a végső elszámoltatás… Persze az igazság szó is kemény, 
amitől félni kell, mert mi lesz, ha kiderül, hogy nem is va-
gyok olyan jó, mint kellene, s nyilván megkapom a bün-
tetésem… Ebben az egy sorban is érzem ezt, de az, hogy 
„sugarai gyógyulást hoznak”, nagyon szép és megnyug-
tató gondolat.

Nekem nem világos teljesen, hogy pontosan mit je-
lent az, hogy a „nevemet félitek”. Egyszerre félni tőle és 
hinni benne? Van ennek az ambivalenciának olyan értel-
me, ami jó nekünk? Én csak úgy tudok Istenre gondolni, 
hogy szeret, a haragvó Isten képe Jézus után nekem nem 
értelmezhető.

Tudom, hogy Jézus halála óta nem tehetünk úgy, mint-
ha nem tudnánk az ő haláláról és feltámadásáról, de tu-
dunk-e tényleg örülni karácsonykor, ha arról van szó, hogy 
majd egyszer számadásra kell menni? A „felragyog” és a 
„gyógyulás” mégiscsak megnyugtatnak, hogy itt valami 
más igazságról van szó, mint amiben élünk.

Karácsony ünnepe

f Jn 1,1–13

Igehirdetési előkészítő

Exegetikai megjegyzések

1–5. vers: Az evangélium legelső szava („kezdetben”) egyér-
telmű utalás a teremtéstörténetre. A Logosz-Krisztus min-
deneket megelőző jelenlétéről tesz bizonyságot az evangé-
lium szerzője. Ahogyan arra Farkasfalvy Dénes is felhívja 
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a fi gyelmet, nem egyszerűen létezésről van itt szó, hanem 
a „kezdetektől megnyilvánuló aktív jelenlétről”, olyan 
„működésről”, amely döntő mértékben alakítja az esemé-
nyeket (Farkasfalvy 1986, 45–46. o.). Még ugyancsak az 
első versben a Logosz Istennel való kapcsolatáról is olvas-
hatunk. A Logosz Istenhez tartozik, sőt „egylényegű” ve-
le, ugyanakkor a második vers mint az előző vers utolsó 
mondatának értelmezése arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 
a szavak sorrendje meg nem fordítható, Istenről ugyan-
is nem állítható az, hogy Logosz, és semmi más (Bolyki 
2001, 64. o.).

A harmadik versben a Logosz teremtésben betöltött 
szerepére kerül a hangsúly. A különféle gnosztikus terem-
tésspekulációkkal szemben János evangéliumának proló-
gusa kiemeli a Logosz teremtői méltóságát – nem csorbít-
va ezzel az Atya szerepét –, s fontosnak tartja megjegyez-
ni, hogy ez a világ mindenestől hozzá tartozik, mivel általa 
és rá nézve teremtetett.

A negyedik vers mint öröktől fogva élőt és élethordo-
zót mutatja be a Logoszt, aki saját életét az emberek vilá-
gosságául ajándékozza oda – nem csupán egyeseknek vagy 
valamely körülhatárolható csoportnak, hanem mindenki-
nek, méghozzá személy szerint.

Érdekes végiggondolni Farkasfalvy és Bolyki párbe-
szédét az ötödik vers  kifejezésének értelme-
zési lehetőségeiről. Farkasfalvy – Jn 12,35-öt véve alapul – 
arra hivatkozva, hogy a sötétség a világosság ellentéteként 
nem képes befogadni azt, végül is az „elnyelni” értelmé-
ben fordítja a szót (Farkasfalvy 1986, 48–49. o.). Bolyki 
mérlegelve a fenti érvelést végül is olyan a végeredményre 
jut, hogy fordítása „hatalomba vételt” és „megértést” is je-
lenthessen, így a „megragadta” fordítást választja (Bolyki 
2001, 67–68. o.).

6–8. vers: A Keresztelő Jánosról szóló szövegrész célja 
kettős. Egyrészt tisztázza Jánosnak a Logoszhoz való viszo-
nyát: nem ő, hanem Jézus a világosság. Ebből a szempont-
ból érdekes, hogy Keresztelő János kilétének meghatáro-
zása sokszor tagadó formában történik (nem ő a világos-
ság – 1,8; nem ő a Krisztus – 3,28; nem Illés – 1,21; vízzel 
keresztel, és nem Szentlélekkel – 1,26.33; stb.). Ugyanakkor 
megmutatja ez a rövid szakasz azt is, hogy Keresztelő fel-
lépése üdvtörténeti jeletőségű, feladata a Krisztusról való 
tanúskodás. „Keresztelőnek Jézusról, Jézus mellett kellett 
tanúskodnia, János evangéliuma szerint előbb a zsidó nép 
vezetői előtt (1,19–28), majd egész Izrael előtt (1,31), végül 
saját tanítványai előtt (1,35–36). Keresztelőnek ezt a szere-
pét később Jézus is elismeri (5,33).” (Bolyki 2001, 69. o.)

9–13. vers: A karácsonyi eseményt lényegében a kilen-
cedik vers fogalmazza meg: a hamis és álfényekkel szem-
beni igazi, valódi világosságot jelentő Logosz „eljött a vi-
lágba”, „megvilágosít minden embert”, vagyis az Örökké-
való megüresítve önmagát belépett a végesbe, a világ- és 
történelemfeletti megjelent a történelemben.

Ehhez kapcsolódóan a következő két vers már jövete-
lének fogadtatásáról beszél, amelyet alapvetően az eluta-
sítás jellemez. Komoly feszültséget okoz annak hangsú-
lyozása, hogy a világ, bár „általa lett”, mégsem ismerte 
fel, és bár „sajátjaihoz” érkezett, azok mégsem fogadták 
be őt. Nem eredendően jellemzi tehát sötétség a Jézust el-
utasító „világot”, hanem éppen annak következményeként, 
ahogyan a Jézusban érkező világossághoz viszonyul. Ám 
rögtön a következő mondatban az evangélista tovább ár-
nyalja a képet azzal, hogy említést tesz az örömteli kivé-
telről: vannak e világnak olyan tagjai is, akik nem utasí-
tották el az érkező világosságot, hanem befogadták azt. 
E befogadás következménye, hogy Isten gyermekévé le-
het az ember, aminek lényegét először ismét három negá-
cióval („nem vérből, sem a test szerint, sem a férfi  akara-
tából”), majd egy pozitív állítással („Istentől”) fejezi ki a 
szöveg. Ez utóbbi a Lélek újjáteremtő erejének kifejezése, 
ahogyan arról Jézus beszél később Nikodémussal folyta-
tott beszélgetésében (3,6).

Igehirdetési vázlat

Isten életet adó Igéje emberré lett

János evangéliumának prológusa először is arról ad hírt, 
hogy a teremtés hajnalán cselekvő Ige, aki a kezdet kez-
detén világot teremtett, karácsony eseményében közénk 
jött, emberré született, belealázta magát a tér és idő szűk 
kereteibe. Nem hűvös kívülállással tekint hát ránk Isten, 
hanem maga is vállalja az emberlét minden kockázatát. 
Hordozza fájdalmainkat és nyomorúságainkat. Gyermek-
ként is osztozik az üldözöttek, kitaszítottak, megszomorí-
tottak sorsában: be nem fogadása már világra jötte előtt 
megmutatkozik („a szálláson nem volt számukra hely” 
– Lk 2,7).

S ugyanakkor megérkezésével hatalmas távolság legyő-
zője, mélységes űr áthidalója ő.

A világ leghosszabb – ötezer pilléren álló – tengeri híd-
ja Kínában épült meg 2011-ben. Az építmény a maga 42,5 
kilométeres hosszával, 35 méteres szélességével a mérnö-
ki tudás és korunk csúcstechnológiájának lenyűgöző al-
kotása. A tudósításokból az is kiderült, hogy az építkezés 
két irányból indult, és az átadás előtt körülbelül fél évvel 
találkozott a két hídnyelv.

Karácsonykor Jézus Krisztus egy sokkal nyugtalaní-
tóbb, leírhatatlanul nagy távolságot győzött le értünk. Az 
ember és Isten között tátongó szakadékot. Ez a híd kizá-
rólag egy irányból épülhetett, hiszen az innenső partról 
nincs mód, eszköz, módszer a közelebb jutásra. Isten em-
bermentő szeretetének csodálatos hídja ez. A mindenség 
Ura emberként élt közöttünk, igazán közülünk valóként – 
kiszolgálatatott csecsemőként érkezett hozzánk a Názáre-
ti Jézus személyében.
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Az emberré lett Ige tanúinak szava által talál meg minket is

Andrej Rubljov Deészisz-sorának ikonjait nézegetem.1 Kö-
zépen a Pantokrátor Krisztus látható, közvetlenül mellet-
te kétoldalt Mária és Keresztelő János, őket követik szim-
metrikusan Mihály és Gábriel arkangyalok, majd János 
evangélista és András apostol, végül a sort Nazianzi Szent 
Gergely és Aranyszájú Szent János zárják. Egyszerűségé-
ben lenyűgöző szín- és formavilág, amely hat évszázad 
távlatából is érvényes és igaz üzenetet hordoz. A kétoldalt 
felsorakozó alakok mindegyike meghajolva a középen ülő 
Krisztus felé fordul. Nyilvánvalóan lehetne folytatni to-
vább a sort mindazokkal a tanúkkal – egyes feltételezé-
sek szerint az ikon-összeállításban ott lehetett még Péter 
és Pál apostol alakja is –, akik térben és időben különbö-
ző távolságban állnak Krisztus körül. Bár különböznek 
lényükben, feladatukban, módszereikben, de valamiben 
mégiscsak egyek ők: arcukkal Krisztus felé fordulva alá-
zattal tanúskodnak az Isten Bárányáról, az emberré szüle-
tett, megfeszített és feltámadott Úrról. Különösen érdekes 
ebben a sorban Keresztelő meggörnyedt alakja, aki jobb 
kezével fölfelé mutat, mintha mozdulataival is azt üzenné, 
mint szavaival: „Neki növekednie kell, nekem pedig kiseb-
bé lennem.” (Jn 3,30)

A karácsonyi örömhír is Krisztus tanúinak hosszú lán-
colatán keresztül jutott el hozzánk. És az ünnep színes ki-
egészítői mögött-alatt-fölött ezt az üzenetet kell hordoznia, 
hirdetnie, továbbadnia a ma egyházának is. Nem marad-
hatsz meg a fenyőillatú, pirosbetűs napok kényelmében te 
sem: Isten küld, mozdít, lendületbe hoz, hogy végezd a róla 
érthetően, szeretettel és hitelesen tanúskodók szolgálatát.

Aki befogadja az Ige világosságát, az Isten gyermekévé lesz

A napokban számolt be a sajtó arról a norvégiai kisvá-
rosról, amelynek főterén kisgyermekek táncoltak annak 
örömére, hogy végre télen is élvezhetik a napsütést. A te-
lepülés ugyanis egy olyan mély völgyben fekszik, hogy a 
szomszédos hegy árnyéka októbertől márciusig minded-
dig nem engedte az itt lakókhoz eljutni a napfényt. Az ün-
neplésnek az adott okott, hogy a mérnökök automatikusan 
mozgó óriástükröket szereltek a város fölötti hegyre, ame-
lyek segítségével a napsugarak most már az évnek ebben a 
szakaszában is bevilágíthatják a főteret.

A világ világosságaként emberré született Jézus meg-
érkezéséhez nem emberi leleményre volt szükség, hanem 
Isten végtelen szeretetére. S ahol ablakok, ajtók, szívek tá-
rulnak fel az életet adó Fény előtt, ott emberi életekben is 
végbemegy a nagy változás. Karácsony eseményének élet-
újító ereje ez. Isten szeretetének kegyelmes ölelése, amely 
ott kezdődött a teremtés hajnalán, s folytatódott az Ige em-
berré születésében, hogy életünk valóban Életté legyen.

 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/c/c2/Andrej_Rubljov_
Vladimir_deisis_big.jpg.

Hivatkozott művek
Bolyki János 2001. „Igaz tanúvallomás”. Kommentár János evan-

géliumához. Osiris Kiadó, Budapest. 
Farkasfalvy Dénes 1986. Testté vált szó. Evangélium Szent Já-

nos szerint. Első rész. Prugg Verlag.

g  S M I D É L I U S Z  A N D R Á S

Tallózó

„A zóé nemcsak az ember földi létét jelenti, hanem azt a 
létét is, amelyben Krisztus által részesedik, vagyis az éle-
tet jelenti megújított formájában.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„János ugyanúgy összekapcsolja karácsonyt a világ 
teremtésével, ill. benne Jézus személyével, mint Pál, ami-
kor azt írja, hogy »minden Jézusban, Jézus által és Jézus-
ra nézve teremtetett« (Kol 1,16). Ezért tehát »a mostoha 
sorsban«, ami a földre és az embervilágba érkezett Jézus-
nak osztályrészéül jut, az Isten akarata érvényesül. (…) 
minden az Ige által jött létre (…). Krisztus nem is lehet-
ne valóságos megváltó, ha a világban volnának olyan ha-
talmak, melyekkel nem rendelkezik (…). A Krisztusban 
testet öltött Ige azért lehetett és lett is a világ Megváltó-
ja, mivel »minden Általa jött létre«, s az egész teremtett 
világ maradék nélkül és feltétlenül a hatalmában van 
(Karner: János, 22.).” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„Hogyan lehet az, hogy a világ nem fogadja be azt 
az Igét, amely teremtette és a maga számára teremtet-
te? (…) A bűn az oka annak, hogy a világ nem fogadta be 
az Igét. (…) Azonban nem a világ mondotta ki az utolsó 
szót. (…) volt egy kis sereg, amelyik hitt Benne és befo-
gadta Őt.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyaráza-
ta. Kálvin Kiadó)

„János teológiai előszóval kezd. Majdnem olyan ez, 
mintha ezt írná: »Azt akarom, hogy gondolkozz el Jézus 
tanításán és tettein. De nem fogod megérteni Jézus jó hí-
rét teljes egészében, amíg nem ilyen szempontból nézed. 
Jézus Isten, aki megjelent testben, szavai és tettei az Isten-
emberéi.«” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresz-
tyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Az élet volt az emberek világossága. (…) Élni, az egy 
dolog, de teljesen más tudni, hogyan éljünk, ismerni az 
élet igazi célját, és ismerni a mennybe vezető utat.” (Wil-
liam MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Itt az örök Logosz kijelentése áll előttünk minden te-
remtés előtt. Ezért ez az evangélium valójában a Genezis 
(…) előtt kezdődik. Mózes 1. könyve a világ időbeli törté-
netét írja le, János pedig az Igéét, aki az örökkévalóságban 
létezett, még mielőtt a világ létrejött volna.” (J. N. Darby: 
A Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

A zsidó Ábrahám, Giannotto di Civigni ösztönzésére, elmegy 
a római udvarba:mikor pedig ott látja a papok gonoszságát, 
visszatér Párizsba és megkeresztelkedik.
„…A zsidó pedig nyomban így felelt rá:
– Én úgy vettem észre, hogy mind gonosz, verje meg az Isten 
valamennyit: és mondom neked, hogy ha jól fi gyeltem meg, 
nem láttam én ott semminémű szentséget, semminémű 
ájtatosságot; semminémű jó cselekedetet, semminémű jó 
példát vagy egyebet egyetlen papi emberben sem; de úgy 
láttam, hogy paráznaság, fösvénység és torkosság és egyéb 
ily dolgok, és még rosszabbak is (ha ugyan lehetnek ezeknél 
rosszabbak emberben) oly bőven vannak mind valameny-
nyiben, hogy én inkább tartom azt ördögi boszorkány-
konyhának, mintsem isteni cselekedetek műhelyének. És 
ennek miatta úgy vélem, hogy a ti fő pásztorotok, és ennek 
következményeképpen mind a többiek, minden gondjukkal 
és minden csalafi ntaságukkal azon mesterkednek, hogy a 
keresztény vallást elpusztítsák a föld színéről és megsem-
misítsék, holott úgy illenék, hogy ők legyenek talpkövei és 
támaszai. Mivel pedig látom, hogy nem következik be az, 
amiben mesterkednek, hanem a ti vallásotok szüntelenül 
gyarapszik és egyre fényesebbé és ragyogóbbá válik, azt hi-
szem, joggal következtetek arra, hogy annak, mint minden 
hitnél igazabb és szentebb hitnek, a Szentlélek a talpköve 
és támasza. Ezért, holott rábeszéléseiddel szemben rideg 
és kemény maradtam, és nem akartam megkeresztelked-
ni, most nyíltan megmondom neked, hogy semmiképpen 
el nem mulasztanám a megkeresztelkedést. Menjünk tehát 
a templomba, és ottan a te szent hitednek bevett szokása 
szerint kereszteltess meg engemet.”

Giovanni Boccaccio (1313–1375) olasz író, 
költő, humanista: Dekameron (részlet)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Legfontosabb információként a forrást (vagy Forrást) ne-
vezték meg a bibliaóra résztvevői, azt, hogy minden kez-
det Istentől indul ki. 

Ugyanakkor a tanúságról is sokat beszélgettünk, hi-
szen János ebben is példa lehet a mai követők számára. 
János tisztában volt a saját kereteivel, határaival, feladatá-
val, küldetésével. A tanúságról az is elhangzott, hogy a ta-
nú – például bíróságon – akkor szól, ha kérdezik. És az ál-
tala megismert igazságot mondja. Mindkettő egyaránt fon-
tos: az is, hogy csak az igazságot szólhatjuk, és az is, hogy 
a megfelelő időben mondjuk el ezeket. Felemelő volt hal-
lani azt is, hogy a gyülekezetben senki (még a lelkész sem) 
gondolhatja magát fontosabbnak a másiknál, hanem tisz-

tában kell lennünk azzal, hogy minden tevékenységünkkel 
(legyen az bármilyen sokféle) Krisztusra kell mutatnunk, 
mint ahogyan János tette. Karácsonykor is ez kerül a kö-
zéppontba: az Ige, az igazi világosság.

A „hogy mindenki higgyen általa” mondatnál néhá-
nyan belelátták a textusba a Szentháromság csodáját, az-
az a textus elején megjelenő Atya képe itt kiegészül a hitet 
adó Szentlélek ígéretével, illetve a megtestesülő Fiúval, de 
ebben az értelmezésben nem alakult ki konszenzus.

Az istengyermekségről is beszélgettünk, és egyetértet-
tünk, hogy a legnehezebben a 10–13. versek értelmezhetők, 
különösen azért, mert reformáció után az „Erős vár a mi 
Istenünk”-et énekelve az „e világ ura gyúljon bosszúra” ki-
fejezés nem biztos, hogy összhangban van az itteni „saját 
világába jött” kifejezéssel. Kicsoda is e világ ura?

Zárásként többen szinte egyszerre fogalmazták meg a 
kérdést a nyitott Szentírásból: miért nem tartozik a textus-
hoz a 14. vers? Miért nem tartozik a kijelölt részhez az a négy 
szó, amellyel az ünnep lényegét össze lehet foglalni? Miért 
ne olvasnánk fel azt a hitvallásszerű mondatot, amelyről 
igazából szól karácsony örömhíre? Hogy az Ige testté lett. 
Hogy Isten hústestet öltött. Hogy egy lett közülünk.

Karácsony 2. napja

f Jn 3,35–36

Igehirdetési előkészítő

A prédikátor terhe

Az ég legyen irgalmas minden evangélikus lelkészhez, aki 
karácsonykor – pláne az ünnep másnapján! – szószékre 
merészkedik! Egyre inkább ezt érzem minden nagyünne-
pen, amikor a megváltástörténet egyik-másik fontos ese-
ményének ünneplésére gyűlnek össze olyanok, akik egyéb-
ként igen ritkán jelennek meg a templomban.

Miért érzem évek óta veszélyesnek a nagyünnepi szó-
széket? Hitünk alapja nem elv, könyv, hanem esemény: az, 
hogy az Ige testté lett, és mindent vállalt értünk, a halá-
lig bezáróan. Aki eljön a templomba, az az eseménnyel ta-
lálkozik, legalábbis az a feladatunk, hogy ezt a találkozást 
lehetővé tegyük, illetve ennek a jelentőségét érzékeltessük 
vele – esemény és az esemény értelmezése. 

Tudjuk, hogy az eseményről közvetlen leírásunk nin-
csen, még az evangéliumok, a legközvetlenebb tudósítá-
sok is értelmezések. De még mindig az a legkönnyebb, ha 
karácsonykor a betlehemi történet valamelyik eseménye 
lesz az igehirdetési alapige – persze lehet, hogy akkor épp 
ez lesz a veszélyzóna.

A páli levelek még egy lépéssel távolabb vannak az ese-



d  4 6 8

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

ménytől, az ószövetségi textus pedig egyenesen a sajátos ér-
telmezés kapcsán, a bennünk lévő analógia miatt kerül a szó-
székre. Vagyis: én mint prédikátor értelmezek egy értelme-
zést, ami értelmez egy eseményt. Az én feladatom az, hogy 
ezen az úton végigvezessem a hallgatót – és miután elérkez-
tünk az eredeti eseményhez, induljunk el visszafelé, és kezd-
jük el újra az értelmezést: mit jelent ez számunkra? Erre a 
több lépcsőre azonban van körülbelül negyedórám! A gyü-
lekezethez nem szokott gyülekezeti tag – de még a „benn-
fentes” is – már rég elvesztette a fonalat. A legegyszerűbb 
megoldás az, amit az egyik gyülekezeti tagom bevallott: úgy 
hallgatni a prédikációs igét, mint a gongot a színházi előadás 
előtt: jelzi, hogy mindjárt következik a lényeg, de nincs kö-
ze az előadáshoz. Vagyis felolvassuk az igét, aztán mondunk 
valamit – lehetőleg igazat – az ünnepről.

János szerkesztése

Jó lenne elkerülni ezt a csapdát, de nem könnyű. Mond-
hatnánk persze, hogy mai igeszakaszunk evangéliumból 
van, tehát egy lépéssel közelebb vagyunk az eredetihez. 
Csakhogy a jánosi igeszakasz nem Jézus születéséről szól: 
a 4. fejezet keretét a Nikodémussal való beszélgetés adja, 
amibe a 22–30. versekkel beleilleszkedik János bizonyság-
tétele, mintegy bizonyíték: még János is úgy tekint Jézusra, 
mint aki felette áll! Ez a betét tehát nagy valószínűséggel 
nem kronologikus logikával kerül ide, hanem a keret teo-
lógiai mondanivalóját, Krisztus egyedülállóságát hivatott 
erősíteni. Az értelmezési lépések számában éppoly sokat 
kell hát mennünk, hogy elérjük az eredeti eseményt, mint 
ha egy páli levélről prédikálnánk.

Jánosra amúgy is igaz a bonyolult szerkesztés: elindul 
egy jézusi történet, amelynek egy pontján Jézus elkezdi 
értelmezni a történteket és az elhangzottakat, a magya-
rázat pedig túlnő önmagán, egyes szám első személyből 
egyes szám harmadik személy lesz, és egyszer csak azt 
vesszük észre, hogy már nem is Jézus beszél önmagáról, 
hanem János, az evangélista Jézusról. Ember legyen a tal-
pán, aki meg tudja húzni a határt aszerint, ahogy válto-
zik a beszélő személye! Ezt a bonyolult szerkesztést ne-
hezíti a már említett 22–30. vers: igazából ki szól kihez? 
Jézus Nikodémushoz, a keresztelő a hallgatósághoz vagy 
János hozzánk, olvasókhoz? 

Újjászületés?

Számomra akkor értelmezhető az igeszakasz, ha a Ni ko dé-
mus kérdésére adott válasz folytatásaként tekintek rá: hogy 
születhet valaki újjá, ha egyszer vén? Nikodémus kérdése 
nem földhözragadt és naiv, épp ellenkezőleg, egy hosszú 
élet összes tapasztalata benne van: annak az iszonyú tu-

data, hogy életünk folyamán annyi minden ragad ránk, 
hogy a végén már semmi közünk nem lesz az eredetihez. 
Itt nem arról van szó, hogy valamikor gyermekként tisz-
ták, ártatlanok lettünk volna, hitünk alapja nem az, hogy 
tökéletesnek születtünk, és csak később lettünk gonosszá. 
A gyermek azonban még nem érzi az égtől való távolsá-
got, az ifj ú pedig átugorhatónak véli. A vén Nikodémusnak 
azonban már nincsenek illúziói.

Hiszem, hogy a hallgatóság hasonló kérdéssel érkezik 
közénk: van-e több, mint a hétköznapok, a ránk kövese-
dett szokások, egyáltalán, van-e kiút az istennélküliségből? 
Kérdi mindezt egy farizeus, a nép vallási vezetője. Nem vé-
letlen, hogy Jézus visszakérdez: te farizeus létedre nem tu-
dod? A kérdések nem változnak, csak a megfogalmazások.

Aki felülről jön…

Jézus válasza: csak az emel föl, ami (aki) fentről jön. Ha 
„nem emel föl már semmi sem, / belenehezültem a sárba”, 
akkor csak az segíthet, aki az Atyától jön. Jézus személye 
maga az, ami ezt a felemelkedést megadhatja. Nem Jézus 
tanítása vagy csodái kerülnek a középpontba, hanem a 
megváltásban betöltött egyedülálló szerepe. 

Mai igénket ez kapcsolja össze karácsony üzenetével: a 
nikodémusi kérdésre Jézus eljövetele, testet öltése a válasz. 
Ez egyrészt kizárólagosságot jelent, de még inkább lehető-
séget. Illetve a lehetőség szó sem jó, hiszen azt sejteti, mint-
ha a megvalósítás már a mi feladatunk lenne. 

Mit is jelent ez a különleges kapcsolat, amit Jézus sze-
mélye hoz létre? Elsősorban Jézusnak Istennel, vagyis az 
Atyával való kapcsolatából következik: az ő egyedülálló 
kapcsolatából fakad a mi Istennel való kapcsolatunk is. 
Ennek a kapcsolatnak több része van:

1. Az Isten beszédeit szólja.
2. Nem mértékkel mérve adja neki a Lelket.
3. Az Atya szereti a Fiút.
4. Kezébe adott mindent.
5. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van.
Ezek közül számomra a „nem mértékkel mérve” ki-

fejezés a legmegdöbbentőbb. Jelzi azt, hogy miközben mi 
mértékegységekkel dolgozunk, a szeretetben, a kapcsola-
tokban is több-kevesebb, messzebb-közelebb ellentétek-
ben gondolkodunk, létezik egy olyan kapcsolat – az Atya 
Jézussal való kapcsolata –, amely nem mérhető, amely túl 
van a mértékegységeken.

Egyházi hagyományaink szerint a kétnapos ünnepek el-
ső napja mindig Isten cselekedetéről, csodájáról szól, a má-
sodik pedig az ember válaszáról, arról, ahogyan reagál(nia 
kellene) az Istentől kapott csodára. Jelen esetben nem hi-
szem, hogy arról kellene beszélni, mi mit tegyünk hozzá, 
hogyan reagáljunk, inkább csak arról: vegyük észre, hogy 
miben részesedünk Krisztus testté lételével! Az engedel-
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messég nem etikai kategória, hanem annak a teljes tuda-
tosítása, hogy ennek a kapcsolatnak a nyomán van utunk 
fölfelé. Nem a főnöknek való elvtelen behódolásról van 
szó, hanem arról, hogy az ember átadja a kezdeményező 
szerepet. (Erről jut eszembe: amikor Nikodémus felteszi a 
kérdést, hogy hogyan születhet újra az ember, akkor észre 
sem vesszük, hogy a születik szó a magyar nyelvben meg-
maradt kevés használatban lévő passzív kifejezés. Vagyis 
a kérdése így hangzik: hogyan csinálhatok valamit, ami-
nek történnie kell velem? A válasz logikus: sehogy. A szü-
letést nem tudjuk végrehajtani, az csak megtörténhet ve-
lünk. Igénk üzenete pedig, hogy meg is történik.)

Nehéz mit kezdeni a záró félmondattal is: „hanem az 
Isten haragja marad rajta”. Ez az egyetlen olyan hely János 
írásaiban, ahol a harag () kifejezés előfordul (kivéve 
öt másik alkalmat a Jelenések könyvében). Maga a fogalom 
gyakori, és általában az ítélet kifejezéssel áll kapcsolatban. 
Az állítmány valójában jelen idejű folyamatos melléknévi 
igenév: rajta maradó. Nem arról van szó, hogy külön sújt 
valakit, hanem azt, hogy a meglévő harag marad azokon, 
akik kívül akarnak maradni ezen a csodán.

Igehirdetési vázlat

1. Kérdéseink: felemelhetjük-e a fejünket?
2. Az emel fel, aki felülről jön.
3. Ennek engedelmeskedni nem más, mint részesévé 

válni a csodának.
g  H E G E D Ű S  A T T I L A

Tallózó

„A hit ugyanúgy magában foglalja Jn evangéliuma szerint 
is az engedelmességet, mint ahogyan az Pál leveleiből lát-
ható (Róm 1,5), a hitetlenség viszont az engedetlenséget.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Ha ugyanis ilyen kiváló a Fiú személye és szerepe, ak-
kor világos és logikus, hogy a Hozzá fűződő kapcsolat lé-
te vagy hiánya döntő jelentőségűvé válik az »életet«, ill. a 
»halált« illetően. (…) Olyan radikális életfordulatról szól 
Jánosnak (…) a bizonyságtétele, mely nemcsak a hitetlen 
vagy szekularizált embernek, hanem a hívő vagy vallásos 
embernek is döbbenetet okoz, ha »megérti«. (…) A 3,36 ese-
tében helyesebb ez átfordítás: „Aki rábízza magát a Fiúra, 
annak örök élete van, aki viszont nem hallgat a Fiú szavá-
ra (vagy: nem hagyatkozik a Fiúra), az nem lát majd éle-
tet, hanem Isten haragja marad rajta.«” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„…hit által. (…) Ennek az ígéretnek az elfogadása nem 
jelent sötétbe ugrást. Ez egyszerűen annak hittel való elfo-

gadása, amiben nem lehet csalódni.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Az evangélista egyébként sehol másutt nem beszél 
haragról, szavának tehát itt külön súlya van. Az életet az 
örök élet minősíti!” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ez Keresztelő János utolsó bizonyságtétele Jézus Krisz-
tussal kapcsolatban: »Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van.«” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word 
for Today)

„…rajta marad az isteni harag. {Lábjegyzet: »Az Isten 
haragja: Isten soha véget nem érő bűngyűlölete. Ameny-
nyire igaz az ő kegyelme, ugyanannyira igaz az is, hogy 
utálja és számon kéri a bűnt. Olyan két igazság, amelyeket 
egymás ellen kijátszani nem szabad: nem ellentétes igazsá-
gok, mind a kettő együtt és egyszerre igaz.« (Kiss S., 106.)}” 
(Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Osiris)

„Akit egyszer az isteni szeretet szava szíven ütött, annak 
számára már csak az a lehetőség marad, hogy igent vagy 
nemet mond a szeretet Istenének, aki mellett nincs helye 
más istennek. Ebből a szempontból tekintve a 36. vers egy-
általán nem »túlzás«.” (Benedikt Schwank: János. Agapé)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Mindenféle emberek ültek a köves padlón, sokan pedig 
szorosan egymáshoz préselődve, egymás fölé helyezett fém-
ágyakon üldögéltek. Winstonnak és szüleinek csak a föl-
dön sikerült helyet kapniuk, s a közelükben egy öregember 
és egy öregasszony ült egymás mellett az egyik ágyon. Az 
öregember csinos fekete ruhát viselt, és fekete posztósapkát, 
amelyet hátratolt hófehér haján; arca piros volt, a szeme kék 
és könnyekkel teli. Ginszaga volt. Mintha izzadság helyett a 
gin verte volna ki a bőrét, s mintha a szeméből kibuggyanó 
folyadék is tiszta gin lett volna. De, bár egy kicsit részeg is 
volt, valamilyen fájdalom is gyötörte, valamilyen mély és 
elviselhetetlen fájdalom. Winston a maga gyermeki mód-
ján felfogta, hogy valami borzasztó, valami megbocsát-
hatatlan és sohasem orvosolható szörnyűség történhetett 
vele. Mintha tudta is volna akkor, hogy mi. Valakit, akit az 
öregember szeretett – talán egyik kis unokáját –, megöltek. 
Az öregember egyre csak ezt ismételgette:

– Nem kellett volna bíznunk bennük. Megmondtam, 
ugyi, mama, megmondtam? Ez lett abból, hogy bíztunk 
bennük. Mindent előre megmondtam. Nem kellett volna 
bíznunk a gazemberekben.

De hogy miféle gazemberekben nem kellett volna bíz-
niuk, arra Winston már nem emlékezett.

George Orwell (1903–1950) angol író, 
kritikus, újságíró: 1984 (részlet)
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Végre evangéliumi szakasz! Karácsony ünnepén (és szent-
este) legszívesebben evangéliumi igéket hallanánk mindig. 
Néha nem értjük az igék kiválasztásának miértjét, ennek 
a mai igének is egy kicsit „ítélet- és haragíze van”. Pedig 
milyen szép és megunhatatlan a karácsonyi történet…

Persze ahogyan karácsony minden mozzanata, úgy ez 
az ige is arról tanúskodik, hogy Isten szeretetéhez csakis 
a Fiún, Jézus Krisztuson keresztül juthatunk el! Mégis, az 
utolsó tagmondat az „Isten haragjáról” egyáltalán nem il-
lik a szerető Atyáról alkotott képünkbe. Pláne nem kará-
csonykor! Azt is mondhatnánk rá, hogy ünneprontó. Ezen 
a szent ünnepen nem az Isten haragjáról, hanem a szerete-
téről akarunk hallani! És nem akarunk olyan kérdésekkel 
sem szembesülni, hogy mi lesz azokkal, akikhez nem jut 
el Isten igéje. Azzal a kérdéssel meg pláne nem, hogy mi 
lesz azokkal, akikhez miattunk nem jut el Isten üzenete.

Mégis, talán nem rossz, ha az angyalkás és bejglis ka-
rácsonyi gondolatokon túl valami mást is hazaviszünk a 
templomból. Valami nem annyira angyalit, valami mait, 
valami reálisat. Így talán nem lesz akkora a törés az ün-
nepek és a hétköznapok között. Isten igéjének mérlegé-
re kell tennünk egész életünket, szavainkat és gondolata-
inkat, még ezen a szent ünnepen is. Hiszen az ünnepeket 
nem mi magunk találjuk ki. Tehetjük őket széppé, mézes-
mázassá, angyalkássá, és tegyük is, ha ez jó a lelkünknek! 
Az ünnep azonban ünnep lesz torta és csilingelő angyal-
kák nélkül is. Isten igéje sem mindig mézes-mázas. Sőt! 
A Szentírásnak is csak egy darabkája a karácsonyi törté-
net, ami ott az istállóban – minden steril körülményt és 
segítséget mellőzve – nem is volt olyan idilli, ahogyan azt 
mi ma elképzeljük.

Talán úgy gondoljuk „első hallásra”, hogy Isten igéje 
nem mindig illeszthető gondolatainkba, élethelyzetünk-
be vagy éppen bejgliszagú családi ünnepeinkbe. Azonban 
itt is, mint minden más – életünket igazán meghatározó – 
dolognál el kell jutnunk az „első halláson” túlra, a csilin-
gelős, angyalkás Óperenciás-tengeren is túlra, hogy aztán 
Isten szava megmozdítson, kimozdítson és továbblépésre 
buzdítson bennünket.

Karácsony ünnepe utáni vasárnap

f Jn 3,16

Igehirdetési előkészítő

Bár a Szentírás talán legismertebb, leggyakrabban idézett 
része e vasárnap textusa, mégis legtöbbször – akár cikkek-
ben, akár igehirdetésekben vagy igehirdetési előkészítők-

ben, akár tanulmányokban, akár templomok bejáratának 
vagy éppen oltárok antependiumának díszes felirataként 
került elém – pontatlanul idézik. „Úgy szerette Isten a vi-
lágot…” Nyilván mindez a hittanórákon, a konfi rmációs 
oktatás során memoriterként elsajátított, majd általunk is 
„dióhéj-evangéliumként” tovább adott igevers rövid, tömör, 
koncentrált, a teljes Biblia tanításának lényegét magában 
foglaló tartalma miatt alakulhatott így. Ugyanakkor, ha 
fi gyelmesen olvassuk a görög eredetit:  (ame-
lyet az új fordítású Biblia is helyesen interpretál), ott van a 
„mert” szó, ami egyértelműen jelzi, hogy itt nem csupán 
egy önmagában álló igeverssel van dolgunk, hanem egy 
olyan mondattal, amely a megelőző gondolatmenet foly-
tatása, vagyis a korábban leírtakkal és kifejtettekkel szer-
ves egységet alkot.

Ebből a megállapításból következik igehirdetésünk 
egyik vezérfonala: „Mert úgy szerette Isten a világot…” 
Igénknek nemcsak tágabb (Jn 3), hanem a szűkebb kon-
textusát (Jn 3,14–15) is alaposan meg kell vizsgálni, hogy 
megértsük, mire utal a „mert” szavunk. „Amiképp Mó-
zes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfi -
ának is felemeltetni.” Ez az ószövetségi párhuzam jel-
zi, hogy itt az Újszövetség „póznájáról”, a keresztről van 
szó. Ezt az értelmezést tovább erősíti a 3,16-ban használt 
ige is: . A nagyon hasonló tartalmú 1Jn 4,9-ben 
ezt olvassuk: „Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való 
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, 
hogy éljünk őáltala.” Itt az  (küldeni) igével 
találkozunk. Isten elküldte a Fiát. Az „adta” ennél töb-
bet mondd el e küldetés lényegéről, s rögvest Jézus szol-
gálatának a csúcspontjára irányítja a fi gyelmet, ami Mt 
20,28-ban és Mk 10,45-ben is szerepel: „Mert az Emberfi a 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol-
gáljon, és életét adja váltságul sokakért.” A  (ad-
ni) alakjai (aoristosok) ezekben az esetekben – csakúgy, 
mint alapigénkben is – jelzik, hogy itt egyszeri esemény-
nyel van dolgunk. Mert Jézus életének egy-egy tanítása, 
gyógyítása, csodája segíthet ugyan küldetésének megér-
tésében, de a lepel azon a sötét pénteken hullt le. A „nagy 
mű” akkor vált teljes egészében láthatóvá! Jézus szolgálata 
célhoz ért: „elvégeztetett”. Nem a teremtés hatodik napján 
fejeződött be tehát a „nagy mű”, pláne nem pihen a Te-
remtő – ahogy nagy írónk Az ember tragédiájában meg-
énekelte –, hanem aktív, tevékeny, cselekvő Isten ma is. 
Elvégezte a megváltás szolgálatát, s igéje, szentségei által 
máig üdvösségünket munkálja. Ezért a karácsonyi öröm-
ben a „kis Jézus megszületett, örvendjünk” mellett en-
nek a boldogságnak és égi békének a valódi tartalmát is 
megvilágíthatjuk a gyülekezet számára, hogy a „kereszt-
fa titka” is felragyogjon!

A másik iránya az igehirdetésnek a nagyobb kontex-
tusból indul ki, s a teljes 3. fejezet tükrében szemléli ezt 
az igeverset. Érdemes megfi gyelni, hogy a korábbi évtize-
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dekben e textus alapján (kibővítve a következő versekkel: 
3,16–21) pünkösd ünnepén szólalt meg a legtöbb igehir-
detés az evangélikus istentiszteleteken. Mert bár explicit 
módon nem szerepel ezekben a versekben a Lélek mun-
kája, ugyanakkor hisszük és valljuk, hogy a Szentlélek ki-
áradása nem választható el az Atya és a Fiú cselekvésétől, 
sőt azzal együtt jár. Nikodémus éjjel keresi meg Jézust, és 
lényeges dolgot kérdez. Jézus megoldása pedig a követke-
ző: „újonnan kell születned” ( – felülről 
születni). Nikodémus ugyan még megpróbál valami em-
berit belevinni a beszélgetésbe, valamit megmenteni a sa-
ját cselekedetének, amikor azt kérdi, hogy vén létére ho-
gyan születhet újra: tán visszamehet az anyja méhébe? Itt 
azonban épp arról van szó, ami az egész fejezetet áthatja: 
Isten cselekszik. A dialógus pedig monológgá válik. A Fiú 
születése, küldetése, áldozta kapcsán az újjászületésről is 
beszélnünk kell. Hiszen e kettőnek szoros kapcsolata van 
egymással. Jézus Krisztus értünk történő odaadása, a ke-
reszt igéjének hirdetése és a Lélek munkája együtt jár. „Sze-
gény Szentlélek nem is tud mást, mint Krisztusra mutat-
ni” – tanítja Luther. 

Nem az a lényeg, hogy ezt az igét memoriterként meg 
tudjuk-e tanulni, sokkal inkább az, hogy annak magas-
sága és mélysége egzisztenciálisan eltalál-e, megtalál-e 
minket, hogy szívünkről és lelkünkről is lehulljék a le-
pel. Hogy meglátjuk-e az ige tükrében, hogy kik vagyunk 
valójában, s mit tett értünk Isten. Az evangélium akkor 
válik az élet beszédévé, ha megértjük, hogy Isten nélkül 
elveszett emberek vagyunk. „Ó, ember, sirasd bűnödet, 
mert érte Krisztus szenvedett” – szól evangélikus korá-
lunk. Tudunk-e manapság sírni a bűneink miatt? Ma az 
ember félelme, siralma leginkább azzal az aggodalmas-
kodással függ össze, amit a Hegyi beszédben is olvasha-
tunk: mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk. De 
Jézus szerint ezek a pogányok kérdései. Sokkal mélyebb-
re kell menni, s minden nyomorúságunk valódi okára fi -
gyelni. Mert karácsonykor nem csupán egy jólelkű taní-
tó, hanem az Üdvözítő jött közénk, hogy a vesztébe tartó 
világnak az új élet lehetőségét kínálja. Mert mindnyájan 
a másik oldalon állunk születésünktől fogva – szemben 
az Istennel. Az üdvözítő görögül: ! Beszédes név. 
A  igéből származik, amely az érem mindkét olda-
lát felvillantja: nemcsak a „hová tartunk” (örök élet) örö-
mét, hanem a „honnan jövünk” (elveszettség, kárhozat) 
keserű valóságát is magában foglalja. Harmadik út pedig 
nincsen! Csak Isten képes a bűn mélységből kimenteni 
és megszabadítani. Ezért kéri Jézus a napi szükség miatti 
aggodalmaskodás helyett: „Keressétek először az ő orszá-
gát és annak igazságát.” Ami a hit igazsága: hit által mi-
énk az élet. Mert a legnagyobb problémánkra, elveszett 
voltunkra égi megoldás érkezett, isteni beavatkozás tör-
tént. Jézusnál pedig helyére kerül minden más félelmünk 
és aggodalmunk. Ez az üzenet egyetemes! Ami karácsony 

estéjén történt, nemcsak az egyház, hanem az egész világ 
történetét megváltoztatta. Hiszen az angyali szózat, amely 
a sötét betlehemi éjszaka ürességét betöltötte, s a pászto-
rok szívébe is nyugalmat és békességet hozott, így hang-
zott: „Nagy örömöt hirdetek nektek, mely minden nép örö-
me lesz.” Mert bár szemünk csak szegénységet, bölcsőt, 
istállót lát, de ami igazán lényeges, „a szemnek láthatat-
lan”. A király érkezett meg, aki egész népének megvál-
tást hoz, szabadulást hirdet. Ezt látni nem lehet, hallani 
és hinni kell! Jézus eljövetele az újjászületés, az új élet ígé-
retét és lehetőségét kínálja minden nép számára. Szolgá-
lata pedig, amely a kereszten célhoz ért, meg is valósítja 
azt. Ezért hangzik szép Krisztus-dicséretünk: „Imádunk 
és dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted 
által megváltottad a világot.”

Az evangélium mindig a valódi esélyegyelőség „prog-
ramja”. Mindenkit egyformán hív az Istennel és az egy-
mással való kibékülésre. Nem számít, hogy ki vagyok, 
milyen terheket hordok, hanem egyedül a Szentlélek ál-
tal nekem adott hit számít, amely megragadja Isten ígé-
retét. Mert a hit soha nem az emberből fakad, hanem Is-
ten cselekvése teremti, élteti és táplálja. Ahol és amikor ő 
jónak látja. Naponként könyörögjünk a Szentlélek jelen-
létéért, mert általa megérthetjük: „Jézus Krisztus a mi 
Urunk és Megváltónk.” Nem úgy általában a világ Meg-
váltója, hanem aki értem, helyettem és miattam adta oda 
életét a kereszten.

Igehirdetési vázlat

Isten cselekszik: a történelemben, de személyes életünkben 
is láthatjuk keze nyomát. A sok-sok passzívum mögött ő a 
cselekvő alany, aki nem megtalálja, hanem megteremti az 
emberben, ami méltó az ő szeretetére. Isten teremtő mun-
kája nem ért véget, hanem a tőle elfordult világban szent 
igéje által mind a mai napig munkálkodik. Teremt és újjá-
teremt. Isten cselekszik.

Isten szeretetből cselekszik. Isten szeretet (1Jn 4,16b). Ez 
az ő lényege. Nem egyszerűen szeret. Ő maga a szeretet. 
Szeretetével a mi szívünket veszi célba. Dante Babits által 
magyarra fordított szavaival élve:

„Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
de folyton-gyors kerékként forgatott
vágyat és célt bennem a Szeretet,
mely mozgat napot és mindent csillagot.”

Isten szeretete minket is változásra, új életre hív. Levetve 
a régit, átléphetünk az újba.

Isten értem cselekszik: ezt talán a legnehezebb felfogni. 
Megkísértenek a kételyek: tényleg értékes vagyok a számá-
ra? Én is számítok neki? Valóban a hajam szálait is számon 
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tartja? Igen! A kereszt örökké jele mindannak, amiképp Is-
ten viszonyul hozzánk. Fontos vagyok számára. Ha ezt átéli 
a gyülekezet, akkor nem volt hiábavaló az igehirdetésünk.

Jöjj, teremtő Szentlélek, hogy mindez átjárja életemet: 
Az igehirdetés zárásaként akár egy Szentlelket segítségül 
hívó imát is írhatunk, választhatunk, hogy Jézus váltságá-
nak ára mirajtunk ne vesszen kárba.

g  W E L T L E R  G Á B O R

Tallózó

„Nem véletlenül szerepel az edóken fogalma a szövegben, 
a Fiú küldetésére egyébként használatos apesteilen helyett, 
ugyanis ez a fogalom a halálra adásra utal (…). Az ige ak-
ciója egyértelművé teszi, hogy a szöveg egy egyszeri, je-
lentőségében páratlan eseményről beszél, amelyben Isten 
minden értelmet felülhaladó szeretete megmutatkozott.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Isten szeretete (16. vers) a világ megváltásának a di-
namikus törvénye.” (Szegedi bibliakommentár – Újszövet-
ség. Korda–Bencés)

„…ennél a kifejezésnél – úgy szerette – nem befejezett 
múltat használt – a görögben ez is van –, hanem elkezdett 
múltat. Egy olyan igealakot, amely azt fejezi ki, hogy Isten 
világ iránti szeretete akkor is tartott, amikor ez a mondat 
elhagyta János ajkát, de tart ma is és mindörökké. Visz-
szavonhatatlanul.” (Gyökössy Endre: János evangéliuma. 
Örökségünk Kiadó)

„… (»mindaz, aki hisz benne«) kifejezés a lehető leg-
univerzálisabb (bárki hihet, nincsen senki sem kizárva a 
lehetőségből), s egyben a lehető legegyedibb magatartás 
(nem lehet kollektíve hinni, csak egyénileg).” (Bolyki Já-
nos: Igaz tanúvallomás. Osiris)

„…a Fiúban önmagát adta. (…) az örök, lényegileg 
transzcendens Isten személyesen elkötelezte magát a je-
lentéktelen világ és szánalomra méltó lakói mellett. (…) 
Az evangélista nem véletlenül említi első helyen az üdvö-
zítő szándékot (16b): ez ugyanis Isten szívügye.” (Benedikt 
Schwank: János. Agapé)

„…végső fokon Isten az, aki értünk szenved. Vagyis Is-
ten beiktatja a maga életébe szenvedésünket, és Jézus Krisz-
tusban a keresztre megy értünk. Ebből a szenvedő Istenből 
lehet megérteni a világtörténelem valamennyi szenvedését, 
az emberlét valamennyi nyomorúságát. (…) Albert Camus 
(…): Jézus az én testvérem, mert Ő is egy miérttel az ajkán 
halt meg, Ő is ugyanazt mondta, amit én mondok, mint 
ember az életről, és ezáltal testvéremmé vált. (…) Salvador 
Dalinak a Miatyánkról készített mély értelmű képeivel (…) 
És hogy ábrázolja ezt az első mondatot? A megfeszített Jé-
zust látjuk a mennyben, a fején töviskorona.” (Szathmáry 
Sándor: Élő víznek folyamai. Lux)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A legenda szerint Jézus öt kenyérből és két halból, majd 
hét kenyérből és néhány halból sok ezer embert lakatott jól. 
Az elkerülhetetlen globalizáció milliárdnyi kenyeret, halat, 
dollárt, eurót önt a multik elé, akik gyónnak és föloldozást 
kapnak, miközben a Földön mégis ezrek és tízezrek halnak 
éhen. Visszájára fordult a hitélet? Könnyebb a tevének át-
jutni a tű fokán, mint a szegénynek megkapni azt a min-
dennapi kenyeret, amiért a papság naponta imádkozik?”

Popper Péter (1933–2010) pszichológus, 
pszichoterapeuta, egyetemi tanár: Az Írás (részlet)

„Csak mert valaki nem úgy szeret, ahogy te akarod, az 
még nem jelenti azt, hogy nem szeret téged szíve minden 
szeretetével.”

Gabriel Garcia Marquez (1927–) kolumbiai író

„Olyan éles fájdalom hasít a szívébe, hogy le kell ülnie. Mi 
ez? Hiszen a szeretet fáj! Hát bolondok az emberek? Miért 
mondják, hogy a szeretet jó? Hiszen ez csupa fájdalom, ag-
godalom, szorongás! Aki nem tudja, mi a szeretet, annak 
semmi gondja, vidáman él és fütyül a világra… Hiszen a 
szeretet fájdalmas és nyomorúságos betegség! És rabság, 
szomorúság, alázat, megsemmisülés…”

Békeffi   István (1901–1977) magyar 
színműíró és kabarészerző

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Felvetődött kérdések 

• Mit kell értenünk szereteten? 
• Kell-e, hogy minden egyértelműen „ott és akkor” jó 

legyen – amiről csak a nagy összefüggésekben vizs-
gálva fedezhető fel, hogy szeretetből fakad?

• Isten adta vagy küldte egyszülött Fiát?
• Tartható-e még a Szentháromság-szimbólum a hét-

köznapokban?
• Isten Fiát vagy az Emberfi át kell értenünk? 
• Hisz őbenne vagy hisz őneki?
• A Fiú személyében való hitért vagy az ő követéséért 

(tanításának betartásáért) van-e örök életünk?
• Mi az, hogy elveszünk, s ez az elveszettség örök?
• Mit kell értenünk azon, hogy „örök”? 

A beszélgetés összefoglalása

Isten nemcsak kívülről (ti. hogy megteremtette) szereti a 
világot, hanem belülről is – benne, a világban „történve” 
is jelen kíván lenni. A szeretet „történni akar” időben és 
térben, a hívő ember személyes életben, sorsában.
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Isten „szeretete” megtapasztalás, de a jó hiányában is 
adhat Isten jót – ám ezt csak később látjuk, tapasztaljuk.

Úgy gondoltuk, hogy Isten inkább küldte a Fiát, nem 
pedig „odaadta”, mert akkor a krisztusi küldetés értelmét 
veszítené (Krisztusnak el kellett vállalnia a „feladatot”!). 
(Emberi gondolataink ezek is.)

Nem érthető a ma embere számára a három-egy Isten 
fogalma. A hit tudatosságot, következetességet, célirányos-
ságot jelent, ezért legalább részben (tükör által homályo-
san) érteni is akarná a tudományos-technikai világban élő 
hívő ember a Szentháromságot. A titok nem egyenlő a sej-
telmességgel, a titokzatossággal, a misztikummal (amely 
fogalmakra nagyon fogékony a ma embere is), hanem va-
lami magasabb, át nem fogható egyetlen valóság. A bibliai 
atyakép nem azonos a mai apaképpel. (Az apaszerep tor-
zulása heves reakciókat váltott ki.)

Istennek tényleg van egy Fia, vagy csak küldötte van? 
Isten nem küldheti el, adhatja el saját magát… Nem tudjuk.

Az őbenne való hit titokzatos, intim, személyre, sorsra 
szabott kapcsolat csak egyedül ránk tartozik, és megma-
gyarázhatatlan titok, érzés, de az őneki való hit a krisztusi 
élet látható jeleit (só, világosság) jelenti a világban. 

Véges emberek vagyunk, ezért még azt sem tudjuk, 
miért van/lehet örök életünk, csak hihetünk benne, ezért 
egyedül a hit által léphetünk be az örök életbe, de hogy ott 
hol leszünk, azt a cselekedeteink határozzák majd meg. 

Elveszni azt jelenti számunkra, hogy elveszítjük a vé-
ges (téridős) életben a végtelen Isten megismerhetőségét. 
Az „odaátban” teljesen megismerhetjük őt, de az már nem 
a véges életű tapasztalásunk.

Az örök azt jelentheti, hogy vég nélküli… Azaz teljes, 
hiány nélküli: nem hiányzik belőle a „vége” sem, mert Is-
ten van mindenben és mindenkiben.

Óév este

f Jn 12,35–36

Igehirdetési előkészítő

Versről versre

35. vers: „még egy kis ideig” – Mindössze egy mikroidőszakig 
van még jelen a világosság. A kicsiny, csekély, rövidke idő-
re történő hivatkozás két irányban is elindíthatja gondo-
latainkat. Egyfelől kétségtelenül van ennek a rövidségnek 
valamiféle sürgető, felrázó, aktivitásra serkentő üzenete. 
A behatárolt, rövidke ideig tartó lehetőség ugyanis tétova, 
halogató tétlenséggel könnyen elszalasztható. Másfelől vi-
szont különös áthallásnak lehetünk részesei, ha arra gondo-
lunk, hogy Jézusnál a kis dolgok hányszor nyernek kiemelt 

jelentőséget. A világosban töltött idő csekély, mint amilyen 
apró a magok közt a mustármag, amely mégis fává növe-
kedik, és ágai közt menedéket lelnek a madarak; kicsiny, 
mint a segítségre szoruló elesettek társadalmi presztízse, 
akikről Jézus mégis azt állítja, hogy a hozzájuk, nélkü-
lözőkhöz, betegekhez, kiszolgáltatottakhoz való viszony 
meghatározóvá válik az ember végső sorsát illetően. Ez 
a rendelkezésre álló kis idő tehát, amelyről Jézus beszél, 
nemcsak hogy könnyen elszalasztható, hanem nagy je-
lentőségű, meghatározó időszaka lehet az ember életének.

„Addig járjatok…” – Amit a magyar bibliafordítások a 
„járni” szóval adnak vissza, az a kifejezés valójában sok-
kal gazdagabb, összetettebb jelentéssel bír: ’menni’, ’jár-
ni’, ’úton lenni’, ’élni’, egyfajta ’életmódot folytatni’. Tehát 
nemcsak magára a megtett útra, hanem az út megtételé-
nek mikéntjére is utalhat e szó. Érdekesen mutat rá erre, 
ha egymás mellé tesszük a Károli-féle szöveget és a Ma-
gyar Bibliatársulat új fordítású változatát. „Járjatok, amíg 
világosságotok van…” Mintha a Károli-fordítás a hangsúlyt 
a mozgósító „járjatok” felszólításra tenné. S a világosság 
megléte annak lesz feltétele, hogy az utas a nappali fény-
viszonyoknak köszönhetően haladni tudjon az úton. Más-
hová kerül a hangsúly az újabb fordítások esetében. „Ad-
dig járjatok a világosságban, amíg nálatok van…” Így már 
nem egyszerűen a mozgósítás hangzik, hanem egy minő-
ségi életvitelt, a „világosságban járás” lehetőségét kínálja 
fel Jézus a világosság jelenlétében. Hasonlóan tehát a kis 
idő kapcsán tett kettős megállapításhoz, itt is elmondható, 
hogy Jézus mozgósító felhívása egyben a világosság jelen-
léte révén még kihasználható esélyre is rámutat.

„A sötétség meglephet” – olvassuk a Károli-fordításban 
(hasonlóan az 1979-es Egység-fordításhoz: „damit euch 
nicht die Finsternis überrascht”). „A sötétség hatalmába 
keríthet” – áll az új fordítású szövegben (ebben a szellem-
ben fogalmaz az 1984-es revideált Luther-Biblia is: „damit 
euch die Finsternis nicht überfalle”). „A sötétség körülfog, 
legyűr” – írja Bolyki János. Váratlanság, beláthatatlan ve-
szélyek, vereség, orientációt vesztettség, úttévesztés és ki-
szolgáltatottság. Mindez fenyeget a világosság, azaz Jézus 
hiányában. Ezáltal értékelődik fel még inkább a hír, hogy 
az a bizonyos nagyszerű „kis idő” még tart, s hogy – Jézus 
által – itt van a világosság az emberek között.

Aki sötétségben jár, „nem tudja, hová megy”. A kije-
lölt ige környezetében Jézus közeli szenvedéséről és halá-
láról, annak céljáról és értelméről beszél. A búzaszem föld-
be eséséről. Az Emberfi a felemeltetéséről. Ő itt úgy beszél, 
mint aki jól tudja, hová tart. Mint aki túllát a horizonton. 
Mint aki képes hallgatói szemét is felnyitni, hogy lássák a 
célt, s ezáltal új megvilágításba kerüljön számukra – már 
most – maga az út.

36. vers: „higgyetek a világosságban!” – A bizalom, az 
egzisztenciális ráhagyatkozás által válhatnak az emberek 
a „világosság fi aivá”, gyermekeivé, vagyis szorosan hoz-
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zá tartozókká. Olyanokká, akik bátran Jézus lábnyomá-
ba lépnek, bízva abban, hogy ő mutatja, töri számukra az 
utat. Olyanokká, akik e kapcsolat révén – ahogy Pál apos-
tol írja – éberek és józanok (1Th essz 5,5–6), s akiknek cse-
lekedeteit a világosság gyümölcseiként határozzák meg a 
jóság, az igazság és az egyenesség (Ef 5,8–9).

„Eltávozott és elrejtőzött előlük” – János evangéliumá-
ban ezen a ponton ér véget Jézus nyilvános tanítói tevé-
kenysége. Elhallgat, sőt elrejtőzik a sokaság elől. Mint-
ha eddig tartott volna az a bizonyos „kis idő”, amelyről az 
előző versben olvashattunk. Ebben a mozzanatban is ott a 
fi gyelmeztetés: a találkozás, a kapcsolatteremtés felkínált 
alkalma nem áll korlátlanul az emberek rendelkezésére.

Az elrejtőzés azonban nem jelent végleges szakítást. 
Ahogyan a földbe esett búzaszem sem látható ugyan, mégis 
ott van, s a rejtekében magában hordozza az új élet csíráját. 
A keresztre felemeltetett Emberfi a bűn és halál feletti győ-
zelme is egy legyőzött ember haláltusájának szörnyű képei 
mögé rejtőzik. S az Atya dicsőségébe felemeltetett Emberfi a 
eltűnik ugyan övéi szemei elől, de testközelből szívközelbe 
kerülve mégis velük van minden napon, a világ végezetéig.

Az igehirdetés felé

Jézus szavainak sürgető, aktivizáló hangvételéhez jól illik 
Evangélikus énekeskönyvünk 449-es éneke: Fel, mert az ir-
galom percei múlnak. Az igehirdetés hangsúlyos gondolatai 
akár kapcsolhatók ennek az éneknek egy-egy részletéhez is.

A percek múlnak… Az esztendő utolsó óráiban Jézus 
utolsó, nagy nyilvánosság előtt kimondott szavaira fi gye-
lünk. A halálra készülő Jézus összegző szavai ezek. Múló 
idő, elmúlással való szembenézés, egy időszakra visszate-
kintő összegzés… Olyan dolgok, amelyek nem kis mérték-
ben meghatározhatják óév napjának hangulatát.

Nőnek az árnyak… Minden ember életében reális az 
esélye annak, hogy sötét árnyak borulnak útjára. Árnyak, 
amelyek félelmet keltenek, elbizonytalanítanak, céltévesz-
téshez vezetnek. Kilátástalannak tűnő élethelyzetek. Be-
tegség, veszteség. Frusztráló hiányok. Keserű konfl iktus-
helyzetek. A tisztánlátást gátló indulatok. Egy év végi ösz-
szegzés során megdöbbentő felismeréssé válhat, mindez 
mekkora erővel tört be az életünkbe.

Járj velünk, kérünk! Jézus, a világ Világossága önvallo-
másában felkínálja, hogy közelében segítséget kap a ván-
dor. Segít, hogy ne ejtse foglyul sem a kétségbeesés, sem a 
kilátástalanság, sem valamiféle tekintetet elborító indulat. 
Segít tisztábban és többet látni annak, aki kész bizalommal 
keresni és ápolni a vele megélt kapcsolatot. Az iránta táp-
lált bizalom révén az ember ott is megláthatja a velünk já-
ró Krisztus megvilágosító jelenlétét, ahol „szent arca sor-
sunk sötétlő árnya közt rejtezik”.

Drága a pillanat. Érdemes lehet számba venni a találko-

zás és a kapcsolattartás drága lehetőségeit is. Azt, amikor 
Jézus megszólal, megszólít. Amikor asztalához hív és kö-
zösséget kínál. Amikor bekopog hozzánk egy társunk ré-
vén, feladattal bíz meg, ami értelmet és célt adhat az em-
ber életének. Ezen alkalmak összegyűjtése bátorítóan mu-
tathat rá az örvendetes tényre: a Világosság ma is jelen van 
a világban! Jézus szavaiban felismerhetjük a fi gyelmezte-
tést: ezek a pillanatok elszalaszthatók. A találkozás elmu-
lasztásának ára van. Ugyanakkor e lehetőségek páratlan, 
drága kinccsé is válhatnak mindazok számára, akik meg-
ragadják azokat s akik élnek velük.

Fénylik a cél… Holnap egy új esztendő kezdődik. Hogy 
mit hoz a következő naptári év, azt nem tudhatjuk. Jézus 
által mégis feltárul előttünk valami Isten jövőnket érintő 
tervéből. És hogy hová tart életünk, hogy mit készített el 
számunkra mennyei Atyánk, azt a Feltámadottal való ta-
lálkozás világosságában érthetjük meg igazán.
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g  C S E L O V S Z K Y  F E R E N C  ( I F J . )

Tallózó

„A világosság fi ainak lenni annyit jelent, mint Krisztushoz 
tartozva Isten akarata szerint élni a jövő reménységével. 
(…) A belé vetett hit az értelmes jelen és a reményteljes jövő 
alapja. Jézus szavainak elhangzása után elrejtőzik előlük. 
Messiási munkájának megszokott ritmusa által nemcsak 
azt érzékelteti, hogy a vele való találkozás lehetősége idő-
höz kötött és felelősségre indít, hanem azt is, hogy neki van 
hatalma arra, hogy elrejtőzzék előlük, vagyis függetlenítse 
magát tőlük.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„»Krisztusnak ez a jelenléte isteni kegyelem, ezért nem 
arra való, hogy emberi okoskodással és tanakodással, a 
teológiai meggondolásoknak és a vallásos kifogásoknak 
az ürügyével kitérjen valaki az elől a döntés elől, melyet 
Krisztus jelenléte tőle követel. (…) Aki elmulasztja a ke-
gyelem idejét, és kitér a döntés elől, azt »meglepi«, elbo-
rítja a sötétség; amikor leszáll az est, mindent elborít sö-
tétséggel. (…)« (Karner, i. m. 178–179.). (…) miután Jézus 
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ezeket kinyilatkoztatta, elmenve elrejtőzött azok elől, akik-
nek prófétált (12,36b). János ezzel a zárómondattal (…) azt 
jelzi, hogy mind a Kinyilatkoztató, mind a kinyilatkozta-
tás »el van rejtve«. Akkor még. És egyelőre még. Ma azon-
ban már – nagypéntek, húsvét és pünkösd után – teljes fé-
nyében ragyog a világosság. Éppen ezért a sürgető jézusi 
intelem »időszerűbb, mint valaha«.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„A tömeg a logikai következtetések nehézségein gon-
dolkodott, de Jézus szembesítette őket azzal a ténnyel, hogy 
itt erkölcsi kérdésről van szó. A lehetőség korlátozott ideig 
állt rendelkezésükre.” (A Biblia ismerete kommentársoro-
zat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Amikor az emberek megkérdezték Jézustól, hogy ki-
csoda az ember Fia, ismét úgy beszélt magáról, mint a vi-
lág világosságáról.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi 
kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Hogy pedig a sürgetést aláhúzza és szemléltesse, mi-
után ezeket mondta, egy időre elrejtőzött előlük. Prófétai 
jel ez, hogy gazdálkodjanak helyesen a kimért idővel, a ve-
lük lévő világossággal.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

VERS

Pilinszky János: Infi nitivus

Még be lehet zárni.
Még föl lehet kötni.
És le lehet vágni. 
Még meg lehet szülni.
És el lehet ásni.

GONDOLAT

„Létezésünk minden pillanata elmúlik és elhal; de nem ép-
pen ez a radikális elmúlás szólít fel bennünket arra, hogy 
minden pillanatot használjunk ki, vagyis a valamilyen ér-
telem betöltésének a pillanatban rejlő lehetőségét valósít-
suk is meg?”

Viktor Emil Frankl (1905–1997) osztrák 
neurológus, pszichiáter

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Nem egyszer fi gyeltem fel az óvodásaink egy-egy meg-
jegyzésére, hogy a maguk sajátságos gyermekvilágában 
mit hogyan jellemeznek. Egy képes Bibliából vett történet 
vagy egy mese meghallgatása után nemegyszer mondták 

azt a szereplők valamelyikére, hogy neki jó, „világos szíve” 
van, vagy a gonosz szereplőre, hogy neki „sötét szíve” van. 
A mi kijelölt igénk végig a világosság és a sötétség képének 
ütköztetésében feszül. Világosság = tisztesség, tudás, isme-
ret, öröm, megszabadulás, helyes út… Míg vele szemben a 
sötétség értelem szerint negatív asszociációkat idézett elő; 
gonosz, félelmetes, tanácstalan, kegyetlen, komor, hideg, 
elveszett, sátáni. Nyilvánvaló módon; világosság és sötét-
ség küzdenek egymással. 

Nem elhanyagolható, hogy Jézus kikhez beszél és kiről 
beszél, a tanítványaihoz szól virágvasárnap után, de még a 
keresztre feszítés előtt. Ezért is érződik az igében egy haj-
szoltság, feszültség; mindjárt itt van nagypéntek, mind-
járt itt van húsvét. Amikor a világosságról beszél, azt sa-
ját magára érti. Párhuzamot érhetünk meg számtalan más 
igehellyel; örüljetek, hogy közöttetek a vőlegény… Itt van, 
veletek jár, láthatjátok, örülhettek neki, gyógyít titeket, ré-
szesülhettek belőle… Használjátok ezt ki!  

Érdekes párhuzam az is, hogy Szilveszter napján hang-
zik el ez az igehirdetés, amikor egy fordulópont bontakozik 
ki az ember előtt, de Krisztus várható kereszthalála ugyan-
így fordulópontot idéz elénk. Vannak életünknek kiemelt, 
meghatározó eseményei, amelyek mellett nem lehet csak 
úgy elmenni. Ez lehet egy évforduló, de a keresztény ember 
számára Krisztus kereszthalála állandósult fordulópont, 
amin minden áll vagy bukik: személyes életünk, egziszten-
ciánk, boldogságunk… Ezért próbálok folyton a fényben 
maradni és az én kis lámpásomat is onnan táplálni, hogy 
magam is fényforrás legyek ott és úgy, ahová Isten állított.

Újév

f Jn 14,13–15 (12–14)

Igehirdetési előkészítő

A perikópa körüli megfontolások

Bár perikóparendünk az evangélium 14. fejezetének 13–15. 
verseit teszi alapigévé, véleményem szerint megfontolandó, 
hogy valóban ilyen körülvágással tekintsünk-e textusunk-
ra. Az általam elérhető kommentárok közül csak néhányat 
átlapozva felbátorodtam arra, hogy eltérjek a megadottól. 
A klasszikus régiek, mint Matthew Henry, a múlt századi 
Karner Károly, az újabbak közül David Guzik magyarázata 
és a sokunk által használt Bolyki János-féle 2001-es kom-
mentár egyértelműen szoros gondolati egységként tárgyalja 
a 12–14. verseket, míg a 15. verset már inkább egy új egység 
kezdő mondatának tekinti. 

Ha jól értem, akkor annyira szoros összefüggésben van 
a 12. és 13. vers, hogy talán el sem választható egymástól. Jé-
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zus 12. versben tett kijelentését magyarázza, alátámasztja 
a „Mert ()…” kezdetű gondolatsor. Más szavakkal: aki 
hisz őbenne, az olyan tetteket vihet véghez, mint ő, mert ő 
az Atya mennyei trónusánál lesz, és meghallgatva imáinkat, 
véghezviszi e tetteket. Engem megragadott most ez az ösz-
szefüggés, ezért így indulok tovább, Jn 14,12–14-re fi gyelve.

Exegézis

„…azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, 

sőt ezeknél nagyobbakat is tesz” (12)

Az ígéret kettős. Egyrészt Jézus az állítja, hogy a benne hí-
vő tanítvány olyan tetteket vihet véghez, mint amilyeneket 
ő tett. Már ez önmagában is nagy lehetőség, de továbbfűzi 
egy másodikkal: még nagyobb tetteket is. Ha jobban be-
legondolunk, ez a kijelentés az egyik legmeghökkentőbb, 
legizgalmasabb mondatok közé tartozik, amelyeket tanít-
ványi munkánkra nézve örököltünk Mesterünktől. De mit 
értsünk jézusi „tettek” () alatt, és mit jelent az, 
hogy még nagyobbakra is kapunk elhívást?

Van olyan klasszikus vélemény – Bolyki János Bult-
mann ra és Heanchenre utal –, amely szerint ezek a tettek 
alapvetően Jézus igehirdetését jelentik, s e tettek megismét-
lése voltaképp a jézusi igehirdetés folytatására utal. E gon-
dolat szerint pedig a „nagyobb tettek” egyszerűen azt je-
lentik, hogy a tanítványok már húsvét és pünkösd élmé-
nyével a történeti Jézusnál többet, a megdicsőült Krisztust 
hirdethetik. Ám ezen értelmezésnek ellentmond – érvel 
Bolyki –, hogy Jézus ellenfeleivel folytatott korábbi vitá-
iban ugyanezzel a szóval () utal tényleges tette-
ire, például 10,38-ban: „akkor ha nekem nem is hinnétek, 
higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjá-
tok: az Atya énbennem van, és én az Atyában.” Másrészt 
Jézus a 14. fejezetben is többször utal szavaira, beszédeire, 
parancsolataira, de azokat nem nevezi tetteknek. Sokkal 
valószínűbb az az egyszerűbb értelmezés, amely szerint a 
mennybemenetel, majd pünkösd után új üdvtörténeti kor 
kezdődik, ahol más minőségű csodák következhetnek a ta-
nítványok által tovább munkálkodó Mester által, hiszen ő 
már a győztes, aki az Atya jobbján ül, aki idő és tér korlá-
taitól függetlenül folytatja tanítványai által az ő csodáit…

„…amit csak kértek majd az én nevemben” (13a)

A következőkben is visszatérő téma ez (15,7.16; 16,23–24). 
Brown mutat rá a kijelentés zsidó vallástörténeti hátterére: 
a zsidó hagyomány imádságában gyakran hivatkozik az ős-
atyák érdemeire. Mintha Jézus buzdítása így azt jelentené: 
hivatkozzatok csak bátran az én érdemeimre. Egyfajta ga-
rancia ez az imameghallgatásra. Jézus neve – ebben a gon-
dolatban találkozik a textus és újév ünnepe. A nyolcnapos 
kisded fölött elhangzott a név, amelyet Józsefnek és Má-
riának adnia kellett: Jézus (Jeshua), azaz „Isten szabadít”. 

Jézus – ezzel a névvel indulunk a következő évbe, ezzel a 
névvel kezdhetjük imádságainkat és munkálkodásunkat.

„…hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban” (13b)

Érdekes lehet a „megdicsőíttessék” kifejezés, vajon mi min-
dent takar? Az általam eddig hallott legrövidebb megfo-
galmazás szerint: ott van jelen Isten dicsősége, ahol az ő 
üdvözítő akarata érvényre jut. A Fiú tettei megvalósítják 
az Atya üdvösségszerző akaratát, a Szentlélek pedig meg-
győzi a kemény emberi szívet, hogy adjon helyet ennek az 
akaratnak. Ahol a tanítványok Jézus nevében hittel készek 
imádkozni és cselekedni, ott megjelenik Isten dicsősége.

Jézus nevében – új távlatok nyílnak imádságaink 
és tetteink előtt

Bevezetés

Egy kirándulás során nemrégiben eljutottam Zsibrikre, és 
betértem az ott működő, szenvedélybetegekkel foglalkozó 
otthonba. A vezető lelkész távollétében az egyik helyet-
tessel kezdtem beszélgetni. Ahogy érdeklődtem az ottani 
munkáról, kiderült, hogy beszélgetőpartnerem egy Krisz-
tushoz tért, szabadult alkoholista, aki olykor segítségére 
van a vezetőknek a fi atalok körében végzett rehabilitációs 
munkánál. Végül nem is annyira a tőle hallott sok infor-
máció maradt meg emlékezetemben, hanem egy személyes 
jellegű vallomása. Előttem van az arca, ahogy őszintén, 
egyszerű szavakkal, de izzó szenvedélyességgel elmond-
ta: „Minden reggel azzal kelek, hogy megköszönöm az én 
Uramnak, hogy ismerhetem őt. Egész más így élni, hogy 
tudhatom: ő van nekem, és én segítségül hívhatom nevét 
minden nap…” Ezt a vallomást hallgatva hirtelen azt a vá-
gyat éreztem, hogy milyen jó lenne megfrissülni hitemben, 
hogy ezt a tényt – hogy Jézus nevét mint egy barát nevét 
mondhatom ki egy új nap kezdetén – újra szenvedéllyel és 
örömmel mondhassam el én is. 

Ma ezt az egyszerű csodát ünnepeljük: egy új esztendő 
kezdetén Jézus neve adatott nekünk mint barát neve, mint 
hívószó, mint kapaszkodó, mint csatakiáltás. Hiszem, hogy 
ha kérjük, megfrissíti bennünk Isten Szentlelke az ebbe ve-
tett hitünket, e fölötti örömünket és hálánkat.

Nagy tettekre hívatva 

Megdöbbentő lehetőséget hagyott örökségül a Mester tanít-
ványaira. A megrettent, a bezárkózó, botladozó Péteréknek 
nemcsak hitükben való megmaradást, nemcsak a félelmeik 
közepette való vigasztalást ígérte – bár ezek is milyen nagy 
dolgok! –, hanem azzal biztatta őket, hogy Mesterük nyo-
mában járva őket is nagy tettek várják. Szinte beleszédül az 
ember a mondatba: „olyanokat (…) sőt ezeknél nagyobba-
kat is”. Isten óvjon minket attól, hogy valami rajongó túl-
zással most már csak látványos nagy csodákra várjunk, de 
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a másik oldaltól is, tudniillik a bátortalanságtól s a kishi-
tűségtől, hogy a kereszténység ereje már nem mutatkozhat 
meg úgy, mint a kezdeti időkben, vagy mint a világ keleti, 
déli felén, ahol a misszió zászlaját viszik. Mesterünk nyo-
mán fontos és nagy tettek várnak ránk: meggyőzni embe-
reket, megmenteni életeket, imádkozni egymásért, testi-
lelki gyógyulásért, szabadulásért. Hiszen ő, a megdicsőült, 
a halál fölött is győztes most már a tér és idő korlátait is 
legyőzve rajtunk keresztül munkálkodni akar.

De minden győztes és nagy tettet igaz imádság előz 
meg. Eszembe jutott a nemrégiben elém kerülő történet a 
Krónikák 2. könyvéből. Jósáfát király idején többszörös túl-
erővel támadt a móábiak és ammóniak szövetsége Júdára. 
Jósáfát az Úr elé állva őseire és Ábrahámra hivatkozva kér 
segítséget. „Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk” 
– mondja (2Krón 20,12). Az ima meghallgattatott, és más-
nap a Lélektől megerősítve énekesek mennek Jósáfát sere-
ge előtt, és hangosan zengik a harci éneket: „Adjatok hálát 
az Úrnak, mert örökké tart szeretete!” (20,21) És megtör-
ténik velük – mint oly sokszor már történelmük során – a 
lehetetlen: győzelmet aratnak a többszörös túlerővel szem-
ben. Hatalmas tettek ezek – amelyek imádsággal indultak.

Jézus nevében kérni

Pedig Jósáfát csak egy emberre, Ábrahámra, Isten barátjá-
ra hivatkozott az említett történetben. Mennyivel nagyobb 
név az, amelyre mi hivatkozhatunk! Megváltónk neve, Jé-
zus az jelenti: Isten szabadít. A Mindenható Fiának neve 
ez, amely név megnyit ajtókat és mozgósít lehetőségeket. 
Nem kell koldusként kuncsorogni kapuja előtt, nem kell 
félszegen óvatoskodni, hanem a legnagyobb tisztelettel és 
szeretettel kérhetünk, mert csak erre várnak Isten meny-
nyei erői. Nem követelőzhetünk, de az általa kínált biztató 
lehetőséget meg kell ragadnunk. 

Dicsősége szeretne felragyogni…

Isten dicsősége ott van jelen, ahol végbemegy üdvözítő 
akarata. Győztes, szerető, bölcs akarat ez. Egy új esztendő 
küszöbén állva utunkat még homály fedi. Lehet, hogy túl-
erővel szembeni lelki csaták várnak ránk az új évben. Le-
het, hogy a lehetetlennel kell dacolni. Bárcsak újult erővel 
hatna ma, újév ünnepén a felismerés: van Urunk, akinek 
nevében bízva imádságunk és tetteink nyomán új távlatok 
nyílnak, ahol ránk ragyog majd Isten dicsősége.

g  S E F C S I K  Z O L T Á N

Tallózó

„Jézus nevében kérni (…) Az apostoli korban és később ez 
a gyülekezeti imádságok záró formulájává lett. (…) A sze-
retet János irataiban nem csupán érzelmi megnyilvánu-
lás, hanem tettek sorozata, amely összhangban van az Úr 

akaratával.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Jézus világosan behatárolja az »amit csak kértek« 
(14,13) kitételt. (…) A »Jézus nevében« azt jelenti, hogy a 
kérés megegyezik Jézuséval! (…) A Miatyánk sem csupán 
Jézustól tanult imádság, hanem – a Kis káté szerint – azo-
nosulás is azzal, amit Jézus mond. Vagyis: a tanítványnak 
nemcsak a sorsa, hanem a szava is megegyezik – aránya-
iban nyilván másképpen! – Jézuséval. (…) »Ha szerettek 
engem, tartsátok meg az én parancsolataimat.« (…) Jé-
zus akaratának a tanítvány életében esetről esetre, konk-
rét döntés által kell valósulnia (Karner: János, 202.). (…) 
»tartsátok meg« (…) Az eredeti szövegben nem imperatí-
vusz, hanem indikatívusz futurum, azaz a »meg fogjátok 
tartani« (…) nem parancsolat, hanem ígéret hangzik el: 
aki »szereti« Jézust, az »megtartja« parancsolatait, az »meg 
fogjátok tartani« azt, amit Jézus mond, akar, és tesz.” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Hogy Krisztus nevében kérhessünk, szoros közösség-
ben kell élnünk vele, különben nem fogjuk megtudni az ál-
lásfoglalását. Minél közelebb vagyunk hozzá, vágyaink an-
nál inkább azonosulnak az övével.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Hogy jól értsék, az általa mutatott példa nyomán kell 
járniuk, megtéve azt, amit ő tesz, s ezen továbbhaladva 
visznek végbe nagyobb tetteket. Ez úgy lehetséges, hogy 
közben állandó kapcsolatban maradnak imádsággal Jé-
zus nevében Istennel, s akkor az Atyához visszatért Jé-
zus cselekedni fog, válaszként a meghallgatott imádságra. 
Következésképpen: a nagyobb cselekedeteket is Jézus fog-
ja megtenni általuk, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 
A 12. verset tehát a 13k magyarázza. (…) Az eltávozása mi-
atti nyugtalanság egyik oldószere tehát a szeretetben gya-
korolt közösség.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„…valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem… – 
vagyis Ő, nem mi:

Újév. A fogadalmak időpontja, amikor hisszük, hogy 
reggel valami jobb és boldogabb kezdődik. Elég, ha hagy-
juk, hogy hasson ránk a fi zikusok és csillagászok által meg-
állapított kezdet mágiája, lenullázzuk a számlálót, össze-
állítjuk a fogadalmak és eskük listáját, amelyet úgysem 
tartunk be. Már az újévi ebéd után rágyújtunk az első ci-
garettára, január közepén már nem hiszünk abban, hogy 
az év végére folyékonyan beszélünk angolul, a fogyókú-
rát elhalasztjuk »jobb időkre«, a nyári szabadságra. Addig 
úgyis mindenki elfelejti. De ezen a kivételes újévi éjszakán 
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még mindig úgy érezzük, hogy nemcsak új év kezdődik, 
hanem most kezdődik minden.”

Janusz Leon Wisniewski (1954–) lengyel tudós és író

„A »Jézus nevében« kifejezés az imáink végén nem vala-
mi varázsige. Ha az, amit imában kérünk vagy mondunk, 
nincs Isten dicsőségére, és nem az ő akarata szerinti, akkor 
értelmetlen azt mondani, hogy »Jézus nevében«. A lényeg 
az, hogy hitelesen imádkozzunk Jézus nevében az ő dicső-
ségére, és nem az, hogy bizonyos szavakat hozzátoldjunk 
egy ima végéhez. Az imában nem a szavak számítanak, 
hanem az ima mögötti szándék. A Jézus nevében elhangzó 
ima lényege az, hogy olyan dolgokért imádkozunk, ame-
lyek megegyeznek Isten akaratával.”

Mit jelent Jézus nevében imádkozni? 
www.gotquestions.org

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az újév kapcsán több dolog is eszembe jut: ez az ünnep 
emlékezetet az elmúlásra, hiszen mindig azzal szembe-
sülök, milyen gyorsan eltelt ez az év is. Eszembe jutnak a 
hiedelmek, amelyeket az emberek ehhez az ünnephez, ün-
nepkörhöz kapcsolnak: lencsét enni a gazdagságért, újévi 
malacot, hogy ne legyen, ami kitúrja a ház lakóinak sze-
rencséjét. Ilyenkor sokan tesznek nagy hangú fogadalma-
kat arra nézve, hogy miben fognak ezentúl változtatni az 
életükön: mától mindennap sportolok, jobban takarékos-
kodom, leszokom a dohányzásról, amelyeket aztán vagy 
megtartanak, vagy nem. 

Azt gondolom, ilyenkor sok kérés hangzik el Isten fe-
lé is, és szerintem az ünnep és a kijelölt igeversek itt is ta-
lálkoznak egymással.

Persze mindenki mást kér imádságaiban Istentől: egész-
séget, boldogságot, sikert az életben. Talán ezek a leggyako-
ribb dolgok. De sokan sokkal konkrétabb dolgokért imád-
koznak: kapjam meg azt a bizonyos állást, legyen több pén-
zem, legyen nagyobb szerencsém, mint tavaly, legyen jobb 
autóm. Nagyon sokan szeretnék, hogy vágyaik pontosan 
beteljesüljenek.

Bár az ige azt mondja, hogy amit Jézus nevében kérünk, 
azt meg is kapjuk, a mindennapi tapasztalat nem egészen 
ez. Azt gondolom, ez nagyon sok embert összezavarhat. Jó 
mindig tudatosítanunk magunkban, hogy Isten nem egy 
„imádságautomata”. Azt gondolom, nyitottnak kell lenni 
az imádságra adott válasz meglátására, meghallására is, 
hiszen Isten sokszor teljesen más módon adja meg a vála-
szokat, mint ahogy az mi elképzeljük.

Érdekes számomra, hogy úgy tűnik, a teljesülés feltéte-
le a parancsolatok megtartása. Számomra ez egyfajta üz-
leti gondolkodást tükröz.

Elsőre számomra nem volt világos ez a kifejezés: „di-

csőíttessék az Atya a Fiúban”. Sokat gondolkodtam rajta. 
Azt gondolom, hogy Isten azért adja meg a kéréseinkre a 
választ (túl a szeretetén), hogy ezáltal is minél többen fel-
ismerjék Isten jelenlétét a világban, és ezáltal is egyre töb-
ben adjanak hálát neki.

Az esztendő első vasárnapja

f Mt 3,13–17

Igehirdetési előkészítő

Az esztendő nyitánya

Karácsony után vagyunk, az előttünk álló esztendő kez-
detén. Sokak számára ez az évkezdet napja, újév után ki-
vesznek még két nap szabadságot, és hétfőn mennek vissza 
dolgozni. Az iskolákban a téli szünet után hétfőn kezdő-
dik a tanítás. Ezen az évkezdő vasárnapon tekintsünk az 
előttünk álló évre Jézus megkeresztelésének története felől! 
Az esztendő első vasárnapja (ahogyan a Liturgikus könyv 
nevezi) a karácsonyi ünnepkör része. Eddig a betlehemi 
gyermekre fi gyeltünk, most tekintsünk arra a Jézusra, aki 
velünk vándorol ebben az évben is. 

Az evangéliumban Jézus megkeresztelésének történe-
te a karácsonyi történetet követi. Jézus nyilvános működé-
sének nyitánya ez. Az első történet, amelyben Jézus meg-
szólal. Máté evangéliumából eddig annyit tudunk Jézus-
ról, hogy Betlehemben született, menekülésük után nem 
Júdeába mentek haza (Máté koncepciója szerint júdeaiak 
voltak), hanem József családjával „Galilea területére vo-
nult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett 
le, amelyet Názáretnek neveztek”. 

Az év első vasárnapjának témája az „Istenfi ú” (Ha fen-
scher 1999, 151. o.) Az első két fejezet sejteti Jézus istenfi -
úságát: „ami benne fogant, az a Szentlélektől van”, „Egyip-
tomból hívtam el fi amat”. A keresztelés történetében többet 
tudunk meg: Isten bemutatja Jézust mint az ő Fiát, akiben 
gyönyörködik, és Jézus bemutatkozik mint Fiú, akihez az 
illik, hogy betöltsön minden igazságot. A fi úság két mo-
mentumban nyilvánul meg: dicsőségében és alázatában.

Nyitánya ez a történet Jézus működésének, és nyitánya 
a tanítványok Jézussal közös történetének. Máté evangélis-
ta azt az utat írja le, amelyen a tanítványokkal együtt ván-
dorolt Jézus, és Jézussal átélték, hogy velük van az Isten. 
Máté evangélista kétszeres keretbe foglalja Jézus történe-
tét (Luz 2000, 12. o.) A külső keret az evangélium tartal-
mát abban jelöli meg, hogy Jézusban velünk van az Isten. 
„Immánuelnek nevezik” – olvashatjuk az első fejezetben tu-
lajdonképpen váratlanul, hiszen nem ez lesz a neve. Máté 
számára azonban ez az evangélium lényege, amelyet ösz-
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szefoglal a végén a zárszó: „Veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” Jézus és a tanítványok története ezt a 
témát bontja ki. Amit Isten népe Mózes idején átélt, hogy 
Isten velük vándorolt a pusztában, úgy élik át a tanítvá-
nyok és éli át Máté gyülekezete Isten jelenlétét Jézusban. 
Több utalás található Máté evangéliumában Mózes törté-
netére, például: „Egyiptomból hívtam el fi amat”, az újszü-
lött gyermekek megöletése.

A belső keret tartalma: Kicsoda ez a Jézus? Isten Fia, 
aki engedelmes. Ennek a keretnek az elején a keresztelés 
és a megkísértés története áll: „Az illik hozzánk, hogy így 
töltsünk be minden igazságot”, és „Ha Isten Fia vagy, vesd le 
magadat”. A végén a kereszt eseménye: „Ha Isten Fia vagy, 
szállj le a keresztről!” Nem az az Isten Fia, aki csodát tesz, 
hanem aki engedelmes akaratához. 

A szöveg

14–15. vers: Jézus beáll a bűnösök sorába, hogy Keresztelő 
Jánosnál megkeresztelkedjen. Ez a rész Máté külön anya-
ga, Márknál nem szerepel. Azzal, hogy Máté kibővíti Már-
kot ezzel a motívummal, valami fontosat akar elmondani: 
Jézus istenfi úsága az ő engedelmességében valósul meg. 
A  itt nem páli értelemben értendő, mint az 
az igazság, amelyet Isten az embernek ígért, hanem Isten 
követelménye. „Az illik hozzánk, hogy így töltsünk be min-
den igazságot”, vagyis Istennek azt az akaratát, hogy Jézus 
közös sorsot vállaljon a bűnösökkel, szenvedőkkel, az em-
berrel. Amint a Filippi levélbeli himnusz vallja: „Nem te-
kintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem embe-
rekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizo-
nyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig.” 

A keresztelés Jánosnál és a qumráni hagyományban a 
bűn lemosását jelentette rituális fürdéssel. A keresztség ke-
resztény hagyományunkban is a bűntől való tisztulást fe-
jezi ki. Jézus keresztelkedésénél mégis gondolhatunk arra 
is, hogy nem maradt elérhetetlen szentségben és tisztaság-
ban, hanem engedte magát tisztátalanná válni azzal, hogy 
bemerítkezett abba a vízbe, amelyben a Jánoshoz igyekvő 
bűnösök tömegei mosták le rituálisan bűneiket. 

16. vers: A bibliai gondolkodásban az égbolt elválaszt-
ja egymástól az Isten és az ember világát. Ézsaiás így kö-
nyörög: „Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál.” (Ézs 
63,19) „Amikor Jézus kijött a vízből, megnyílt a menny”, ösz-
szeért az ég és a föld, Jézusban létrejött az egység Isten és 
az ember között. 

„Galamb formájában” – A Bibliában máshol nem for-
dul elő Isten Lelkének galambhoz való hasonlítása. De le-
het gondolni a Teremtés történetére, a teremtő Lélekre, 
amely lebegett a vizek fölött. A galamb formájában történő 
leszállást elképzelhetjük így is: ahogyan a madár puhán, a 
szárnyaival verdesve, a földet épp csak érintve száll le, úgy 

száll le a Lélek, észrevétlenül. Finoman betakar, és betölti 
szívünket. És gondolhatunk arra, hogy Ézsaiás a Messiás-
ról így jövendöl: „Az Úr lelke nyugszik rajta.” (Ézs 11,2) Az 
Isten Fia méltóságcím mellett tehát a messiási cím is meg-
jelenik a szövegben (Karner 17. o.).

17. vers: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö-
döm.” A menny megnyílását és a Lélek leszállását csak Jé-
zus maga látta. Személyes élményének tekinthető. A meny-
nyei hang azonban mindenkihez szólt. Márknál ez a mon-
dat személyes formában olvasható: „Te vagy az én szeretett 
Fiam, benned gyönyörködöm.” Isten megszólalását is Jézus 
személyes átéléseként írja le. Közel áll hozzám ez a már-
ki mondat. Pszichológusok leírják, hogy a gyermeknek az 
a legfontosabb, hogy szülei gyönyörködjenek benne. Élete 
első hónapjaiban a szülői gyönyörködés neveli a gyerme-
ket, és ajándékozza meg azzal az alapbizalommal, amely-
lyel élni tud majd. Jézus így tapasztalhatta meg Atyjának 
az Istent, és élt abból a bizalomból, hogy Atyja van, aki Fia-
ként szólítja, és gyönyörködik benne. 

Máté szempontja más. Nem Jézus személyes átéléseként, 
hanem nyilvános szózatként hangzik el Isten szava. A gyü-
lekezetnek hirdeti: a Názáreti Jézus az Isten Fia, aki oszto-
zik sorsunkban, részt vesz életünkben, akinek jelenlétét át-
élhetjük minden napon, benne Isten van velünk. Benne Is-
ten nekünk is Atyánk, mi pedig az ő gyermekei lehetünk.

Jézus megkeresztelése és a mi keresztségünk 

Az esztendő első vasárnapján Jézus keresztelésének törté-
nete emlékeztet a mi keresztségünkre. A magunk nevében 
vagy szülőként, keresztszülőként megvallottuk hitünket, 
vágyunkat, hogy szeretnénk Isten gyermekei lenni, vagyis 
szeretnénk részesedni Jézus életében, az ő fi úságában, hogy 
az ő bizalmával tudjunk élni, átélni, hogy ő velünk van 
minden napon a világ végezetéig. Jézus bemerítkezésekor 
közösséget vállalt velünk, magára vette az emberlétet, ré-
szesedett sorsunkban azért, hogy mi is részesedhessünk 
őbenne. Hogy élhessük a fi úságot. Hogy átélhessük, hogy 
számunkra is megnyílik a menny, életünk eseményeiben 
jelen van az Isten. Hogy átélhessük az ő gyönyörködését 
bennünk, és ebből életet tápláló bizalmat nyerjünk. 

Jézus életútjának kezdete és a mi évkezdésünk

Jézus útnak indul, és azzal, hogy részt vállal az ember sor-
sában (bemerítkezik, tisztátalanná válik értünk), meg-
mutatja, hogy Isten Fia ezt az utat tanítványaival, velünk 
akarja végigjárni. A tanítványok átélték Isten jelenlétét 
Jézussal közös útjukon, életük eseményeiben: a szabadu-
lásokat betegségekből, a bőséget az ötezer ember megven-
dégelésekor. Így élhettük át már mi is annyiszor eddigi 
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utunkon Jézussal, hogy velünk az Isten, és így tekinthe-
tünk az előttünk álló évre. Velünk vándorol, hogy vele Is-
ten fi aiként élhessünk. 
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Tallózó

„A Szentháromságnak ez a megjelenése arra akar rámutat-
ni, hogy Jézusnál nincs szó bűnvallomásról, ő csak magára 
vette a világ bűneit, hogy megváltson minket.” (A Szent Ist-
ván társulati Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Jézus megkeresztelkedése kezdettől fogva komoly gon-
dot jelentett az első keresztyének számára, mert hiszen az a 
látszat adódott, mintha Jézus a bűnösséget is vállalta, netán 
maga is bűnös lett volna! (…) Jézusnak »minden igazságot« 
kell betöltenie a János által eszközölt keresztségben. A gö-
rögben a dikaioszüné szerepel, (…) a szó vallási értelem-
ben a héber cödáqáh megfelelője és az isteni jogrend betöl-
tését foglalja magába. (…) Vagyis itt a mi megigazulásun-
kért folytatott isteni tevékenységgel van dolgunk, mely az 
isteni ígéretek beteljesedését is mutatja.” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ha (…) Jézus Krisztus pedig bűntelen, miért kell ne-
ki Jánostól megkereszteltetnie? (…) Isten jogrendje azt kí-
vánja, hogy a Messiás király népével, melyet meg kell vál-
tania, mindenben szolidáris, részes legyen, (…) S mivel az 
emberi egzisztencia éppen a keresztségben olyannak szim-
bolizáltatik, mint amelyiknek meg kell halnia, hogy új élet-
re támadjon (…). Jézus nem magáért keresztelkedett meg, 
mintha neki lett volna szüksége bűnbánatra, megtérésre és 
bűnbocsánatra, hanem népéért, értünk, vagyis azért, hogy 
kifejezze: halála által nekünk szerez bűnbocsánatot, feltá-
madása által nekünk szerez örök életet.” (Ravasz László: 
Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A bemerítkezés számára ünnepélyes szimbolizálása 
volt annak a módnak, ahogyan be fogja tölteni Isten vala-
mennyi igazságos követelményét az ember bűnével szem-
ben. Elmerülése azt ábrázolta, ahogyan bemerítkezett Isten 
ítéletének vizeibe a Kálvárián. Felmerülése a vízből feltá-
madását jelezte előre.” (William MacDonald: Ó/Újszövet-
ségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…ez az én szeretett Fiam: Ezek a szavak Iz 42,1-re utal-
nak, de némi vonatkozással a Ter 22,2-re és a Zsolt 2,7-re. 

Azt jelzik, hogy Jézus Isten Szenvedő Szolgája, és csakis eb-
ben az alázatos értelemben Messiás.” (Jeromos-bibliakom-
mentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Alázat nélkül lehetetlen a tökéletesedés. Minek nekem a 
tökéletesedés, ha így is jó vagyok?”

Lev Tolsztoj (1828–1910) orosz író

„A folyók és a tengerek azért nyerik el száz és száz hegyi 
patak hódolatát, mert mélyebben fekszenek, mint emezek, 
tehát uralkodni tudnak a hegyi patakok felett. Így a bölcs 
is, aki az emberek fölött akar állni, alájuk helyezi magát; ha 
előttük akar járni, mögéjük áll. Ilyen módon, bár felettük 
van a helye, nem érzik a súlyát, és bár előbbre való náluk, 
létét nem érzik sérelemnek.”

Lao-ce (Kr. e. 4. sz.) kínai fi lozófus

TÖRTÉNET

Néri Szent Fülöpről feljegyzik életírói, hogy igen jó kedélyű 
és jó humorú egyéniség volt. Eredeti és szellemes ötleteivel 
nemegyszer hökkentette meg még elöljáróit is.

Abban az időben, amikor már Róma egyik leghíre-
sebb papjaként emlegették, híre támadt, hogy valamelyik 
környékbeli kolostor egyik apácájának látomásai vannak. 
Annyi mindent meséltek róla azok a jámbor lelkek, akik 
a szent dolgokban is szeretik a szenzációt, hogy az illeté-
kes egyházi hatóság jónak látta vizsgálatot indítani. Néri 
Szent Fülöpöt bízták meg, járjon utána, kicsoda, micsoda 
ez a nővér, és mi igaz a szóbeszédekből.

A szent fogta magát, és egy napon elindult elvégezni 
a vizsgálatot. Gyalog vágott neki az útnak. Eső utáni nap 
volt, az úton itt-ott tócsákban állt még a víz. A szent tű-
nődve lépkedett. Egy helyen belelépett a sárba.

Ahelyett, hogy kilépett volna belőle, megállt és elmoso-
lyodott. Aztán tovább gázolt benne és még jó néhány po-
csolyába útközben. Mikor pedig beért a kérdéses kolostor-
ba, azonnal hívatta a híres nővért. Az meg is jelent. A szent 
alaposan a szemébe nézett, aztán követelő hangon rámu-
tatott saját sáros lábbelijére:

– Legyen szíves, kérem, húzza le a cipőimet, és tisz-
títsa meg.

A nővér elvörösödött és felháborodva tiltakozott:
– Micsoda udvariatlanság ez, így megalázni engem!
A szent nem szólt semmit, hanem sarkon fordult és 

ment vissza Rómába. Ott aztán megírta a jelentést:
– A látomások nem érdekelhetik az egyházi hatóságo-

kat, mert aki látja őket – nem alázatos.


