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Lelki karbantartás
g  S Z A B Ó  L A J O S

Jókedvű embernek ismertem meg az ötvenes évei elején járó 
kedves pécsi presbiter barátomat. Volt egy örökké ismétlődő 
jelmondata. Ha valami meghibásodott a gyülekezet épülete-
iben, a templomban, a teremben, esetleg a szolgálati gépko-
csiban, akkor már jött is a szentencia: „Látod! Egy lényeges 
dolog van: a karbantartás.” Fiatal segédlelkészként idegesített 
ez a mondat. Ha valami technikai zavar, hiba jelentkezett, már 
előre mormogtam magamban: na, majd ha megérkezik Laci, 
biztosan megkapjuk a speciális biztatást és fi gyelmeztetést az 
épp aktuális karbantartásra. Fiatalos felháborodás volt ben-
nem: lehet egyáltalán úgy élni, hogy mindig minden ápolt, 
rendezett és ellenőrzött legyen körülöttem? Ki lenne képes 
rajta kívül mindig mindent felügyelni és rendben tartani?

Néhány évtizeddel később kezdtem megtanulni, hogy 
valahogyan mégis neki volt igaza. Talán még az örökös is-
mételgetésben is. Egy idő után kezdtem csak észrevenni, 
hogy én is mondogatok hasonló mondatokat a fi atalabbak-
nak. Idéztem gyakran a tőle tanultat, de alkottam a saját-
jaimat is szépen. Vissza is idézik az „útitársaim”, nem kis 
gúnnyal vagy iróniával, ha túl sokszor ismételgetem az én 
személyes szentenciáimat. Ilyenkor pár napig jegelem őket, 
aztán mégis feltörnek, és azon kapom magam, hogy ismét 
osztogatom a „tanító” intelmet. 

Idén a márciusi vasárnapok az egyházi esztendő leg-
szebb ismétlődései. Rendkívül korai és bőséges februári 
napfénnyel megalapozottan, egyre intenzívebb világosság-
gal közelednek a böjti vasárnapok. A látványosan hosszab-
bodó nappalok többletfényt sugároznak, szinte ránk tör a 
kellemes felüdülés érzése. 

Minden lelkész fülében ott zsongnak az introitus zsol-
tárok visszatérő mondatai. Kívülről tudjuk már az evangé-
liumi szakaszokat Invocavit vasárnapjától Palmarumig. Az 
elmaradhatatlan böjti énekek dallamai is akarva-akaratlan 
felcsendülnek bennünk. Ilyenkor még ösztönösen is jut egy 
kis fi gyelem arra, hogy keressünk egy-egy szép imádságot, 
és azt is felolvassuk a gyülekezet előtt a böjti vasárnapokon.

Ebben az időszakban a hagyományos lelki értékek nagy 

erővel vesznek körül minket. Jó ezt tudatosítani és éven-
te újra megélni őket. Nem más ez, mint egy igazi lehető-
ség a lelki karbantartásra. Érezzük ennek a szükségét a lel-
ki útjaink állapotát szemlélve. Kicsit olyan ez, mint a kora 
tavaszi kátyúzás a közutakon. Talán az a legnagyobb kü-
lönbség, hogy ha egy igazi lelki érték kerül az életünkbe, 
akkor az nemcsak egy foltot vagy egy üreget takar be, ha-
nem gyógyítja az egész életünket.

Gyorsan ráébredünk a hiányainkra, ha a baráti, rokoni 
vagy ismerősi kapcsolataink ápolatlanságára, elhanyago-
latlanságára gondolunk. De a karbantartás szükségességé-
re fi gyelmeztet az is, ha megkérdezzük magunktól, mikor 
vettünk utoljára mély lélegzetet a saját belső szobánkban, 
mint gyakorló lelkészek. Néha még csak leülünk és elgon-
dolkodunk a dolgainkon, de néhány perc múlva már ott 
van a fejünkben a következő program, az ügyeletes admi-
nisztrációs elmaradás, megválaszolatlan e-mailek, a ren-
geteg szervezési stressz. Mi maradt el? Mit felejtettem ki? 
Kit nem értesítettem? Mit nem töltöttem ki?

A lelki karbantartás pedig, akárhogyan is végezzük, kon-
centrációt igényel. Csak ott és akkor valósul meg, ha ki tu-
dunk lépni egy kis időre a taposómalomnak nevezett kény-
szerből. Kicsi megállás. Kicsi hallgatás. Kicsi elengedés. Mi-
nél fontosabb pozícióban, minél több emberrel van dolgunk, 
annál inkább szükséges a lelki karbantartás rendszeres elvég-
zése. A jó karbantartás itt is a biztos üzemmód garanciája. Az 
időben végzett karbantartás biztonságot teremt. Lelki érte-
lemben is így van ez. „Karbantartó anyagok” írott formáan és 
élő szóban egyaránt bőségesen elérhetőek. Ezért érdemes teo-
lógiai könyveket nemcsak készülés céljából, hanem csak úgy, 
szabadon is lapozgatni. Lelki írásokat és imádságokat sem 
pusztán a konkrét szolgálat érdekében, hanem „karbantar-
tásként”, zavarmentes időben is, nyugodtan és önmagunkért.

Március hónap igéje igazi karbantartó mondat: „Arról 
fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35) Lehet, hogy ennyire kézen-
fekvő lenne a lelki karbantartás a tanítványok számára?

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

Az egyetlen vagy az egyik
A megigazulás mint az egyházi tanítás és gyakorlat elengedhetetlen kritériuma*

g  R E U S S  A N D R Á S

A diff erenciált konszenzus az ökumenikus párbeszédeknek 
a legutóbbi évtizedekben elterjedt új fogalma. Ez azzal vet 
számot, hogy a közeledést nem munkálja a harmónia olyan 
erőltetése, amely azt hiszi, hogy egy-egy konszenzust tar-
talmazó állítással már elsimította a különbségeket.1 Nem 
járható út a szakértők munkájának pusztán engedelmes el-
fogadása, amely ünneprontásnak tekinti az újabb kérdése-
ket. Az ökumenizmus iránti elkötelezettségben is szükséges 
a vita, amelyben ki-ki ragaszkodik álláspontjához, vagyis a 
diff erenciákhoz. Mégis hassa át ezeket a megfontolásokat és 
vitákat a konszenzus keresésének a szándéka, amely meg-
érteni igyekszik a másikat. Az Augsburgban 1999. október 
31-én aláírt Evangélikus – római katolikus közös nyilatko-
zat a megigazulás tanításáról számos példával illusztrál-
ja, hogy mi értendő a diff erenciált konszenzus fogalmán.

Maga a fogalom, de a nyilatkozat szövege is felveti a kér-
dést, hogy a kifejezés két tagja, a diff erencia és a konszen-
zus miként viszonyul egymáshoz. A megigazulásról szóló 
tanítás közös kifejtése mintegy erre a kérdésre adott válasz-
ként hét olyan témát tárgyal, amelyekben az evangéliku-
sok és római katolikusok úgy fogalmaztak meg konszen-
zust, hogy szót kapott a köztük továbbra is fennálló diff e-
rencia. A kettő viszonyát megnyugtatónak tűnő fordulattal 
intézi el a dokumentum: „Az alapigazságokban ez egyetér-
tést jelent; a részletek különböző kifejtései pedig ezzel ösz-
szeegyeztethetők.” (KNY 14) Talán könnyebb ezt elfogad-
ni a közös kifejtés hét témáját vizsgálva. Még teológiailag 

 * Megjelent in: „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehir-
detés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv 
születésnapjára. Szerk. Fazakas Sándor – Ferencz Árpád. Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2012. 525–545. o.
 1 A Közös nyilatkozat kapcsán Pöhlmann (1990, 15. o.) úgy látja, 
hogy Jörg Baur Frei durch Rechtfertigung című írásában megfogalma-
zott éles kritikája is abból az aggodalomból fakadt, hogy a dokumen-
tum mögött a harmónia kikényszerítésének törekvését sejtette.

képzett olvasók is feltehetően csak a felekezeti sajátossá-
gok szabatos leírásaként veszik tudomásul a nyilatkozat-
nak azt a szakaszát, amely a megigazulásról szóló keresz-
tény tanítás kétségtelenül nagyszerű és méltán ünnepelt 
deklarálása után következik:

„Ezért a megigazulásról szóló tanítás, amely ezt az üzene-
tet megragadja és kifejti, nem csupán egy része a keresztény 
tanításnak. Lényegi kapcsolatban áll minden hitigazsággal, 
melyeket egymással belső összefüggésben kell látni. Ez olyan 
elengedhetetlen kritérium, amely egyházaink egész tanítá-
sát és gyakorlatát szüntelenül Krisztusra irányítja. Amikor 
az evangélikusok e kritérium páratlan jelentőségét hangsú-
lyozzák, nem tagadják minden hitigazság összefüggését és 
jelentőségét. Amikor a katolikusok több más kritériumot is 
kötelezőnek tartanak, nem tagadják a megigazulás üzeneté-
nek sajátos funkcióját. Evangélikusok és katolikusok együt-
tes célja, hogy mindenben Krisztust vallják meg, Benne min-
denek fölött kell bízni mint az egyetlen közvetítőben (1Tim 
2,5k [SZIT]), aki által Isten önmagát ajándékozza a Szentlé-
lekben, és megújító ajándékait árasztja ki.” (KNY 18)

Kérdésünk az, hogy mit jelent az idézett szövegben ki-
fejezett egyetértés az ugyanitt megfogalmazott különbö-
zőségek ismeretében. A következőkben sem a Közös nyi-
latkozat értékelésére vagy bírálatára, sem a megigazulás 
közismerten óriási irodalmának áttekintésére, sem a meg-
igazulás fogalmának vagy tanának mai megfogalmazásá-
ra nem vállalkozhatunk.

Tanulmányunkban először azt mérlegeljük, hogy a 18. 
szakaszban mondottak hogyan értendők a római katoliciz-
muson belül, azután, hogy miként jelenik meg a probléma 
a lutheranizmuson túli protestantizmusban, majd a meg-
igazulás lényegi mondanivalóját keressük a megigazulás 
modern megfogalmazásaiban, és végül a megigazulásnak 
mint a keresztény tanítás és igehirdetés páratlan kritériu-
mának elengedhetetlen elemeit vesszük számba.
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Az egyetlen vagy az egyik a

Ami elengedhetetlen és ami még 

kötelező kritérium

A Közös nyilatkozat idézett szakaszának megfogalmazási 
módja teljesen megfelel annak, amit a diff erenciált kon-
szenzuson értünk.2 A kifejezésen azt értjük, hogy a koráb-
bi időkből ismert felekezeti viták polemikus megközelítése 
helyett, amikor mindegyik fél a másiktól eltérő saját állás-
pontját hangsúlyozta, az ökumenikus korszak elvárásának 
megfelelően a felekezetek párbeszédében a megegyező vo-
nások közös megfogalmazása kerül előtérbe. Így mondja a 
nyilatkozat, hogy a megigazulásról szóló tanítás „nem csu-
pán egy része a keresztény tanításnak”, hanem a keresz-
tény tanítás minden részével kapcsolatban áll és azokkal 
összefügg, sőt „elengedhetetlen kritérium”, amely „egy-
házaink egész tanítását és gyakorlatát szüntelenül Krisz-
tusra irányítja”. S azt is, hogy a két felekezet közös célja, 
„hogy mindenben Krisztust vallják meg, Benne mindenek 
fölött kell bízni, mint az egyetlen közvetítőben”. Ez a két 
állítás örvendetes konszenzust fejez ki, ami a nyilatkozat 
nagy értéke. A két állítás között, mint valami jelentéktelen 
észrevétel, szinte megbújik a különbözőség meghatározá-
sa: „Amikor az evangélikusok e kritérium páratlan jelen-
tőségét hangsúlyozzák, nem tagadják minden hitigazság 
összefüggését és jelentőségét. Amikor a katolikusok több 
más kritériumot is kötelezőnek tartanak, nem tagadják a 
megigazulás üzenetének sajátos funkcióját.”

Első benyomásunk az lehet, hogy az eltéréseket mind-
két oldalról úgy közelíti meg ebben a két mondatban a két 
felekezet, mintha elébe menne a másik fél gondolkodás-
módja alapján feltételezhető és várható ellenvetésnek. A fel-
tételes móddal nem kívánom megkérdőjelezni a jó szán-
dékot, hogy ilyen módon kívánják a másikat olyan megér-
tésre segíteni, hogy az a számára addig elfogadhatatlannak 
tartott különbségek ellenére se vonja kétségbe a vitapart-
ner kereszténységét. A feltételes módot az a kételkedés su-
gallja, hogy vajon egyértelmű-e az eredmény. A gondosan 
megszerkesztett, szimmetrikusan felépített mondatokban 
– ebben a szakaszban sokkal inkább, mint a megigazulás 
közös értelmezésének hét témakörében – aszimmetria rej-
tőzik, amely a formai hasonlóság és a nyilatkozatban meg-
fogalmazott tartalmi egyezések ellenére – nem túlzás ezt 
állítani – lényeges tartalmi különbséget takar. Hiszen an-
nak kimondásával, hogy a megigazulás kérdésében érde-
mi egyetértés van és a felekezeti különbségek perifériku-
sak, végső soron azt a nem elhanyagolható tényt leplezték, 
hogy a megigazulásról szóló tanítás az evangélikus egyház 

 2 Németül diff erenzierter Konsens. Ennek egyik lehetséges értelme-
zése egy amerikai szólással: agreement to disagree agreeably, vagyis 
megegyezés arról, hogy nem tudunk megegyezni, de mégis barátságo-
san viszonyulunk egymáshoz, idézi Geldbach 2003, 33. o. A „részleges, 
diff erenciált konszenzus” kifejezést használja Hafenscher 2001, 89. o.

számára sokkal nagyobb jelentőségű, mint a római katoli-
kus egyház számára (Geldbach 2003, 33. o.). Minden ör-
vendetes egyetértés mellett ezért súlyos kérdéseket vet fel 
a témának ez a megközelítése.

Az evangélikusok sohasem tekintették úgy páratlan 
kritériumnak a megigazulásról szóló tanítást, hogy azt az 
egyetlen hitigazságnak tartották volna. A megigazulástan 
mint kritérium számukra éppen azzal töltötte be páratlan 
szerepét, hogy megkülönböztetéssel éltek: a teológiai ha-
gyományban megfogalmazott hittételeknek nem mind-
egyikét, hanem közülük csak azokat fogadták el, amelyek 
nem ellenkeznek az egyedül Krisztus általi megigazulás-
sal. A római katolikusokra vonatkozó megállapítás is ál-
talánosságokban mozog. Pontosításra szorul, hogy melyek 
azok a többi kritériumok, amelyeket a megigazulás tanítá-
sa mellett még kötelezőnek tartanak. És mit jelent az, hogy 
kötelező? Róma éppen e miatt az evangélikus diff erenciá-
lás miatt veti a hiányos hitet (defectus fi dei) az evangéliku-
sok (és általában a protestánsok) szemére. Ők pedig eltérő 
formában ugyan, de mégis mind azzal válaszolnak, hogy 
a római egyház túl sok hittételt, az üdvösség szempontjá-
ból fölösleges dolgok hitét (redundantia fi dei) éppoly súllyal 
követeli meg, mint a solus Christust (Reuss 2008, 193. o.).

Igazságtalanok vagyunk Rómával szemben, ha nem 
veszünk tudomást azokról a tanítóhivatali szövegekről, 
amelyek teljes egyértelműséggel hirdetik, hogy a bűnös 
ember megváltásában Jézus Krisztus az egyetlen Szabadí-
tó. Gondolhatunk a II. orange-i zsinatnak az eredeti bűn-
nel és a kegyelemmel foglalkozó kánonjaira, ahol a 16. ká-
non Augustinust idézi: „Senki se dicsekedjék azzal, ami-
je látszatra van, mintha nem kapta volna…” Utal továbbá 
Krisztus halálára (Gal 2,21) és a foglyokat szabadító Krisz-
tusra (Ef 4,8), majd így folytatja: „bárki tagadja, hogy in-
nét bírja azt, amije van, annak vagy nincs semmije való-
jában, vagy »amije van is, elveszik tőle«.” (DH 386) Ilyen 
értelemben tanít a trienti zsinatnak az áteredő bűnről ho-
zott határozata, amely kiközösíti azt, aki ezt a bűnt „meg-
szüntethetőnek mondja, akár az emberi természet erői ré-
vén, akár másféle gyógyszerrel, mint az egyetlen közve-
títő, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeme által” (DH 1513). 
A zsinat ugyan a mai közgondolkodás számára már ide-
gen arisztotelészi okokkal, de a dolog lényegét tekintve he-
lyesen írja le, hogy csak Istennek Krisztusban végbement 
cselekvése az oka a bűnös ember megigazulásának.3 Azok-
nak a kedvéért, akiknek ennél is nagyobb egyértelműség-
re van szükségük, hozzáteszi: „senki sem igazulhat meg, 
csak ha részesedik a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésé-
nek érdemében.” (DH 1530) A Hittani Kongregáció egyéb-
ként sok vihart kavart Dominus Iesus nyilatkozata is ha-
tározottan deklarálja ugyanezt. Védelmébe veszi az egyet-
lenség, egyetemesség, abszolút szavak használatát, amikor 

 3 Céloka, kiérdemlő oka, eszközoka, formai oka: DH 1529–1530.
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nem fogadja el, hogy ezek a szavak „Jézus Krisztus üdvöt 
hozó eseményének jelentőségét és értékét” eltúlozva fejez-
nék ki. S így folytatja: „Ebben az értelemben állítható, és ál-
lítani kell, hogy Jézus Krisztusnak egyedülálló és páratlan, 
csak rá jellemző, kizárólagos, egyetemes, feltétlen jelentő-
sége és értéke van az emberi nem és az emberiség történe-
te számára. Jézus ugyanis Isten minden ember üdvössé-
géért emberré lett Igéje.” (Dominus Iesus 15) Örömmel tölt 
el, hogy ilyen példákat még nagy számban lehetne találni 
a legmagasabb tekintélyű tanítóhivatali megnyilatkozá-
sokban. A felekezeti polémiák ismeretében az ilyen szöve-
gek megtalált drágagyöngyhöz hasonlók, mert a mélyben 
létező hitbeli egységet tárják elénk.

Gondot okoznak viszont azok a hivatalos megnyilatko-
zások, amelyek Jézus Krisztusnak ezt az egyedül üdvözí-
tő munkáját relativizálják. Elsősorban Mária szeplőtelen 
fogantatásának,4 a pápai tévedhetetlenségnek5 és Mária 
mennybevételének6 dogmája kapcsán kérdezzük, miként 
lehet ezeket összeegyeztetni Krisztus páratlanságával. Fo-
gadjuk el, hogy ezekkel nem akarják tagadni „a megiga-
zulás üzenetének sajátos funkcióját” (KNY 18). Az ökume-
nikus párbeszéd másik oldalán azonban úgy látjuk, hogy 
ezek a dogmák, bár kapcsolódnak Krisztus személyéhez, 
de nem részei közvetlenül Krisztus művének. Nem kapunk 
megnyugtató feleletet arra nézve, hogy a kötelezőnek tar-
tott több más kritériumot miként lehet megkülönböztet-
ni a megigazulásnak mint Krisztus művének és Krisztus 
személyének egyetlen, egyetemes és abszolút jelentőségé-
től, ha a három legújabb dogmát vitatók lényegében ugyan-
olyan megítélés alá esnek,7 mintha „az egyedül kegyelem-
ből, Krisztus üdvözítő művébe vetett hitben” (KNY 15) va-
ló megigazulást vetnék el. A kérdés jogos annak ellenére, 
hogy a trienti zsinat elítélt és elvetett olyan nézeteket is, 
amelyeket protestáns oldalról a római katolicizmusnak tu-
lajdonítanak (DH 1551–1553).

Az alapvető különbséget azonban nem annyira a to-
vábbi kritériumok számában kell látnunk, hanem az egy-
házfelfogás különbözőségében. A Dominus Iesus nyilatko-
zat negyedik fejezete bibliai hivatkozásokra támaszkod-
va fejti ki Krisztus és az egyház teljes egységét: Krisztus 
maga van az egyházban, és az egyház Krisztusban van, 
„Krisztus üdvözítő misztériumának teljessége az Egy-
házhoz is tartozik, mely elválaszthatatlanul kapcsolódik 

 4 Ineff abilis Deus bulla (1854). DH 2800–2804. 
 5 Pastor aeternus hittani rendelkezés Krisztus Egyházáról (1870). 
DH 3050–3575.
 6 Munifi centissimus Deus apostoli rendelkezés (1950). DH 3900–3904.
 7 Akik másképpen gondolkodnak Mária szeplőtelen fogantatásáról, 
azok „hitükben hajótörést szenvedtek és az Egyház egységétől elsza-
kadtak” (DH 2804). Aki nem vallja a pápai tévedhetetlenséget, legyen 
kiközösítve (DH 3054, 3058, 3064, 3075). Aki tagadja vagy kétségbe 
vonja Mária mennybevételét, „tudja meg, hogy az isteni és katolikus 
hittől teljesen elpártolt” (DH 3904).

Urához. Jézus Krisztus ugyanis az Egyházban és az Egy-
ház által folytatja üdvözítő jelenlétét és tevékenységét.” 
(Dominus Iesus 16) Sem összekeverni, sem szétválaszta-
ni nem lehet őket, „mert egyetlen »teljes Krisztust« al-
kotnak” (uo. 16). Az egyház mint Krisztus menyasszonya 
szimbólumot azonban csak annak kifejezéseként értel-
mezi, hogy Krisztus és az egyház szétválaszthatatlanok. 
Sajátosan utal a nyilatkozat három bibliai helyre, ahol az 
apostol a gyülekezetet Krisztus menyasszonyának neve-
zi. Az első hellyel (2Kor 11,2) kapcsolatban fi gyelmen kí-
vül hagyja, hogy ez a gyülekezet „szépen eltűr” más lel-
ket vagy más evangéliumot (2Kor 11,4). A második helyen 
nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy a szétválaszt-
hatatlan, de aszimmetrikus összetartozás úgy jön lét-
re, hogy Krisztus a szabadító (Ef 5,24), az egyház pedig 
a víz fürdőjével az ige által részesül a megtisztításban és 
megszentelésben (Ef 5,25–29), ami nem zárult le a múlt-
ban, hanem aminek teljessé kell lennie. A harmadik hely 
(Jel 21,2.9) sem a jelen valóságáról, hanem reménységünk 
tárgyáról szól. Amikor az Ágostai hitvallás az egyházat a 
létrejötte felől nézve úgy határozza meg, hogy „az a szen-
tek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanít-
ják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki” (CA VII), 
éppen ezt a szükséges dinamikát fogalmazza meg. Ahol 
ugyanis Krisztus megújító evangéliuma hat, ott nincs te-
re sem statikus birtokon belüliségnek, sem kisebbrendű-
ségi érzésnek.

A római egyháznak a Dominus Iesus nyilatkozatban ki-
fejezésre juttatott igénye, hogy egyedül ő birtokolja „az üd-
vösség eszközeinek teljességét” (Dominus Iesus 16, 22. Vö. 
Geldbach 2003, 32. o.), az egyedül kegyelemből, egyedül 
Krisztusért való megigazulásnak egészen más értelmezését 
jelenti. Ha az isteni kegyelem és Jézus Krisztus megváltó 
munkája mellett meghatározott egyházszervezet (aposto-
li szukcesszió) vagy például különböző dogmák elfogadá-
sa is szükséges, akkor vajon mit jelent az „egyedül”? Nem 
lehet azzal érvelni, hogy a kegyelem és a krisztusi meg-
váltás első renden, minden más kötelezőnek tartott kri-
térium pedig csak másodrenden elengedhetetlen. Az „el-
engedhetetlen” szó mellett értelmetlenek a kiegészítések. 
A több más kritériumot kötelezőnek tartó felfogás megkér-
dőjelezi, sőt felül is írja az ingyen, kegyelemből, Krisztu-
sért való megigazulás bibliai és reformátori elvét, amelyről 
a Közös nyilatkozatban evangélikusok és római katoliku-
sok közösen egyetértéssel vallottak. A Közös nyilatkozat-
nak a fi nom megkülönböztetése tehát a megigazulás elté-
rő értelmezését rejti. A két értelmezés nem lehet egyszerre 
igaz, nem egyeztethető össze, nem vallható egyszerre. Ezért 
még tisztázásra vár az az ellentét, hogy a közösen vallott 
állítások mellett – egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus 
által, egyedül Isten irgalmassága (KNY 15–17) – miként le-
het több más kritériumot is, köztük az egyháznak bár hosz-
szú múltra visszatekintő, de mégis csak történelmi formá-
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ját8 kötelezőnek, azaz elengedhetetlen feltételnek tartani. 
A megigazulástan kérdésében elért egyetértést persze le-
het reménységsugárnak tekinteni arra nézve, hogy a töb-
bi súlyos kérdésben is, mint például Máriának az üdvös-
ségszerzésben betöltött szerepe és a pápai tévedhetetlen-
ség, sikerül egyetértésre jutni.9

Választ kellene adni persze arra a kérdésre is, hogy az 
„egyedül” szóra hivatkozva kell-e, szabad-e olyan mosto-
hán (el)bánni jó hagyományokkal, ahogyan az a protes-
tantizmusban sokszor történt.

A Krisztusról szóló üzenet teljességének féltéséből 

fakadó további fogalmak

Míg az augsburgi lutheránus – római katolikus Közös nyi-
latkozat szerint a megigazulás eltérő jelentőségű kritérium, 
a Leuenbergi konkordia szerint az evangélikus és a reformá-
tus egyházak számára „[a] megigazulás hirdetése mint az 
Isten szabad kegyelméről szóló üzenet az egyház minden 
igehirdetésének mértéke” (12).

A lutheranizmusnak és kálvinizmusnak ezen egyetér-
tése mellett mégis némi különbségről is kell szólni. Meg-
különbözteti Kálvin az Istennel való megbékélést és a meg-
szentelődést, amikor az ezeket munkáló kétféle kegyelem-
ről beszél.10 Itt, az Institutio III. könyvében előbb beszél 
a megszentelt keresztény életről, mint a megigazulásról, 
de amint Szűcs Ferenc megállapítja: „Kálvin teológiai ér-
telemben nem tesz idői különbséget Isten munkájában. 
Nincs ilyen, hogy ez van előbb, vagy az.” (Szcs 1995, 84. o.) 
A megigazítást, tehát a bűnös befogadását Isten irgalmába, 
és a megszentelődést, vagyis a bűnös tényleges megújulását 
Kálvin összekapcsolja a megigazulás fogalmában: „Krisz-
tus tehát csak azt igazítja meg, akit egyúttal meg is szen-
tel.” (Kálvin 1995, III,16,1) Ilyen módon nagy hangsúlyt 
ad a hívő ember új életének, és ezért egy új törvényeskedő 
etikát vetettek Kálvinnak és a kálvinizmusnak a szemére. 
A megbékélés-kiengesztelődés, megszentelődés, megiga-
zulás fogalmainak ehhez a kálvini tárgyalási sorrendjé-
hez hasonló Karl Barthé, aki a kiengesztelő és a kiengesz-
telés után tárgyalja a megigazulást, a Szentlélek egyházat 
teremtő és megújító, valamint elhívó munkáját.11

 8 „Kár, hogy a Dominus Iesus irat a 4. fejezettől kezdve a mi olvasa-
tunkban a Dominus Iesus mellé egy szintre hozza a Domina ecclesiát 
vagy Regina ecclesiát. Mi, evangélikusok is valljuk az egyház miszté-
riumát, magyarázhatatlan titkát (Ef 5 alapján), valljuk az Ő reális je-
lenlétét, a szentségekben, az igehirdetésben, a kicsinyei között, de nem 
valljuk a Christus prolongatus formát az egyházra nézve.” Hafenscher 
2001, 93. o. Kiemelések az eredetiben.
 9 Ergebnis der Studienarbeit, in: Meyer–Schütte 1980, 336. o.
 10 Kálvin 1995, III,11,1; vö. „az uralkodó kegyelem parancsoló ke-
gyelem is”, Szcs 1995, 83. o.
 11 Barth: KD IV/1.

A krisztusi váltságmű elemeiként különbözteti meg 
Tavaszy Sándor a megváltást, amit Krisztus véghezvitt, és 
a kibékítést, ami még nem a megváltás, de involválja azt. 
A kibékítés Isten irgalmazó tette, de még nem megváltás, 
hanem a bűneset és a megváltás között van, „de innen az 
eszkatologikus határon, amely elválasztja a bűneset által 
dominált világot a megváltástól dominált dicsőséges világ-
tól” (Tavaszy 2006, 239. o., kiemelés az eredetiben). Ebben 
az üdvtörténeti szemléletben a megigazítás actus forensis, 
bírói, deklaratorikus aktus, aminek következtében „a ke-
resztyén ember bűnei bocsánatát és az örök élet bizonyos-
ságát hordozza szívében” (uo. 311. o., kiemelés az eredeti-
ben). Tehát csak igazzá nyilvánítás, felmentés: „a megiga-
zítás mutatio hominis exterior és nem mutatio hominis 
interior.”12 Ezért szükséges, hogy a kiválasztottak életének 
kibontakozásáról is szó legyen: „akiket Isten elhív, megté-
rített és újjászült, azokat megigazítja.” (Uo. 310. o.) A meg-
térés az újjászületésben, a megigazítás a megszentelődés-
ben folytatódik, ahol az újjászületés nem emberi kezdemé-
nyezés, hanem merőben Isten akaratának érvényesítése, a 
megszentelődés „az élet minden körülményeinek és viszo-
nyainak a Krisztus igazságával való megszentelése, Isten 
dicsőségének szakadatlan szolgálata” (uo. 311. o.). Félreér-
tések elkerülése végett hozzáteszi Tavaszy Sándor, hogy a 
„megszentelődés alanya Istennek a mi akaratunkat betöl-
tő Szentlelke” (uo. 312. o.). Folytatja tehát azt hagyományt, 
amely igen határozottan elkülöníti és egymástól világosan 
eltérő tartalommal tölti meg ezeket a fogalmakat.

Forenzikusan, bírói ítéletként érti a megigazulást Török 
István is, aki helyesen látja, hogy a megigazulástan körü-
li vita és kritika igazi kérdése, hogy „a megigazulás csupán 
a mennyei fórumon elhangzó bírói deklaráció-é, vagy pe-
dig az emberi életben is tényleges hatást, valóságos válto-
zást idéz elő? A megigazult ember csakugyan igaz-é, vagy 
nem?”13 Válaszában azonban messze túllép a megigazulás 
forenzikus értelmezésén: „A megigazulás jóval többet tar-
talmaz az egyszerű bűnbocsánatnál. Újra szövetségébe eme-
li Isten azt, aki Krisztust befogadja, és mint szövetségesének 
új létjogot ád. […] Nemcsak képes beszéd mindez, hanem 
Isten teremtő erejű igéjének megnyilatkozása; ezzel állítja 
helyre a bűn által megtört szövetségi viszonyt, s fogadja kö-
zösségébe az embert. Nem reménytelen most már az élet s 
nem értelmetlen a világ.” (Uo. 420. o.) Kálvint idézi, akinek 
a számára megigazulás és megszentelődés elválaszthatat-
lanul összetartozik (Kálvin 1995, III,16,1), „akárcsak a nap 

 12 Tavaszy 2006, 310. o. Sebestyén Jenő is ragaszkodik ahhoz az értel-
mezéshez, amely azt csak igazzá nyilvánításnak tartja, és elutasítja azt 
az elképzelést, „hogy az a bűnös ember, aki eddig nem volt igaz, most 
a justifi catio által belül is átalakul és igazzá lesz”. Sebestyén 1994, III. 
49. o.
 13 Török 1985, 418. o. Török utal arra, hogy a Heidelbergi káté 60. 
kérdésében kétszer is olvasható a „mintha”.
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melege és a nap fénye”14 – szúrja bele az idézetbe a maga zá-
rójeles megjegyzését Török István. Az ő értelmezése szerint 
sem idői egymásutániságban, hanem egyidejűségben megy 
végbe a kettő. Nem ok-okozati összefüggésben állnak, ha-
nem „élő egységben van a kettő, mint a fa gyökere és gyü-
mölcse” (Török 1985, 422. o.). S hogy semmi kétség ne fér-
jen hozzá, ismét megállapítja: „Krisztus az oka az egyiknek 
is, másiknak is. Tehát csak közvetett és nem közvetlen okvi-
szonyról beszélhetünk. Nem a megigazulás váltja ki a meg-
szentelődést, még kevésbé a megszentelődés a megigazulást, 
hanem Krisztus váltja ki mind a kettőt. A kegyelmi szövet-
ség a tápláló talaja ennek is, annak is.” (Uo. 423. o. Kieme-
lés az eredetiben.) Mindenki érthet az általa felhozott pél-
dákból: „Kohlbrügge a gyökérre összpontosít, és elhanya-
golta a gyümölcsözést. Wesley a gyümölcsöt kereste, nem 
gondolt az éltető gyökérre.” (Uo. 422. o.)

Ebben a kálvini hagyományban áll Paul Tillich is, aki 
a megbékélés tanítását úgy írja le, hogy az a „megbékélés 
folyamatának mindkét oldalát fi gyelembe veszi, tehát az Új 
Lét megnyilatkozásának engesztelő hatását, valamint azt, 
ami az emberrel történik e megbékítés hatására. Ebben 
az értelemben a megbékélés egyidejűleg isteni kezdemé-
nyezés (akció) és emberi válasz (reakció).” (Tillich 1996, 
360–361. o.) Az Új Lét általi megragadottság klasszikus ki-
fejezéseinek – újjászületés, megigazulás, megszentelődés 
– mindegyikével kapcsolatban hangsúlyozza az objektív 
oldalt, vagyis hogy Isten cselekvése a meghatározó ben-
nük. Foglalkozik szubjektív következményeikkel is, ame-
lyek azonban „töredékesek és kétértelműek, és sohasem ad-
nak alapot annak az állításnak, hogy valaki a Krisztusban 
van” (uo. 365. o.). Megemlíti, hogy a lutheránus hangsúly 
a megigazulásra, a pietista és metodista az újjászületés-
re esik, és hogy a reformátorok is élesen megkülönböztet-
ték a megigazulást és a megszentelődést. Ezek a fogalmak 
azonban Paul Tillich szerint eredeti, szótári értelmük alap-
ján nem határolhatók el egymástól,15 mindegyikben hang-
súlyt kaphat ugyanis az isteni cselekvés objektív, valamint 
az emberi elfogadás és megújulás inkább szubjektív voná-
sa. Az egyes irányzatok szóhasználatának nem tulajdonít 
túl nagy jelentőséget, mert a szó kiválasztása „jórészt at-
tól függ, hogy miképpen határozzuk meg a fogalmakat, de 
részben attól is, hogy ki melyik vallásos tapasztalatra épít” 

 14 Török 1985, 421. o. Ebben azonosul Luther felfogásával, aki sze-
rint akik „ismerik az isteni kegyelmet és ebben bizakodnak a hit és a 
Szentlélek erejével […] a kényszerűségtől szabadon, kedvvel és szívesen 
munkálkodnak, mindenféle jót cselekednek, mindenkinek szolgálnak, 
mindennemű szenvedéseket eltűrnek Isten szeretetéért és az ő dicső-
ségére, így lehetetlenné válik elválasztanunk a cselekedeteket a hittől, 
olyan képtelenséggé, akárha a fényességet akarnád elvonni a tűztől”. 
Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez [1522]. In: LVM 5: 296. 
o. WA.DB 7: 10.
 15 Ehhez egészen hasonló gondolat található Kálvinnál is: 1985, 

III,11,4.

(Tillich 2006, 365. o.). Ezeknek a fogalmaknak a jelentése 
tehát az egyháztörténet eseményeiben és a teológiai viták-
ban nyerte el egykor és nyeri el ma is a tartalmát.

A lutheránus teológia fő jellemzőjeként a meg iga zu-
lás tant szokás emlegetni, amint ezt teszi az Augsburg-
ban aláírt Közös nyilatkozat is (1). Ennek hátterén meg-
lepőnek tűnhet, hogy Luthernek a meghirdetett, de csak 
sokkal később összeült zsinatra készült harcos iratában, 
a Schmalkaldeni cikkek általa legfontosabbnak tartott el-
ső és főtételében, amelyben összefoglalja a reformáció leg-
főbb tanítását, a megigazulás szó csak a bibliai idézetekben 
fordul elő (Schmalkaldeni cikkek II,1. In: KK 2: 13. o.). Káté-
iban pedig az Apostoli hitvallást magyarázva mindazokat 
a szavakat használja, amelyeket a kálvinista teológusok is, 
csak igei alakjukban: a Szentlélek elhívott, megvilágosított, 
megszentelt, megtartott stb.,16 de egyetlenegyszer sem ír-
ja le a megigazulás szót. Ez nem véletlen. Az a hitcikkely 
ugyanis, amellyel áll vagy bukik az egyház (articulus stantis 
et cadentis ecclesiae17), Luther számára valójában nem a ke-
gyelemből hit által való megigazítás tana, amint általában 
megállapítják, hanem Jézus Krisztusnak a megvallása, „aki 
engem, elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis min-
den bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadí-
tott és magáévá tett, […] hogy egészen az övé legyek, az ő 
országában ő alatta éljek s neki szolgáljak”.18 A hitre ugyan 
nagyobb hangsúlyt tesz, mint Kálvin, de Luther hitfogal-
mához elválaszthatatlanul hozzátartozik az, amit Kálvin 
megszentelődésnek mond. Csak egy példa: „a hitet nem le-
het zablára fogni; megmutatkozik, jócselekedetekben tör ki, 
tanúságot tesz az evangéliumról, tanítja az embereknek, és 
rajta próbálja meg életét. […] Mert ahol a cselekedetek és a 
szeretet nem törnek ki, ott a hit sem valóságos, ott nem fo-
gadták még be az evangéliumot, és Krisztust sem ismerik 
igazán.”19 Az Ágostai hitvallásban pedig Melanchthon már 
a cikkek sorrendjével20 világosan tudtul adja, hogy a meg-
igazulásról szóló tanítás nem más, mint Krisztus megvál-
tó művének értelmezése. Ezzel az állásponttal áll teológi-
ai rokonságban Török István, amikor másoknál talán kis-
sé nyomatékosabban mutat rá arra, hogy a megigazulásban 
is, a megszentelődésben is elsősorban Krisztus munkájáról 
kell beszélni. Az Ágostai hitvallás védőiratában, az Apológiá-

 16 Vö. Kis káté, Nagy káté. In: KK 2: 59–60., 153–161. o.
 17 Kifejezés, amelyet Valentin E. Löschernek (1673–1749) tulajdoníta-
nak, aki az ortodoxiának a pietizmussal folytatott vitájában használta, 
lásd Gritsch 2006, 118. o.
 18 Kis káté, in: KK 2: 60. o.
 19 Előszó az Újtestamentumhoz [1522]. In: LVM 5: 289. o. WA.DB 6: 
9–10.
 20 Az Ágostai hitvallás cikkei az Apostoli és a Nicea-konstantinápolyi 
hitvallás szentháromsági szerkezetének megfelelően következnek (1. 
Istenről, 2. Az eredeti bűnről, 3. Az Isten Fiáról, 4. A megigazulásról) 
úgy, hogy a 4. cikk a 3. értelmezése, és az összes ezután következő a 4. 
cikkből fakadó következményeket írja le.
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ban Melanchthon még egyértelműbben fogalmaz, amikor 
azonosítja egymással a megigazulást és az újjászületést,21 
és elveti azt a gondolatot, hogy a megigazulás csak kezdete 
a megújulásnak, vagy hogy a törvény betöltése által lesz az 
ember ténylegesen igazzá.22 Így érthető meg az is, hogy a 
megigazulást, kiengesztelődést, újjászületést szinonimák-
ként egymás mellé sorolja.23 Az Egyezségi irat is hivatkozik 
az Apológiára, amikor a megigazulást, kiengesztelődést, 
megelevenítést, újjászületést mind az embernek ajándéko-
zott új igazság kifejezéseinek tartja.24 Azonban határozot-
tan elutasítja, hogy akár a bűnbánat, akár az új élet beletar-
tozna azokba, miközben ragaszkodik ahhoz is, hogy a meg-
igazulás elképzelhetetlen cselekedetek nélkül.25

Az elmondottak alapján, amit számtalan további hivat-
kozással és idézettel lehetne alátámasztani, egyetérthetünk 
Kocsis Elemérrel, aki Luther megigazulástanát úgy jellem-
zi, hogy az „theocentrikus, krisztocentrikus és dinamikus” 
(1998, 198. o.), míg a középkoré antropocentrikus és stati-
kus. Kálvin meigazulástanát pedig azzal jellemzi, hogy az 
„lényegében nem különbözik a Lutherétől” (uo. 198., kieme-
lés az eredetiben). Amikor Kálvin az új életre is erős hang-
súlyt helyezett, azaz a megszentelődés folyamatára – írja 
Kocsis Ele mér –, akkor az ellen a kvietizmus ellen lépett fel, 
amely Luthert félreértve vagy őt ürügyül használva jelent 
meg. „Kálvinnál nem áll a teológia abszolút centrumában a 
megigazulás tana, mint Luthernál.” (Uo. 199. o. Kiemelés az 
eredetiben.)26 Az Institúcióban behatóan tárgyalja a megté-
rés, újjászületés, megigazulás, megújulás, megszentelődés 
témáját, valamint még a predestináció és a kiválasztás kér-
dését. Igazat adhatunk Kocsis Elemérnek abban a végkö-
vetkeztetésében, hogy Luther és Kálvin különbségében „[p]
usztán egy egészséges hangsúlyeltolódásról beszélhetünk” 
(uo. 198. o., kiemelés az eredetiben). Azzal ugyanis, hogy 
Luther a krisztusi váltságmű lényegének leírását a megiga-
zulás tanításában foglalta össze, nem jár szükségszerűen 
együtt az új élet ajándékának és kötelezettségének elhanya-
golása a keresztény hívő életében. Nem tagadható azonban, 
hogy együtt járhat, amint maga Luther is szükségesnek tar-
totta például a kátékhoz írt előszavában, hogy ezzel a jelen-
séggel felvegye a harcot.27 Ezeket a gondolatokat viszi tovább 

 21 Apol IV, 72, 78, 117; BSLK 174, 175, 184.
 22 Apol IV, 161; BSLK 192.
 23 Apol IV, 313; BSLK 220.
 24 Hivatkozva Tit 3,5-re. Egyezségi irat, Solida declaratio III,18–22; 
BSLK 920–921.
 25 „Hisszük, tanítjuk és valljuk, hogy bár az Isten előtti megigazulás 
hitcikkébe nem tartoznak bele a megelőző bűnbánat és az azt követő 
jócselekedetek, a hitet mégsem lehet olyannak képzelni, hogy azzal 
megférhetne a bűn elkövetésének és a lelkiismeret elleni cselekvésnek 
a gonosz szándéka.” Egyezségi irat, Epitomé III,11; BSLK 784.
 26 Az a kérdés, hogy a református és evangélikus tanítás hangsúlybeli 
különbségeinek milyen következményei vannak az erkölcsi felfogásra 
és az etikai gondolkodásra, egy másik tanulmányra marad.
 27 Vö. Peters 1990, 60–61. o. – Szeretnénk félreértésnek vagy va-

Melanchthon az ember részéről adható egyetlen lehetséges 
áldozat, az embernek önmagát Istennek adó hálaáldozat fo-
galmával.28 Azzal pedig, hogy Kálvin a krisztusi váltságmű 
lényegét a megbékélés, megtérés, újjászületés, megigazulás, 
megújulás, megszentelődés fogalmaival, így tehát az ember 
erkölcsi megújulását is hangsúlyozva – amint a lutheránus 
Albrecht Peters mondja, „gondosan és körültekintően”29 – 
írta le, nem jár szükségszerűen együtt az egyedül kegyelem-
ből, egyedül Krisztusért való emberi megújulás elbizonytala-
nítása.30 Hiszen a nemcsak elvileg lehetséges félreértésekkel 
szemben maga Kálvin és kálvinista teológusok is hangsú-
lyozzák, hogy az emberi megújulást kifejező fogalmakat úgy 
kell érteni, hogy azokban Isten a cselekvő, az ember jót cse-
lekvése pedig nem érdemszerző.

A lutheránus és a kálvinista álláspontot egyesíti a Leu-
en bergi konkordia, amely a megigazulást az evangélium-
nak, a Jézus Krisztusról szóló üzenetnek az értelmezése-
ként határozza meg.

„10. Isten igéjében a Szentlélek által minden embert 
megtérésre és hitre hív, és a bűnösnek, aki hisz, igazságát 
ígéri Jézus Krisztusban. Aki bízik ebben az evangéliumban, 
a Krisztusért megigazult Isten előtt, és megszabadult a tör-
vény vádja alól. Naponkénti megtérésben és megújulásban 
él a gyülekezettel együtt Isten dicséretében és a másokért 
való szolgálatban, azzal a bizonyossággal, hogy Isten tel-
jességre viszi uralmát. Így teremt Isten új életet, és így in-
dítja el a világban az új emberiség kezdetét.

lamilyen nem reprezentatív szélsőséges forrásnak betudni, hogy Se-
bestyén Jenő (1994, III, 7., 54. o.) a hit általi megigazulást hangsú-
lyozó lutheránus álláspontot antropocentrikus kovásznak mondja a 
kálvinista állásponttal szemben, amely a Közbenjáró igazsága általi 
megigazítást állítja előtérbe. Ebben a felfogásában Sebestyén közel áll 
a katolikus Ratzingerhez, aki a hitet csak olyan emberi élménynek te-
kinti, amely bármily erős is, „mégis csak olyan partikuláris, egészen 
meghatározott és személyes körülményekhez kapcsolódó tapasztalat, 
amely nem tarthat igényt arra, hogy általánosan érvényesnek fogadjuk 
el”. (Ratzinger 2001, 85. o.; vö. Sebestyén 1994, III, 7. o.) A lutheri re-
formáció ezzel szemben a hitet a hirdetett igéből, a hirdetett igét pedig 
Krisztus igéjéből eredezteti (Róm 10,17), mert az evangélium Isten ereje 
(Róm 1,16), amellyel mint a teremtéskor, világosságot gyújt az ember 
szívében (2Kor 4,6). Viszont egyetérthetünk Sebestyénnel, amikor ezt 
írja: „A hit tehát nem érdem, nem valami cselekedet, amelynek érdeme 
van Isten előtt, hanem maga is kegyelmi ajándék.” (Sebestyén 1994, 
III, 53. o.; vö. még Heidelbergi káté 61.)
 28 Apol XXIV, 19., 21., 25., 67., 74. Peters (1990, 87–89. o.) abban, hogy 
Melanchthon a megigazulás antropológiai oldalát hangsúlyozza, azt a 
veszedelmet látja, hogy ezzel a megigazulás krisztocentrikus megala-
pozása lazul meg.
 29 „Calvin expliziert das reformatorische Zeugnis von der Rechtfer-
tigung allein im Vertrauen auf Christi fremde Gerechtigkeit sorgfältig 
und umsichtig; dabei muß er sich stärker als Luther gegen einen skep-
tischen Libertinismus behaupten.” Peters 1990, 103. o.
 30 „Doch [azaz az eleve elrendelés tana ellenére is] ist auch bei Cal-
vin die Rechtfertigung von einem glühenden Atemhauch verhaltener 
Leidenschaft  durchweht, die sich dem heiligen wie gnädigen Gott mit 
Seele und Leib verschrieben hat.” Peters 1990, 105. o.
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11. Ez az üzenet szabaddá teszi a keresztyéneket a fele-
lős szolgálatra a világban, és készségessé teszi őket e szol-
gálat közben a szenvedés vállalására.”

A Leuenbergi konkordia idézett megállapításai a refor-
máció mindkét ágában egyetértéssel találkoznak. Ilyen mó-
don a közös hitet fejezik ki. Tartalmilag nem kifogásolha-
tó, hiszen – mint jól megfontolt konszenzusszöveg – egy-
bedolgozza a lutheránus és a kálvinista nézetet, az előbbi 
inkább a 11., az utóbbi inkább a 10. szakaszhoz áll közelebb. 
De tartalmazza-e ez a szöveg azt az erőt és ösztönzést, amit 
a két nézet mindegyike önmagában, a maga sajátosságá-
val adott és adni képes? S vajon nem sikkad-e el az a kri-
tikai potenciál, amelyre a másik részéről mindegyiknek 
szüksége van, és amellyel mindegyik a másik javára lehet?

Kritikai észrevételek a megigazulásról szóló 

néhány modernizálási kísérlethez

A megigazulás tanításának mai megértési problémái-
val mindenki tisztában van. A reformátori tanításnak, a 
trienti határozat szövegének, a Közös nyilatkozat vagy a 
Leuenbergi konkordia idevágó szakaszainak értelmét bon-
colgatva az a félrevezető benyomás alakulhat ki az olva-
sókban, hogy csak az egykori kifejezéseket és érveléseket 
hangoztatva lehet kifejezni a megigazulást, vagyis Isten 
szabadító tettét Krisztusban, azaz az evangéliumot. Ál-
talános egyetértés van afelől, hogy törekedni kell a meg-
igazulás-megigazítás megfogalmazására a mai kor nyel-
vén. Ezeknek az újrafogalmazásoknak közérthetőeknek 
kell lenniük, és ugyanakkor tartalmazniuk kell a krisz-
tusi evangélium teljességét. Minden protestáns igehirde-
tés – remélhetőleg – ezzel próbálkozik.31 A maga idejében 
Luther a Krisztusról szóló hitvallás ellen három oldalról 
fenyegető támadásról írt: a Sátán először nem akarja el-
fogadni Krisztus istenségét, azután nem ismeri el, hogy 
valóságos ember volt, végül pedig Krisztus művét akarja 
hatástalanítani.32 A mai értelmezések szinte ugyanezeken 
a frontokon állnak, amikor a megértési nehézségeket áthi-
dalni igyekeznek. A következőkben röviden a megigazulás 
néhány olyan értelmezését vagy jellegzetes hangsúlyát ele-
mezzük, amelyek – nézetünk szerint – kritikus észrevételt 
igényelnek, mert az egyedül Krisztusért történő megiga-
zulásból valamit elhagynak.

 31 Bár jelentőségét helytelen lenne eltúlozni, jellemzőnek mondha-
tó és nem egészen véletlen, hogy míg az evangélikus – római katoli-
kus Közös nyilatkozat következetesen a megigazulás tanításáról szól, 
ami eltérő módon kritériuma minden tanításnak a két egyházban, a 
Leuenbergi konkordia szerint „a megigazulás hirdetése mint az Isten 
szabad kegyelméről szóló üzenet az egyház minden igehirdetésének 
mértéke” (12).
 32 Luther 1538-ra hivatkozik Peters 1990, 233–234. o.

A megigazulás olyan életújulás, amelynek feltétele a hit

Széltében-hosszában találkozni a megigazulás, a Krisztus-
ban megszerzett üdvösség olyan hirdetésével, amely első-
sorban annak szükségességét hangsúlyozza szenvedélye-
sen, hogy Isten kegyelmét el kell fogadnia az embernek. 
Reformátorinak tudja magát az ilyen igehirdetés, mert hi-
szen a cselekedetekből, a szentek és Mária érdeméből vagy 
közbenjárására történő megigazulás helyett és a sola fi de 
elv alapján a hitet szinte már nem is csak hangsúlyozza, 
hanem sulykolja. Természetesen elengedhetetlen annak 
kimondása, hogy Isten Krisztusban kinyilatkoztatott és 
felénk nyújtott irgalmát az embernek el kell fogadnia, és 
ez a hit. Ha azonban az ember hite olyan hangsúllyal jele-
nik meg, mint az emberi cselekedetek a 16. század egyházi 
gyakorlatának elsekélyesedésében és visszaéléseiben, akkor 
a leghatározottabb helyreigazításra van szükség. Egészen 
más azonban a helyzet, ha a hitet nemcsak olyan, ember 
által produkálandó eszköznek tekintjük, amely a gyógyí-
tást jelentő megigazítást elfogadja, hanem a megigazítás 
ajándékának, amellyel a bűnbe esett embernek az Istennel 
való viszonya helyreáll (Ott–Otte 1990, 326–327., 330. o.). 

A megigazulás igaz emberséget ajándékoz

A Helsinkiben tartott evangélikus világgyűlés (1963) témája 
(Krisztus – ma) kapcsán is sokszor elhangzott az a közhely-
szerű megállapítás, hogy a mai embert nem foglalkoztatja 
sem az üdvösség, sem a megigazulás kérdése, sem a kegyel-
mes Isten megtalálása. A közelmúlt embertelenségeit látó és 
az újabb embertelenségek miatt aggódó mai embert – írta 
Prőhle Károly – az a kérdés izgatja, hogy miként jut el az iga-
zi emberségre. Krisztus által megigazulni nem mást jelent, 
mint igazán emberré lenni. „Ezzel nem vitatjuk, hogy a lu-
theri megigazulástan elsősorban az ember Isten előtti igaz-
ságáról szól. De az is jellegzetessége ennek a tannak, hogy az 
Isten előtt megigazult ember nem ismer más jócselekedetet, 
mint emberi hivatása betöltését. Vagyis azt, hogy igazán em-
berré legyen. Így értjük azt, hogy a lutheri megigazulástan 
is az ember emberségével végződik.” (Prhle 1963, 402. o.) 
Itt az „igazán emberré lenni” fogalmában benne van, illetve 
beleérthető, hogy ez az ember Krisztus szerinti és Krisztus 
által történő életújulását jelenti, ami egyaránt magába fog-
lalja az Isten–ember és az ember–ember viszonyt.

A Közös nyilatkozat augsburgi aláírása kapcsán csak lát-
szólag hasonló módon fogalmazott Heike Schmoll (1990), 
akinek nézetét Joseph Ratzinger így foglalta össze: „a sze-
mély fontosabb, mint tettei és művei; lehet és kell vállalnunk 
feladatokat; vihetjük valamire, de magunkat személlyé tenni 
nem tudjuk, azt csak előzetes ajándékként kaphatjuk meg.” 
(Ratzinger 2001, 83. o.) Míg Prőhle Károlynál nem sikkad 
el a szótériológiai vonulat, Heike Schmollról ez nem mond-
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ható el egyértelműen. Ezért egyet lehet érteni a későbbi pá-
pának az evangélikus teológiát tanult újságírónő felfogá-
sát elmarasztaló megállapításával. Ő Heike Schmoll állítá-
sát igaznak tekinti, de hozzáteszi, hogy nincs semmi köze 
a megigazulás tanához, hiszen amit Heike Schmoll állít, az 
már a teremtéshitből következik. „Nem megigazulástan az, 
amiben a bűn és az ítélet, az ítélet és a kegyelem, Krisztus 
keresztje és a hit nem fordul elő.” (Uo. 84. o.)

A megigazulás mint az elfogadtatás elfogadása

Paul Tillich jellegzetes kifejezése ez, amelynek kiindulása, 
hogy az ember elsősorban a bűn és a kárhoztatás miatt szo-
rong. Ezzel a szorongással szemben az önigenlés bátorsága 
„az isteni megbocsátás személyes, teljes és közvetlen bizo-
nyosságában gyökerezik”.33 A Hab 2,4-re és Róm 1,17-re em-
lékeztető lutheri formulát így adja vissza: „az igazság nélkül 
való ember megigazult”, és ezt modern nyelvre így fogal-
mazza át: „az elfogadhatatlan ember elfogadtatott”. Paul 
Tillich ezzel fejezi ki a bűn és a kárhoztatás miatti szorongás 
legyőzését. „Mondhatjuk, a létbátorság: bátorság elfogadni 
önmagunkat mint elfogadottakat, dacára annak, hogy elfo-
gadhatatlanok vagyunk.” (Tillich 2000, 171. o.; vö. u 1996, 
366. o.) Utal a pszichoterápia felismerésére, ahol az elfogadás 
eszméje ahhoz hasonló jelentőségű, mint a reformáció ko-
rában a bűnök bocsánata vagy a hit általi megigazulás volt. 
Hangsúlyozza továbbá, hogy ez az önigenlés független bár-
miféle morális, intellektuális vagy vallási előfeltételtől. Az 
ember azonban nem úgy fogadja el önmagát, ahogy éppen 
van. Az elfogadtatás nem az ember önigazolása: „Ez inkább 
az a paradox aktus, melyben az embert elfogadja az ember 
egyedi énjét végtelenül meghaladó valóság. A reformátorok 
megtapasztalásában ez az elfogadhatatlan bűnös befogadá-
sa az Istennel való megítélő és átformáló közösségbe. Ebből 
a szempontból a létbátorság: bátorság a bűnbocsánat elfo-
gadására, mely nem egy elvont tétel elfogadása, hanem az 
Istennel való találkozás alapvető élménye.” (Tillich 2000, 
172. o.) Az elfogadottság nem jelenti a bűn letagadását, sem-
mibevételét, amint a gyógyító segítés esetében történik. Ezen 
a ponton haladja meg az elfogadtatás vallási értelmű elfoga-
dása az orvosi gyógyászatot. Arról az elfogadtatásról van szó, 
amelynek egyetlen és végső forrása Isten.

A kritikusan gondolkodó keresztény a megigazulás iste-
ni cselekvésével kapcsolatban, ha csak ezeket a sorokat ol-
vassa, minden bizonnyal a Jézus Krisztus személyére tör-
ténő utalást hiányolja. Nem lenne keresztény teológus Paul 
Tillich, ha az elfogadhatatlan elfogadását Krisztus nélkül fe-
jezné ki, de számos modernizáló törekvés nem kerüli ki ezt 
a hibát. Sajátos nyelvi és fogalmi eszközrendszerével Paul 

 33 A gondolatmenetet lásd Tillich 2000, 170–174. o. Az idézett mon-
dat helye itt: 170. o.

Tillich kétségtelenül szokatlan formában szólaltatja meg az 
evangéliumot. A régiek által is hangoztatott bibliai igazsá-
got ismételi meg, amikor megállapítja, hogy Isten „örök-
től fogva megengesztelődött” (Tillich 1996, 360. o.). Ezzel 
azonban nem iktatja ki Krisztust, hiszen Isten általa jelen-
ti ki magát az embernek, általa békéltet meg önmagával, és 
általa cselekszik (uo.). A bűn és bűnbocsánat sem homályo-
sul el, csak a bűnt nem pusztán morális értelmében látja. Az 
az elmarasztalás pedig (Peters 1990, 125. o.), hogy Tillich a 
megigazulást kiszorítja középponti helyéről, nem annyira 
tartalmilag, mint inkább stilisztikailag állja meg a helyét.

A megigazulás mint megszabadítás az önérvényesítésből

A megigazulás értelmezésének ez a gondolata abból a he-
lyeselhető felismerésből indul ki, hogy az ember bűne az 
ember önérvényesítési törekvése (önzése). Ettől a kereszt 
evangéliuma szabadítja meg az embert, és egyúttal ön-
magáról lemondó élettel ajándékozza meg. A megigazulás 
üzenete így teszi világossá, hogy „az élet több, mint amit 
az ember kihozhat belőle”, és azzal, hogy Isten cselekvését 
hangsúlyozza, kiszakítja az embert abból a téves képzetből, 
hogy ezoterikus vagy egyéb eljárásokkal saját maga tudna 
úrrá lenni akár az ő benne magában, akár a világban kö-
rülötte lévő erőkön. Nem segít az emberen sem a jónak el-
képzelt múltba való visszarévedés vagy visszalépés, de az 
igehirdetéssel szemben támasztott azon elvárás sem, hogy 
politikai döntésekben útmutatást adjon. A rohanó világban 
nem csupán a külső életfeltételek biztonságára, hanem bel-
ső biztonságra is vágyó ember számára, ha még nem süly-
lyedt teljes relativizmusba és kételkedésbe, Isten nyilván-
való kegyelme ajándékozza hitként azt a szabadságot, hogy 
nyugodtan menjen át sötétségen és rejtélyeken, és bátran 
vállalja a felelősséget a saját maga által meghozott dönté-
sekkel véghezvitt saját cselekedetekért (Bultmann 1993).

A megigazulást a lutheri reformáció is úgy értette, hogy 
az egyes ember felszabadulását jelenti. A felszabadulást 
azonban nem úgy értették radikálisan, mintha az ember 
teljesen a maga urává válna, hanem úgy, hogy meghatá-
rozó módon Isten új teremtésévé lesz. A megigazulás te-
hát nem redukálható az egyéni élet vagy a világ alakításá-
nak autonóm lehetőségére, hanem eszkatologikus távlat-
ban kell felfogni.

A megigazulás mint az élet értelmének megtalálása

Kétségtelen, hogy a ma emberének a problémája nem a bűn 
terhének megtapasztalása, hanem a bűn tapasztalásának a 
hiánya. A bűn idegen szóvá lett, amelyet az emberek az Is-
tennel való viszonyban nem értenek, és ezért a teológusok 
is kerülni igyekeznek. A következményt világosan látja Jo-
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seph Ratzinger: „a bűn kérdésével így a kegyelem kérdése is 
tárgytalan lett.” (2001, 86. o.) „Istent egyfajta deista burokba 
száműzték, mert Krisztusból a szeretetre méltó, de mégis-
csak kudarcot vallott Jézus lett, aki legfeljebb irányt mutat, 
de nem többet, ezért a megváltás új útjait keresik, mégpe-
dig a kizárólag empirikus értelemben vett megváltást, úgy, 
ahogyan a pszichoterapeuták nap mint nap találkoznak vele: 
korlátainkat legyőzni, magunkat és a másikat elfogadni, éle-
tünket elviselni. Ez az a mód, ahogyan ma felmerül az em-
berben a megváltás problematikája, amiről a megigazulás 
tana szól.” (Uo. 87. o.) A másvilági üdvösségért való aggódást 
felváltotta az élet céljának keresése, illetve az aggodalom, 
hogy van-e egyáltalán valami célja az életnek. „Nem Isten 
haragja rendít meg, hanem a távolléte.” (Uo. 87. o.)

Megállapítjuk tehát, hogy ha a bűn problematikáját ki-
kerülik vagy pusztán morális problémaként tárgyalják, a 
Krisztus általi megváltás pedig elsikkad, akkor a megiga-
zulás legfeljebb életvezetési tanáccsá silányul.

Ami a megigazulás fogalmából elengedhetetlen

Minden fontos fogalom devalválódik, ha rutinszerűen hasz-
nálják és elfogadására pusztán formális előfordulásából kö-
vetkeztetnek. Kiváló ellenpélda Luther, aki a szó említése 
nélkül is tudott beszélni a dologról, és Kálvin, aki egyéb fo-
galmakat is használt, de úgy, hogy nem csorbította a krisz-
tusi mű páratlanságát. A megigazulástan lényegét sokan 
összefoglalták. Az evangélikus – római katolikus Közös 
nyilatkozat hosszabb vagy a Leuenbergi konkordia rövi-
debb szövegén túl itt most csak két ilyen, fi gyelemre méltó 
summázásra utalok. Az egyik Paul Tillichtől való, aki Rend-
szeres teológiájában a megbékélésről szóló tanítást foglal-
ja hat alapelvbe. Bár – amint a fentiekben vázoltuk –a fő 
fogalom Tillich számára nem a megigazulás, hanem a 
megbékélés, az itt elmondottak a mi szóhasználatunk sze-
rinti megigazulás alapelveivel azonosak (1996, 363–365. o.). 
A másik összefoglalás Jörg Baurtól származik, aki tizenöt 
pontban, bőséges értékeléssel és magyarázattal vázolja fel a 
megigazulástan súlypontjait (1999, 21–30. o.). Bővebb ismer-
tetésükre terjedelmi okokból ezen a helyen nincs lehetőség.

Ha más szavakkal, fogalmakkal vagy képekkel is ki 
tudjuk fejezni az evangéliumot, mint a megigazulás, sza-
badon megtehetjük. Csak tartalmazza a megigazulás fo-
galmának alapvető tartalmát, amelyeken semmiféle más 
megfogalmazás nem léphet túl:

• Isten és ember között az emberi bűn jelent akadályt.
• Az emberi bűn felett nem képes győzni egyetlen em-

ber sem.
• Egyedül Isten ad szabadulást.
• Az Istentől adott szabadulás lehetősége Krisztusban 

adatott.

• Az ember részéről a hit, vagyis Isten ajándékának el-
fogadása az egyetlen lehetőség.

• Krisztusba vetett hittel az ember élete megújul.
• A hitet Isten Szentlelke a Krisztusról szóló evangéli-

um hirdetésével munkálja.
A megigazulás ebben az értelemben az a hitcikkely, 

amellyel áll vagy bukik az egyház. Ezért ez minden taní-
tás és minden igehirdetés mértéke.
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Az anglikán kereszténység
g  S T E P H E N  W .  S Y K E S

Az anglikanizmus öt évszázada

b Anglikán-lutheránus felekezetközi találkozót és teológiai konferenciát rendeznek idén szeptemberben Ba-
latonszárszón. A Lelkipásztor ebből az alkalomból egy tanulmánysorozatot fog közölni azzal a céllal, hogy 
közelebbről megismerkedjünk az anglikanizmus történetével és teológiájával. A jelen számunkban közzé-
tett bevezető tanulmányt követően, áprilistól olvashatják Az anglikanizmus öt évszázada című sorozatot.

Az anglikán közösség világot átfogó széles család, amely 
huszonöt autonóm tagegyházból és hat más testületből áll. 
Mindnyájan önkéntesen elismerik egységük központjaként 
a canterburyi érseket. Az anglikán egyház lélekszáma kb. 
68 millió, s ezek közül 93 százalék olyan országban él, ahol 
az angol a hivatalos nyelv. Ugyanakkor az anglikanizmus 
a világnak mintegy 165 országában létezik, s annak elle-
nére, hogy a 80 milliós lutheranizmusnál kisebb, valójá-
ban mégis szélesebben elterjedt. Mindössze egy ország-
ban (Anglia) törvénybe iktatott vallás az anglikanizmus, 
amely a lakosságnak több mint a felét számlálja tagjai közé. 

Az angliai anglikán egyház (Church of England) abban a 
furcsa helyzetben van, hogy egyszerre forrása az anglikán 
jelenségnek, s ugyanakkor mégsem jellemző rá a modern 
anglikanizmus. A Church of England a saját útját járja, és 
ezért néha az Anglián kívüli anglikánok – félig tréfásan – 
azt állítják: ideje lenne annak, hogy a Church of England 
csatlakozzék az anglikán közösséghez.

Jelen cikkünkben elsősorban a Church of Englandről 
szólunk, amely elkerülhetetlenül összekapcsolódott az an-
gol történelemmel és kultúrával. Amikor az angliai angli-
kánok az amerikai kontinensre vagy Ausztráliába kerül-
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tek, az angolság és az anglikanizmus átültetési lehetősége-
it kezdettől fogva korlátozták az új környezet társadalmi, 
politikai, sőt földrajzi viszonyai. Az Egyesült Államok-
ban például a függetlenségi háború óta kialakult egy há-
rommilliós anglikanizmus (valamivel több, mint a lakos-
ság egy százaléka), amely sajátosságaiban eltér az angliai 
anglikanizmustól.

Az anglikanizmusnak különböző kultúrákba való beol-
tódása szükségszerűen együtt jár az angol szellemiség ki-
sugárzásával. Az angliai anglikanizmusnak – noha jelentős 
tényező az anglikán közösségben – nincsen normatív sze-
repe, hanem az anglikán közösség helyi változatát képezi.

Mi is ez az angliai változat? A kérdés megválaszolása 
végett tanulmányomat két részre osztom. Az első részben 
az anglikanizmus megértése szempontjából nagy jelentő-
ségű történelmi eseményeket és mozgalmakat kívánom 
bemutatni. Ezek után megkísérlem felvázolni a mai ang-
likanizmus szellemi-lelki arculatát. Azt hiszem, felesleges 
mondanom, hogy egy ilyen szintetizáló, a belső különbö-
zőségekre és az átfogó erejére büszke mozgalom ismerte-
tése állandóan a félremagyarázás vagy a túlegyszerűsítés 
veszélyével jár. Nem „tudományosan” kívánom bemutat-
ni a témámat, hanem azoknak szeretnék inkább segítsé-
get nyújtani, akik valaha is találkozni fognak az anglika-
nizmus jelenségével.

I.

Az anglikán reformáció

Minden vallási tradíció egy eredeti esemény vagy alapve-
tő tanítás újraértelmezéseinek egymásra rakodó rétegei-
ből tevődik össze. Az angol reformáció különös példája a 
nyugati katolicizmus átalakulásának vagy újraértelmezé-
sének. Öntudatosan konzervatív reformációnak tekintette 
magát, s kezdeményezőinek (VIII. Henrik király és teoló-
gusai) ez mindössze a pápai tekintély elutasítását jelentet-
te. A lényegi és másodrendű dolgok melanchthoni (illetve 
korábban erasmusi) megkülönböztetése nyomán a pápai 
hatalmat az utóbbiba sorolták. Az angol egyház fenntar-
totta azt az igényét, hogy új, királyi-földi felettesével együtt 
hű marad a lényegi katolicizmushoz. Ez az igény jellemző 
volt a 16–17. századi apologétákra, aszerint változó tarta-
lommal, ahogyan a lényegi kérdések különféle újraértel-
mezések tárgyává váltak.

Az anglikanizmus konzervatív eredete ma is látható: 
megtartották a püspök-pap-diakónus hármas szolgála-
ti rendjét, és igényt tartanak arra (amit Róma nem fogad 
el), hogy az anglikán püspökök az apostoli szukcesszió 
örökösei. Nem tekinthető azonban ennyire konzervatív-
nak a liturgikus rend reformációja. Itt az európai refor-
máció (különösen Luther, Melanchthon, Bucer, Bullinger 

és Oecolampadius) éreztette hatását a nyilvános istentisz-
telet, a Szentírás angol fordításának nyilvános olvasása, a 
közösségi gyónás és feloldozás és az angol nyelven kiszol-
gáltatott úrvacsora tekintetében. Elvetették a misének ki-
engesztelő áldozatként történt késő középkori felfogását. 
A liturgia megreformálása Canterbury érsekének, Th omas 
Cranmernek (1489–1556) az érdeme, aki egyúttal az angol 
irodalmi stílusnak is kiváló mestere volt, s ennek nyomát 
érezhetjük a Book of Common Prayer (Imádságoskönyv) 
két változatán is (1549 és 1552), az Ordinal (Szentelési könyv, 
1552) és a Forty-Two Articles (Negyvenkét cikk, 1553) szöve-
gén. Az utóbbi lutheránusok és az angol reformátorok kö-
zös munkájának a gyümölcseként született meg az Ágos-
tai hitvallás publikációját követő tíz évben.

A liturgikus és a tanításbeli kezdeteket kitörölhetetlenül 
magán viseli az angliai anglikanizmus. Cranmer első két 
említett művének 17. századi revíziói és az 1571-es Th irty-
Nine Articles (Harminckilenc cikk) alkotják azokat a mű-
veket, amelyekre a Church of England tanítási alapként 
hivatkozik, eltekintve természetesen magától a Szentírás-
tól és az azzal összhangban levő korai egyházatyák írása-
itól. Csupán ezek a szövegek tekinthetők a lutheránus hit-
vallási iratok anglikán megfelelőinek, noha a 19. század 
óta ezek is egyre inkább veszítettek ,,konfesszonális” jel-
legükből, megelőzve az európai egyházakat is. Látni fog-
juk majd, mennyire jelentős, hogy a három mű közül ket-
tő istentiszteleti imakönyv, nem pedig értekező teológiai 
mű vagy összefoglaló tételsor.

Röviden azonban még szólnunk kell a Negyvenkét cikk-
ről, amely sok szempontot köszönhet az Ágostai hitvallás-
nak. Más országokban, az angol reformáció történetében is 
– különösen Luther halála után – az evangélikus teológiai 
hatást felváltotta a kálvinizmus. Az angol cikkelyeket azon-
ban abban az időben írták, amikor a kontinensen is nagy 
pontossággal fürkészték a reformáció alaptételeit, s ebben 
az időben különösen erős volt a reformátorok és az ana-
baptisták közötti konfl iktus. Az angol hitcikkelyek jellem-
ző vonása, hogy azok nyíltan anabaptizmusellenesek, no-
ha mérsékeltek és az egyes esetekben gondosan kerülik az 
aprólékos precizitást. Bennük a teológiai állásfoglalásnak 
jó értelemben vett nagyvonalúságával találkozunk, amely 
megfelelt I. Erzsébet királynő (uralkodott 1558–1803) átfogó 
egyházpolitikai céljainak. Bár az elmúlt húsz évben a cik-
kelyek presztízse meglehetősen csökkent, azok mérsékelt 
szelleme az angliai anglikanizmusra sokkal nagyobb ha-
tást gyakorolt, mint azt sok anglikán gondolná. Az angli-
kanizmus számos olyan elemet tudott megőrizni, amelyek 
más közösségekben egymástól elszakadtak: így a konzer-
vatív katolicizmust, az erazmista humanizmust, a puritán 
kálvinizmust, vagy később a pietizmust meg a racionaliz-
must. A különféle áramlatok egysége az eredeti dokumen-
tumok nyitottságának és nagyvonalúságának köszönhető.

A hagyományos anglikán szellemiség a 16. század vé-
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gén és a 17. században virágzott Angliában. Ennek nyoma 
érezhető a kor meditatív íróinál és költőinél, akik még ma 
is nagy hatásúak különösen az angol művelt laikus keresz-
tények között. Két nevet is érdemes itt említeni, mindket-
ten költők és lelkészek voltak: John Donne (1571–1631) és 
George Herbert (1593–1633). Mindkettőjük költészetében, 
különösen Donne-éban a vallásos áhítatnak és szenvedély-
nek olyan mélysége nyilvánul meg, ami erőteljesen össze-
cseng a 20. század diszharmonikus szellemével.

A modern anglikanizmus

A 16. és a 17. század folyamán az anglikanizmuson belül erős 
moralista és racionalista irányzat alakult ki. Ellenhatásként 
nemsokára evangélizációs ébredési mozgalmak születtek, 
amelyeknek kapcsolata volt a Zinzendorf-féle pietizmussal 
és egy romantikus katolikus ébredési mozgalommal, amit 
„oxfordi mozgalomnak” vagy „traktarianizmusnak” ne-
veznek.1 Mindezek az irányzatok hozzájárultak a jelenlegi 
anglikanizmus arculatának a kialakulásához, s olyan tör-
téneti öntudatot eredményeztek, mely közismert minden 
európai felekezet számára.

Az említett irányzatok közül a legnagyobb hatást kétség-
telenül az oxfordi mozgalom gyakorolta. Az 1830-as évek-
ben indult, kezdetben az egyház állami ellenőrzése elleni 
reakcióként. Később a liberális racionalizmus behatolása el-
len védekezett, a reformációval szemben hangsúlyozta az 
anglikán egyház inkább patrisztikus örökségét.2 Kiemel-
te a püspöki hivatal, a papság, az eukharisztia fontosságát, 
újraélesztette a misztérium iránti érzéket, az istentisztele-
ten belül az imádás szerepét. A mozgalmat „Róma felé ori-
entáltként” tartják számon, s valóban néhány vezetője át 
is tért a római egyházba. Ugyanakkor az anglikanizmusra 
gyakorolt hatása is nagyon mély. Úrvacsorát például a 18. 
század folyamán legfeljebb havonta egyszer szolgáltattak ki, 
sőt néha csak háromszor egy évben; ma a legtöbb anglikán 
gyülekezetben már legalább hetente egyszer van úrvacsora. 
A reformáció idején elvetett szertartásokat, a miseruhát ma 
már mindenütt alkalmazzák. Az 1662-es imádságos könyv 
legnagyobb részét az anglikán közösség katolikus irány-

 1 Az oxfordi mozgalom: az anglikán egyház keretén belül szer ve ző-
dött katolikus irányú mozgalom. Az 1330-as években indult, képviselői 
a túlságosan elliberalizálódott és elracionalizálódott protestantizmus 
ellen léptek fel: újraélesztették a miszticizmus iránti érzéket, az egyház 
egyetemességét, az apostoli szukcessziót, s a hagyománytiszteletet he-
lyezték előtérbe. Középkorkultuszuk sok rokonságot mutat a korabeli 
romantikával. Főbb képviselői: John Keble, E. S. Pusey és J. H. Newman. 
Az utóbbi 1845-ben át is tért a katolikus egyházba, 1877-ben pedig bí-
boros lett. Írásai irodalmilag is nagyon értékesek.
 2 Patrisztikus: a korai egyházatyák tanítását valló. A patrisztika: 
az apostoli kor végétől kb. a 7–8. századig, az ún. skolasztikáig tartó 
ókeresztény irodalom- és teológiatörténet.

ban mostanában revideálta, közelebb hozva azt a II. vati-
káni zsinat utáni római katolikus szertartáshoz. A legtöbb 
anglikán a római katolikusokkal való köteléket tartja a leg-
természetesebb ökumenikus kapcsolódásnak.

Az Erzsébet-kor óta megindult folyamatot feltűnő fej-
lődésként tarthatjuk számon. Angliát akkoriban veze-
tő protestáns nemzetnek tekintették, az angolok pedig a 
római katolikusokat téves teológiájúnak, politikailag pe-
dig államrendet felforgató elemnek tartották. A fejlődés 
természetesen bonyolultabb annál, mint mi azt az adott 
keretek közt kifejthetjük. Fontos tényezőnek említhetjük 
az Anglián belüli belső megoszlást az anglikánok és az 
ún. ,,nonkonformisták”, illetve szabadegyházak között 
(independensek, kongregacionalisták, baptisták, presbi-
teriánusok, metodisták). 1880-ban a monarchia restaurá-
ciójának idején, a polgárháború és a köztársaság korsza-
ka után II. Károly és anglikán tanácsadói megpróbáltak 
átfogó nemzeti egyházat teremteni, de vállalkozásukat 
nem koronázta siker.

Az uniformizmus törvénybe iktatásával jelentős ellen-
zéki közösségek jöttek létre. A 18. századi evangélizációs éb-
redési mozgalom idején az anglikanizmusnak ezúttal sem 
sikerült keretein belül tartani a mozgalmat, s így jött létre 
a metodizmus mint különálló felekezet. A belső megoszlás 
gyengítette a protestantizmust Angliában, s így nyílhatott 
meg az út a 19. század elején a romantikus konzervativiz-
mus számára, amely az anglikanizmus igazi természeté-
nek és identitásának megfelelően az „egyszerű és egysé-
ges” katekizmust kívánta megvalósítani.

Az anglikanizmus önértelmezésében rendkívül jelen-
tős az oxfordi mozgalom hatása. Az irányzat tanításának 
megfelelően a Church of England tekinthető Anglia ka-
tolikus egyházának, amely vallja az egységes egyház hi-
tét, elfogadja a katolikus rendet, az apostoli szukcessziót 
és a katolikus szentségek kiszolgálásának érvényes admi-
nisztrációját. Az irányzat képviselői Henrik reformáció-
jának konzervatív elemeire hivatkoznak, s általában gya-
nakvással tekintenek Th omas Cranmer reformcéljaira. Az 
ige és a szentségek érvényes kiszolgáltatásához elengedhe-
tetlennek tartják az apostoli szukcesszió általi ordinációt.

II.

A következőkben a mai anglikanizmus szellemi-lelki arcu-
latát kíséreljük meg bemutatni. Nem könnyű a feladatunk, 
hiszen nemcsak a teológiai nézeteket kívánjuk ismertetni, 
hanem a teológiai és az egyházi mozgalmak nyomán ki-
alakult anglikán közvéleményt is. A félreértés vagy a félre-
magyarázás veszélye itt inkább a tudat alatti szimpátiából 
vagy a túlzott elfogultságból adódhat. A kockázat ellenére 
megpróbálom gondolataimat három szempontból rendez-
ni: Istenre, Krisztusra és az egyházra vonatkozólag.
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Isten valósága

Az angol teológiának és spiritualitásnak az Isten valóságá-
ról és transzcendenciájáról vallott tanításában rendkívül 
fontos helyet foglal el a liturgia. Az anglikán reggeli isten-
tisztelet valójában hosszú dicséretsorozat, amely együtt 
jár az Ó- és Újtestamentumból való felolvasással és a zsol-
tárénekléssel. Az oxfordi mozgalom közvetett eredménye-
ként a reggeli istentiszteletet a családi úrvacsora váltotta 
fel, amely manapság már nem a Cranmer-féle úrvacsora 
szellemében történik, hanem az anglikán liturgikus moz-
galom vívmányaként a hálaadásra és a közösségi szer tar-
tásra esik erős hangsúly.

Figyelemre méltó az anglikanizmusnak e sajátos voná-
sa mögött meghúzódó teológiai háttér. Vegyük ezt köze-
lebbről szemügyre!

Először is az anglikánok soha nem kerültek annyira 
szembe a teremtés gondolatával, mint néhány európai pro-
testáns irányzat. Vezető angol teológusok a hagyományos 
természeti teológia határozott szószólói voltak, és a termé-
szeti törvény folytatását látták a morálteológiában.

A 17. század tudományos forradalma végeredményben 
harmóniában volt az isteni teremtés teológiai gondolatá-
val; számos kiemelkedő angol természettudós egyúttal pap 
volt, akik még teológiai értekezéseket is írtak. A darwi-
ni fejlődéselmélet hatása idején is a teológusok felkészül-
ten tudták elfogadni Isten kezét a természet munkájában.

Az isteni teremtés igenlésének és bizodalmas hitből 
eredő elfogadásának hagyománya azzal az eredménnyel 
is járt, hogy a tradicionális teizmus3 megjelenése sokkal 
erőteljesebb az istentiszteleten. Amikor a hívők a Te Deum 
laudamus (Téged, Isten, dicsérünk) kezdő sorait éneklik, 
akkor erről az Istenről elmondható, hogy őt nem „módo-
sította”, nem „korrigálta” a posztkantiánus fi lozófi a. Isten 
nemcsak az abszolút függőség kifejezésére használt más el-
nevezés, nem is monisztikusan felfogott abszolút szellem, 
hanem az Úr Jézus Krisztus Atyja és Istene, mint azt év-
századok óta hiszi és vallja minden keresztény.

Két dolgot kell itt megjegyeznünk. Az első, hogy az Is-
ten iránti bizalmon alapuló teizmus hagyományát feltű-
nően megrendítette egy kiadvány megjelenése 1963-ban. 
A könyv szerzője J. A. T. Robinson, s a mű címe Honest 
to God (Beszéljünk őszintén Istennel!). Ez a kis népszerű 
könyv több példányban kelt el, mint bármilyen más teoló-
giai munka az angol vallásos könyvkiadás történetében. Pe-
dig a könyv semmi olyat nem mondott, amit már ne írtak 
volna le korábban teológusok, különösen Paul Tillich. Ro-
binson viszont mindezt világosabban és egyértelműbben 
fejtette ki. Megállapításai s a népszerű hagyományos teiz-
must érintő kritikája nagy morajt váltott ki, éppen az an-

 3 Teizmus: Isten létét magától értetődően, természetesen elfogadó 
vallásos szemlélet (az ateizmus ellentéte).

gol hívők Istenről alkotott masszív képzete miatt. Hosszú 
távú hatása azonban elenyésző volt.

Másodszor: a hagyományos teizmusba vetett bizalom-
nak van kulturális, sőt társadalmi dimenziója is. Az angol 
intézmények stabilitása, a monarchia, a parlament két há-
za, a szigeti királyság töretlen folytonossága – mindezek 
otthagyták nyomukat a vallási felfogáson. Az urbanizáció 
és a modernizálás is lényeges vallási változásokat eredmé-
nyezett. Ahol az emberek már nem érintkeznek a társadal-
mi rend stabilitásának jeleivel, ott más a helyzet. A belvá-
rosi területeken erősen hanyatlik a templomlátogatás, az 
anglikanizmus főképp a középosztály körében virágzik.

Nem szabad azonban ezekből a tényekből arra követ-
keztetnünk, hogy az Isten valóságához és transzcendenci-
ájához való erős kötődés kizárólag kulturális jelenség len-
ne. A keresztény hit sajátos létezésmódjáról tanúskodnak 
még az Imádságoskönyv (Prayer Book), a már korábban 
bemutatott angol spiritualitás hagyománya s a már elem-
zett hosszú életű teológiai tradíciók. De az angol társadal-
mi és kulturális élettel való egybeesések arra is fi gyelmez-
tetnek, hogy ezt a jelenséget önkritikusan is kell néznünk.

A testté lett Krisztus

Az anglikánokat a különféle keresztény hitvallásokat köve-
tők között az is megkülönbözteti, hogy az istentiszteleten 
gyakran használják az Apostoli és a Niceai hitvallást. Az 
előírt fegyelem megköveteli a papoktól a naponkénti reggeli 
és esti liturgikus szolgálatot. Az istentisztelet keretén belül 
kötelező az Apostoli hitvallás elmondása. Az egyház lényegi 
tanítását meghatározó egyik mértékadó anglikán irat pél-
dául a Niceai hitvallást, amely az athanáziuszi inkarnációt 
tanítja, a keresztény hit „elégséges” tételének nevezi.

Nem találunk az angol reformáció 16. századi doku-
mentumai között olyan nyílt állásfoglalást, mint például 
az Ágostai hitvallásban arról, hogy a hit általi megigazu-
lás az evangélium központi tanítása. Elmondhatjuk, hogy 
Cranmer érsek liturgiai revízióját csak az a szándék vezet-
te, hogy az evangéliumi üzenet fókuszát Istennek Krisz-
tusban elvégzett kegyelmi cselekedetére irányítsa. De ké-
sőbb sem tekintettek semmiféle hittételt sem az alapnak 
vagy a többi tanítás központjának. Ezért az anglikánok a 
tanítás tekintetében bizonyos szabadságot élveznek már a 
16. század óta.

Az oxfordi mozgalom nyíltan ki is használta ezt a sza-
badságot, és kritika tárgyává tette az anglikán evan gé li ká-
lok nak azt a szemléletét, hogy a bűnbocsánatot központi 
szereppel ruházzák fel, s ezzel elhanyagolják az inkarnáció 
tanítását. Nem állítjuk, hogy az anglikánok többet hoztak 
volna ki az inkarnáció gondolatából, mint bárki más, de 
határozottan és szívósan védelmezték azt már a múlt szá-
zad közepe óta. S valóban: miután úgy tűnt, hogy a darwi-
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ni hipotézis elfogadottá vált, nem egy anglikán teológus írt 
„inkarnációs metafi zikát”, ahol Krisztus úgy jelenik meg, 
mint a történelem folyamán át kísérő isteni vezetés csúcsa.

Az inkarnáció teológiája így szilárd és sajátosan anglikán 
jelenség marad, különösen a nem római katolikus felekeze-
tek között. Miért? Az egyik felelet szerint ez már az oxfordi 
mozgalom által is szorgalmazott patrisztikakultuszból kö-
vetkezik, és az Imádságoskönyv liturgikus szövegei is azt tá-
masztják alá (különösen a Te Deum és a Gloria in excelsis). A 
másik felelet rámutat arra a következetességre, ami az egyik 
oldalon a hagyományos teizmus, illetve a teremtés tanítása, 
a másik oldalon pedig a megtestesülés tana között találha-
tó. Amikor testünket Krisztus magára vette, ezzel elfogad-
ta és megszentelte a materiális világot. A keresztény hit ma-
teriális jellegű, és nem a test nélküli lélekről szóló tanítás.

Továbbá: az anglikanizmus sohasem lett olyan hatások 
áldozata, amelyek a megtestesülés krisztológiájának hanyat-
lását eredményezték, mint például az antropocentrizmus 
felé történt hangsúlyeltolódás, amely teológiailag a „Krisz-
tus énérettem” nézetet hangsúlyozza. De kivédte a fi lozófi -
ai idealizmus egyoldalú hatását is, amely a valóságnak csak 
a tudati megközelítésén fáradozik. Az angol teológia törté-
netét tanulmányozó tudós számára megragadó, mennyi-
re állhatatosan védelmezik az anglikánok a megtestesülés 
tanítását az újtestamentumi kritika látszólag romboló ha-
tásával szemben, amely Jézus emberi korlátaira és tudatá-
ra irányítja a fi gyelmet, valamint rekonstruálni kívánja az 
ősegyház primitív, preinkarnációs krisztológiáját.

A tradíció ebben az esetben is ellenszéllel találkozott, 
amit azonban távolról sem nevezhetünk általánosnak. 
A század elején az anglikánok között is hatást gyakorolt 
a liberális protestáns teológia. A közelmúltban, 1977-ben 
egy tanulmánygyűjtemény jelent meg, amelynek a címe 
Th e Myth of God Incarnate (A megtestesült Isten mítosza). 
Öt teológus vett részt a tanulmányok írásában, amelye-
ket ugyanaz a cég adott ki, mint pár évvel korábban Ro-
binson püspök munkáját. A könyv hasonlóképpen han-
gos reakciót váltott ki az olvasóközönségből. Ismét csak 
azzal magyarázhatjuk a túlzott izgalmat, hogy a megtes-
tesülés tanának támadása, annak mítoszként történő be-
állítása teljesen szokatlan Angliában. Más országok pro-
testáns teológusai, különösen Németországban és az USA-
ban csodálkozásuknak adtak hangot; szinte hihetetlen, 
hogy egy konvencionális tétel megbolygatása ilyen érzé-
keny reakciót okoz.

A lutheránus olvasónak bizonyára feltűnik, hogy a ha-
gyományos hittételt védő anglikán magatartás a jól ismert, 
a bevett dolgok stabilitását fejezi ki. Ugyanakkor azonban 
ez ad kellő alapot a katolicizmussal és az ortodoxiával va-
ló ökumenikus kapcsolatoknak. Az elmúlt évek leghatá-
sosabb krisztológiai munkái is európai katolikus szerzők, 
mint például Rahner, Schillebeeckx, Kaspar és Küng tol-
lából születtek.

Az egyház

Az angliai anglikanizmusról szóló ismertetésünk külön 
hangsúlyozta az anglikán tradíció többrétegűségét. Mivel 
nem volt a kezdetekben erősen normatív irányvétel, ezért 
a történetében is szétágazó irányzatokkal találkozunk. De 
ez egyúttal a jövőbeli újraértelmezések lehetőségét is ma-
gában foglalta. A mai anglikanizmusnak ezt a tulajdon-
ságát legjobban az egyház értelmezésével illusztrálhatjuk.

A kezdeteknél a reformátorok úgy gondolták, hogy min-
den nemzeti csoport megteremtheti a helyi igényekhez al-
kalmazkodó nemzeti egyházát. Amennyiben az egyházak 
az igazi evangéliumot és nem az emberi hagyományokat 
tüntetik fel az üdvösséghez szükséges alapnak, akkor elis-
merhetnék egymás szolgálatát és a szentségeket. Arra azon-
ban nem gondoltak, hogyan lehet megoldani olyan szitu-
ációt, amikor a nemzeti egyházak különféleképpen értel-
mezik az evangéliumot, és komoly nehézségek támadnak 
az úrvacsora kiszolgáltatásának a kérdésében.

Említenünk kell még a mai anglikanizmus egy jelen-
tős tényezőjét, amelyet „evangelikál”4 irányzatnak is ne-
veznek. Ez a mozgalom nem szűkül felekezeti korlátok kö-
zé. A protestáns teológiának a pietista értelmezéséről van 
szó, ami a megtérés „valóságos voltát”, „szívünkbeni meg-
tapasztalását” és a bennünk lakozó Krisztust hangsúlyoz-
za nyomatékosan. Újabban a karizmatikus mozgalomból 
merítette erejét ez a felekezeteken átnyúló spiritualitás. 
A mozgalom pietisztikus és karizmatikus jellege nehézzé 
teszi az egyházi önértelmezés kialakítását, noha az irány-
zat jelenléte a 20. századi anglikanizmusban nyilvánvaló 
minden külső megfi gyelő számára is.

E hagyománnyal együtt létezik egy másik, szintén ré-
gi keletű tradíció. A 17. századi restauráció idején az egy-
ház vezetői az egyházkormányzás egységesítése céljából 
kibocsátottak egy törvényt, amely püspöki ordinációt kí-
vánt meg mindenkitől, aki az anglikán egyházban műkö-
dik. A törvény célja az volt, hogy helyreállítsa a fegyelmet 
a nagyon heterogén papságon belül. Ez azokat a papokat 
érintette különösen, akik a polgárháború alatt lettek lelké-
szek, amikor Angliában az egyházpolitika presbiteriánus 
volt.5 A püspöki ordináció törvényes követelménye azt je-
lentette, hogy ha valakit katolikusként vagy ortodoxként 
szenteltek fel, azt nem kellett „újra ordinálni”, ha történe-
tesen otthagyta a felekezetét. Ma is erős az anglikanizmu-

 4 Evangelikálok: a múlt század első évtizedeiben induló, ma is élő 
irányzat. Az anglikán egyházon belül mint ébredési mozgalom bonta-
kozott ki, s a felekezeti kereteket hamarosan áttörte. Különös hangsúlyt 
fektetett a misszióra és a társadalmi problémák orvosolására. Nekik 
köszönhető a bibliatársulatok létrehozása.
 5 Presbiterianizmus: kálvinista eredetű egyházkormányzati rend-
szer, amelyet Angliában John Knox, a skót reformátor vezetett be. 
Többnyire presbiteriánusoknak nevezik a reformátusokat Angliában 
és Amerikában.
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son belül ez az irány, amely hangsúlyozza, hogy az egyház 
az apostolok ideje óta őrzi a háromszintű szolgálati rendet.

Nem is kell talán mondanunk, hogy az egyháznak ez 
az értelmezése alapvetően eltér a korábban említett „alsó 
egyháztól”, és azzal szemben a „magas egyház” tradíció-
ját képviseli.6 Ez a töretlen hagyomány már a 17. század-
tól kezdve hirdeti a püspöki ordináció szükségességét; és 
természetesen újabb lendületet kapott az oxfordi mozga-
lom idején. Bár ma már nem tartják azt a nézetet, hogy 
a püspöki ordináció által adott kegyelem mintegy „cső-
vezetéken” terjed tovább, mégis úgy vélik, hogy a püspö-
ki kormányzat az egyház lényege. Ez az érv állandóan az 
ortodoxia és a római katolicizmus felé lendítette az ang-
likanizmust. Itt szólunk annak a tizenöt éve folyó tanul-
mányi munkának az eredményéről, amely az anglikánok 
és a római katolikusok nemzetközi együttműködéseként 
1982 márciusában látott napvilágot. Figyelembe véve a vi-
tás területeket (eukharisztia, ordináció, pápai tekintély), a 
közös bizottság olyan jelentős eredményt ért el, ami ele-
gendő megegyezési alapot jelent ahhoz, hogy lépést te-
gyenek a kibékülés következő állomása felé. A bizottság 
anglikán tagjai elfogadták, hogy a kibékült egységes egy-
házban szükség volna Rómában székelő egyetemes prí-
másra, aki szolgálatát Péter és az apostolok szellemében 
végzi. A római katolikus bizottsági tagok a maguk részé-
ről ígéretet tettek, hogy minimálisra redukálják az I. va-
tikáni zsinatnak a pápa tekintélyéről szóló tanítását, és a 
hatalom gyakorlását megosztanák a püspöki székhelyek 
között (mint pl. Canterbury).

Bár a zárójelentés kezdeményezésére kedvezőtlen válasz 
érkezett a vatikáni hittani kongregáció elnökétől, Ratzinger 
bíborostól, a bizottság munkája mégis rendkívül jelentős. 
Az anglikánok vallják a hierarchia elsődlegességét, és ez 

 6 Magas egyház és alsó egyház (high church, low church): az előbbi 
a hierarchia- és tekintélytisztelő, konzervatív, a szellemi „jobboldalt” 
képviselő irány, amely magán hordja az oxfordi mozgalom hatását, 
az utóbbi ezzel szemben a presbiteriánusokra, a puritánokra és az 
evangélikálokra vonatkozik. Az alsó egyházaknak tehát az anglikaniz-
mus keretein belül megmaradt „szabad egyházakat”, vagyis a formai 
kötöttségektől mentes irányzatokat tekintjük.

képezi az alapot a római katolicizmushoz való közeledés-
ben. Ugyanakkor a zárójelentés tartalma egyértelmű fej-
lődést jelent a primátus kérdésében: célul tűzték ki, hogy a 
péteri igény biblikus vizsgálatát el kell végezni. Bár nem na-
gyon valószínű, hogy a Vatikán elfogadja a bizottság ered-
ményeit, a zárójelentés szövegének mégis nagy ökumenikus 
jelentősége van. Az anglikánokat mindig is „hídegyház-
nak” tekintették, és ők is így látták magukat. Bármennyi-
re is kényelmetlen hídon élni, nem elképzelhetetlen, hogy 
az anglikanizmus, protestáns eredetével és későbbi „kato-
likus” fejlődésével talán hozzájárulhat Jézus Krisztus egy-
házának látható egységéhez.

Összefoglalás

Ha valaki először találkozik az anglikanizmussal, mond-
juk turistaként, az gyakran elcsodálkozik, és kérdései 
támadnak. Külsőre az anglikán istentisztelet római ka-
tolikusnak tűnik. A papok fehér karinget és miseruhát 
viselnek; a templomok és a katedrálisok a reformáció 
előtti koriból származnak, s ahol az oxfordi mozgalom 
hatása érezhető, ott a római kultusz nyomaival is talál-
kozunk. De az éles szemű megfi gyelőnek feltűnnek a kü-
lönbözőségek is. Szinte nincs Mária-kultusz, és a magán-
gyónásnak sincs gyakorlata. A gyülekezet saját nyelvén 
vesz részt a liturgiában, a liturgia jellege erősen biblikus. 
Az anglikanizmus a közösségi istentiszteletre helyezi a 
hangsúlyt, s olyan közösséget képez, amelyben a teoló-
giai vélekedés és az egyházi gyakorlat széles skálán mo-
zog, s ebből a sok irányzatból mégis egy családot ková-
csol a liturgia. Ezek a hagyományok a lutheránusoktól 
és másoktól sem teljesen idegenek, mivel a Bibliára és 
a középkori pompát megelőző korai egyházra nyúlnak 
vissza. A használt szövegek nagyon ritkán anglikán ere-
detűek. Az anglikánok ezért gyakran vonakodnak, ha a 
saját identitásukról kell beszélniük, és persze – paradox 
módon – éppen ezáltal rajzolódik ki arculatuk a keresz-
ténység közösségeinek sorában.

Fordította Fabiny Tibor 
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 * Egyetemi tanári székfoglaló előadás. Elhangzott az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen, Budapesten 2013. november 7-én.

*„Ha én rózsa volnék…”
A történelem mint megújító tapasztalat

g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

F I G Y E L Ő e

„Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék,
Minden évben négyszer virágba borulnék,
Nyílnék a fi únak, nyílnék én a lánynak,
Az igaz szerelemnek és az elmúlásnak.”

A rendszerváltozás dalai. Lassan már elfeledett, alig hallha-
tó dallamok és szövegek. Tanúi és bizonyságai egy tiszavi-
rág életű történelmi korszaknak, amely lassanként ugyan-
csak feledésbe merül. Néhány évre felforgatta az életünket 
és a világot, és derékba kapta azt a nemzedéket, amelyhez 
magam is tartozom. A valóra válthatóság álmával és tü-
zével töltött meg újra olyan – ma már inkább történelmi, 
mintsem életszerű – illúziókat, mint szabadság, egyenlő-
ség, testvériség. A virágzás varázsával bódított meg min-
ket, akik már nem szocializálódtunk így vagy úgy a leha-
nyatló rendszerhez, hanem sokkal inkább éppen ehhez a 
rakoncátlan, lázas, elementáris erővel és olykor igencsak 
vad hajtásokkal kirobbanó korszakhoz. Elhitette velünk, 
hogy hosszas készülődés után vannak olyan korok, amikor 
a rózsa – ellentmondva minden törvénynek és tapasztalat-
nak – évente akár négyszer is virágba borulhat, mert moz-
gató és alkotó erőinek nem szabhat kicsinyes gátat semmi, 
és nem kényszeríthet rá középszerű formát a metszőolló.

A rendszerváltozás buja virágzása a korábbiakhoz ké-
pest hirtelen megsokasodott értékek zavarbaejtően sokszí-
nű kavalkádját hozta: nyílott a fi únak, nyílott ő a lánynak, 
az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Mert az emberi ösz-
szetartozások és elmúlások drámáját újult erővel, új jelen-
téssel tárta a fényre: a 301-es parcella bozótosában arcra 
fektetett halottaktól az aluljárókban, ócska papírdobozok 
tetejére teregetett félszamizdat irodalomig a Gulágról, Wal-
lenbergről, Mindszentyről. Rohamos történelmi léptekben 

hirtelen más súlya lett az igaz szerelemnek és az elmúlás-
nak, az összetartozásnak és az árulásnak, a felszakadt va-
lóságnak és a hazugságnak is. Egyszerűen más súlya lett a 
történelemnek: vastagabb, sűrűbb, szívbe markolóbb lett. 
Kirobbant belőle a velőt rázó felismerés, hogy a döntések-
nek mindig tétje van, és az emberi sorsokhoz mindig fe-
lelősség van kötve. Ezzel mintegy visszaigazolta a 20. szá-
zad egyik legnagyobb teológusának, Rudolf Bultmann-
nak a történelemre vonatkozó, 1957-ben megfogalmazott 
szavait: „Van-e út, hogy célt fedezzünk fel a történelem-
ben, s ezzel a történelembe ágyazott emberi életben? Fel 
tudunk-e kutatni valamilyen törvényt vagy rendet a tör-
ténelem menetében, melynek elismerésével az ember egy-
szersmind megleli szabadságát és felelősségét, tehát »igazi 
létét« is? Ennek az lenne a feltétele, hogy a modern ember 
belássa a szabadság hamis fogalmának tévedését, és rájöj-
jön, hogy szabadság csak felelősségként létezik.” (1994, 20. 
o.) A történelem csodálatos és félelmetes, tavaszi kirobba-
nása azt a meggyőződést erősítette bennünk, hogy mivel 
a történelemnek tétje van, ezért az emberi életnek is tétje 
van – és bár azóta visszatért az idő az évszakok megszo-
kott váltakozásának a ritmusába, sokszor még ma is álmo-
dunk néhányan arról, hogy a rózsa talán virágba borulhat 
minden évben akár négyszer is.

Ezért nem szabadulok ezektől a daloktól. Kísérnek, ben-
nem szólnak, és még mindig feszítenek valahol a szívem 
táján. És olykor megrendülten veszem észre, hogy szinte 
az utat is ezek a szimbolikus dalok írják elém, mint éppen 
a Ha én rózsa volnék. Mert minden meg van írva benne, 
amiről az elmúlt húsz évben kutattam, írtam, előadtam…

„Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék,
Akárhonnan jönne, bárkit beengednék,
Nem kérdezném tőle, hát téged ki küldött,
Akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.”
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A rendszerváltozás időszaka az 1980-as és 1990-es években 
nemcsak a történelem iránti emocionális viszonyt változ-
tatta meg gyökeresen, hanem legalább részben lehetőséget 
nyitott arra is, hogy hosszú ideig ideológiai alapon vagy a 
kuruckodó és labancos történelemszemléletet képviselők 
vitái miatt érinthetetlen témák újra terítékre kerüljenek. 
A dalnak ezt a versét mintha István király ihlette volna az 
Intelmekben: „Mert a vendégek, minthogy különféle tá-
jakról és országokból jönnek, ennek megfelelően különféle 
nyelveket, különféle ismereteket és fegyveres erőt hoznak 
magukkal, s mindezek díszére válnak az országoknak, 
emelik az udvar tekintélyét, elriasztják a külföldiek pök-
hendiségét.” (Szent István király Intelmei és Törvényei, 29. 
o.) A hazai középkorkutatás is egyfajta fellendülést élt meg, 
amelyben az Árpád-ház korának kutatása is több szem-
pontból szerveződött újjá. Egyháztörténeti szempontból is 
nagy jelentősége van például a szegedi medievisztikai kuta-
tócsoportnak, ahol Kristó Gyula kezdeményezése nyomán 
jelentős részben sikerült újraértékelni a 10–11. századi át-
menet, Géza és István uralkodási idejének folyamatait (vö. 
Kristó 2001). Mindez természetesen jelentősen érinti a ke-
leti és nyugati keresztény orientáció kérdését éppúgy, mint 
az intézményes egyházalapítás előkészületeinek és megva-
lósításának árnyaltabb bemutatását is. Ugyancsak áttörést 
jelentett a hazánkban mindenekelőtt Klaniczay Gábor ne-
vével fémjelezhető, a korszak szellem- és egyháztörténetét 
összekacsoló kutatás, amelynek eredménye a magyarul is 
olvasható munka, Az uralkodók szentsége a középkorban 
(2000). Ebben a tanulmánykötetben meggyőző erővel mu-
tatja be, hogy az István király személyében bekövetkezett 
politikai fordulat egyben a középkori uralkodói szerepről, 
hivatásról vallott felfogás új korszakát is szimbolizálja: a rex 
pius (kegyes uralkodó) példaképétől a rex iustus (igazságos 
uralkodó) modellje felé való váltást. Ezzel mindkét kutató 
esetében egyszerre hozott új eredményeket a korszak és Ist-
ván uralkodásának megértésében mind hazai, mind euró-
pai összefüggésekben. Mindezek nyomán az államalapító 
királyunk személyéhez kötődő, széles körben elterjedt is-
mereteket is revideálhatjuk. Jó példa erre a nyugati keresz-
ténység és a megalakuló Magyar Királyság közötti „kinyíló 
kapuk politikája”, ami megteremtette speciális geopolitikai 
helyzetben levő országunk sajátos, Kelet és Nyugat közöt-
ti, olykor „huzatos” nyitottságát is. De említhetjük annak 
a gyakran kisarkított téveszmének a helyreigazítását is, 
hogy Istvánnak választania kellett a német-római császár 
(az ifj ú III. Ottó, 996–1002) és a pápa (II. Szilveszter, 999–
1003) iránti lojalitás között, amikor koronát és elismert, 
felszentelt királyi méltóságot kért magának. Ezzel szem-
ben éppen az ezredforduló körüli néhány évben lehetünk 
tanúi annak, hogy a pápa és a császár egy politikát folytat 
a corpus christianorum (a középkori keresztény Európa) 
megteremtésére, s ebben értelmezhető szerepet szántak a 
magyar uralkodónak is, aki viszont éppen ezt a rövid, ám 

annál kedvezőbb időpontot tudja kiváló politikai érzékkel 
az állam- és egyházalapításra kihasználni.

„Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék,
Hogy az egész világ láthatóvá váljék,
Megértő szemekkel átnéznének rajtam,
Akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam.”

A marburgi gótikus Erzsébet-templom egyik korabeli szí-
nes üvegablaka mindent elmond a középkori egyház 13. 
századi megújulásának lelkületéről. Az egyik képsoron Ár-
pád-házi Erzsébet (1207–1231) magyar királylány és türin-
giai tartománygrófné életének jelenetei láthatók, mellette 
pedig ugyancsak az ő szolgálata, amint az evangéliumok-
ban megőrzött jézusi tanítás szerint végzi személyváloga-
tás nélkül az irgalmasság cselekedeteit az emberek között.

A középkori egyházi megújulás lenyűgöző folyamatát 
láthatjuk, ahogyan átjárta a szerzetesi reformmozgalmakat 
és reformrendeket a cluny-i vagy az ezzel rokon szellemű 
német kolostoroktól a ciszterci rend 12. századdal kezdő-
dő felvirágzásán át egészen a koldulórendek, majd ezeken 
belül a harmadrendek megalakulásáig. De ezzel párhuza-
mosan – ahogyan ezt az elmúlt két évtized kutatásai egy-
re meggyőzőbben feltárták – a teológiai képzést is átjárta 
egy újfajta szemlélet, amiben élen járt a korszakban veze-
tő szerepet játszó párizsi egyetem, s amely a papság elitjén 
keresztül is az imitatio Christi, a Krisztus-követés megújí-
tó programját állította a középpontba. Nem kevesebbet ál-
líthatunk, mint hogy ezek nyomán a 13. században szüle-
tett meg átütő erővel az az európai kereszténységet soká-
ig jellemző népegyházi valóság, amelyik az aktívan megélt 
vallásos hitet és a Jézus Krisztus és apostolai által mutatott 
életvitelt tartotta mértékadónak.

Ennek a vallási áttörésnek lett már saját korában is – 
Assisi Ferenchez hasonlóan és vele közeli szellemi párhu-
zamban – meghatározó szimbóluma Árpád-házi Erzsébet, 
illetve az ő hatására még sokan a dinasztiához tartozó ki-
rályi asszonyok és lányok sorából. Királyi személyként, 
szerelmes asszonyként, háromgyermekes édesanyaként 
minden középkorias vonása mellett is olyan példát állított, 
amely egyszerre robbantotta szét a társadalmi besorolásuk 
szerint vallásosak (papság, szerzetesség) szűk kereteit és 
egyházi elitizmusát, ugyanakkor provokálta a hozzá hason-
lóan magas társadalmi állásúak e világi árulását, amivel 
a kereszténységet alárendelték a politikai szempontoknak 
és érdekeknek. Árpád-házi Erzsébet olyan középkori ab-
lak lett, akit joggal mondhatunk boldognak, mert nemcsak 
az egész világot tudta megmutatni, hanem rajta átnézve 
még a Mindenből is meglátunk valamit: „Íme, megmond-
tam nektek, hogy boldoggá kell tennünk az embereket!”1

 1 A négy szolgáló vallomása. In: Magyarország virága, 171. o.
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„Ha én rózsa volnék…” a

„Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék,
Minden áldott este fényben megfürödnék,
És ha egyszer rajtam lánckerék taposna,
Alattam a föld is sírva beomolna.”

„Aki engem, elveszett és megítélt embert megváltott, vagy-
is minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából meg-
szabadított, és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüst-
tel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével 
és halálával, hogy egészen az övé legyek, az ő országában 
őalatta éljek, és neki szolgáljak örök igazságban, ártatlan-
ságban és boldogságban…” – írja Luther a Kis kátéban 
(2008, 27. o.). Ha most merészen – és csak egy rövid pilla-
natra! – eltekintünk az olyan zavaró tényezőktől, mint a 
reformációnak és korának – sőt maguknak a reformáto-
roknak – a konkrét története, talán kimondhatjuk, hogy 
egykor a reformáció velejéből szakadt fel egy fohászkodó 
kiáltás a tisztulásért, a tisztázásért, a tisztaságért. Talán az 
sem teljesen véletlen, hogy ezt a hangot sokkal könnyeb-
ben halljuk meg az olyan hitvallási iratokban, mint éppen 
Luther Kis kátéja, mintsem az egymással perlekedő egy-
házi vagy világi politikusok vagy éppen az egymással nem 
ritkán gyűlölködve marakodó teológusok és más tudósok 
szájából és perpatvaraiból (rabies theologorum, ahogyan 
Melanchthon nevezte).

Évszázadokon át sikerült azonban elodázni – különö-
sen is hazai egyházi köreinkben és keresztény identitá-
sunkban – a 16–17. századi egyház- és teológiatörténeti 
tragédiákkal és bűnökkel való szembenézést. A harminc-
éves háború (1618–1648) egyetemes tragédiája – amelynek 
során addig soha nem látott öldöklés és pusztítás ment 
végbe – súlyosan terheli az abban vezető szerepet játszó 
európai kereszténységet, felekezeteket és a velük szövet-
séges politikát. Olyan következtetéseket kellene levon-
nunk a teológiai, lelkiségi és egyházpolitikai vitakultú-
rára és emberi magatartásokra vonatkozóan, amelyeket 
az újkori európai szellemi elit és mára már a széles köz-
vélemény is régen levont ezzel kapcsolatban, s amelyek 
döntően határozzák meg az ún. „nyugati kereszténység-
hez” való kritikus viszonyulást. Talán nem úgy kellene 
ezt látnunk, hogy részben legalábbis ezért omlik ma be 
alattunk sírva a föld is? Egyáltalán nem nyújthat vigaszt 
vagy felmentést az sem, hogy a teológiai és felekezetek kö-
zötti ellentéteket a harmincéves háború második felében 
már felváltották a politikai érdekek. Ezért ez a kontinen-
tális háború olyan identitásképző korszak a keresztény-
ség s benne az evangélikusság életében, amelyre joggal és 
okkal kellene sokkal nagyobb fi gyelmet fordítanunk ko-
rabeli magyar történelmi sajátosságaink szem előtt tar-
tása mellett is.

„Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Mindenféle szélnek haragosa lennék,

Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
S nem lennék játéka mindenféle szélnek.”

„Elítéltetésem ténye olyan lesz számomra, mint a fátyol, 
amely eltakarja előlem Isten akaratát és érthetetlenné te-
szi azt. De Istenemtől zúgolódás nélkül elfogadom, mert 
azt az egyet jól tudom, hogy még elítéltetésem esetén is 
csak az ő áldott akarata történhet meg velem.” (Ordass 
1985–1987, 1: 348–350. o.) Ordass Lajos püspöknek 1948-
ban, a bíróság előtt az utolsó szó jogán elmondott szavai a 
totalitárius ideológiák és diktatúrák egyháztörténetének, 
sőt – keresztény szemszögből nézve – egyetemes emberi 
történetének központi problémáját visszahangozzák. Ho-
gyan történhetett meg – bármiféle totalitárius diktatúrá-
ban – mindez?! Ugyanakkor bár sok minden történt vilá-
gosan Isten akaratával ellentétben, mégsem történhetett 
semmi sem az ő tudtán kívül.

Egymást követő nemzedékekhez tartozók, akik a fölé-
jük tornyosuló történelmi adottságot nemcsak politikai-
lag és emberileg, hanem teológiailag is tudatosan akarták 
elhordozni, különféle megfogalmazásban élték meg azt, 
amit a históriás ének is a szánkba adott: 

„Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk!
És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk!
Ostorodat vonta reánk a mi nagy bűnünk,
Azért hozzád kiáltani mi meg nem szűnünk.” (EÉ 403,1)

Ha Ordass Lajos 1948-as tanúságtétele ébresztő volt a rend-
szerváltozás evangélikus nemzedékében, akkor Scholz 
László 1956-ban elmondott szavai, hogy a történtekért „ge-
nerális bűnbánatot” kell tartani, ugyanakkor pedig „új éle-
tet csak megbocsájtással lehet elkezdeni” (Ordass 1985–
1987, 2: 580–581. o.), komoly lelkiségi és teológiai mélysé-
geket tárt fel máig érvényesen a számunkra. Hogy mit is 
akar Isten, a történelem Ura elérni az egyházával a dikta-
túra idején és következtében, állandó kérdése volt nemcsak 
Dietrich Bonhoeff ernek, hanem a nála olykor ellentmondá-
sosabb politikai szerepet játszó Karl Barthnak vagy a há-
ború után politikailag meghurcolt norvég hitvalló Eivind 
Berggravnak is. S ez maroknyi hazai evangélikusságunkra 
nézve is igaz: sok-sok elválasztó és szembeállító mozzanat 
közepette is kutatta ezt Ordass Lajos és Scholz László éppen 
úgy, mint Káldy Zoltán, Prőhle Károly vagy Fabiny Tibor – 
hogy csak néhány nevet említsek. Anélkül, hogy össze nem 
mosható dolgokat és életrajzokat erőszakkal igyekeznénk 
egy kép keretébe montírozni és kozmetikázni – miként ezt 
a totalitárius diktatúrák jellemzőjeként bemutatta David 
King híres könyvében, a Retusált történelemben (2002) –, 
mégis meg merem fogalmazni: a közelmúlt történetének 
kutatásából mindenekelőtt az Úristen ítélő és kegyelmes 
szándékait kellene alázattal keresgélnünk, megértenünk 
és magunkra vennünk. Hiszen minden egyháztörténeti 
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teológiai kutatás és erőfeszítés végső soron arra törekszik, 
hogy a történtek feltárásán keresztül megsejtse s olykor 
tetten érje Istennek, a történelem Urának cselekvését is.

A rendszerváltozás tünékeny korszaka végül nekünk 
szegezte a kérdést a diktatúra elmúltával: „Hát mondd, mit 
remélsz, ha megfordul ma még a világ?” Ez a másik dalfosz-
lány is a rendszerváltozás hitét és tüzét idézi fel nekünk, a 
történelem sodrából született nemzedéknek. Ugyanakkor 
azzal is szembesített bennünket, hogy mi is él bennünk 
valójában, milyen elhaltnak hitt hitek és célok támadhat-
nak tetszhalálukból újra életre közöttünk. Persze ez már 
egy másik dal. Lehet, hogy lassanként ezt is elhallgatjuk 
majd, mint a Ha én rózsa volnékot, és nem énekeljük többé. 
De az is lehet, hogy ahol virágzásról, reményről és megfor-
dítható világról énekelnek, az mégsem csak egy letűnt kort 
idéz fel, hanem akár a jövő zenéje is lehet…
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Az időtálló igehirdetés
g  B E N C E  I M R E

Túróczy Zoltán: Időszerű szeretet. Luther Kiadó – Túróczy-
hagyaték Alapítvány, Budapest, 2013.

2013. november 24-én a budavári egyházközségben, Tú ró czy 
Zoltán harmadik püspöki szolgálatának helyszínén mutatta 
be a Túróczy-hagyaték Alapítvány az Időszerű szeretet cí-
mű kötetet. A Túróczy Zoltán igehirdetéseit 
bemutató kötet elsősorban az 1953/54-es év 
igehirdetéseit tartalmazza. Mivel azonban 
az egyházi év nem minden vasárnapjára 
volt fellelhető igehirdetés ebben az eszten-
dőben, a kötet szerkesztői, hogy az egyházi 
év teljességét megtartsák, későbbi igehirde-
tésekkel egészítették ki a sorozatot.

Köztudott, hogy Túróczy Zoltán életé-
ben csak két igehirdetés-kötet jelent meg, 
1933-ban Íme címmel és 1937-ben És hívják 
nevét csodálatosnak címmel. Ezért jelen-
tett örömöt, hogy a rendszerváltást köve-
tően megjelenhetett – Kovács Géza szer-
kesztésében – a Posztillás könyv. Gyülekezeti szolgálatban 
álló lelkészek akkor nagyon örültünk annak, hogy új kiad-
vány segíti szolgátunkat és erősíti lelki életünket. 2002-ben 
a Mevisz jóvoltából vehettünk kézbe egy csokorra való ige-
hirdetést Túróczy Zoltántól az Isten embere 2. kötetével. És 
most itt van az Időszerű szeretet. Szép kiállítású, jól kézbe 
fogható könyv. Időtálló igehirdetések sora olvasható benne.

Többször hallottam már azt a bölcsnek tűnő homiletikai 
megállapítást, miszerint az az igehirdetés, amely minden 
korban elmondható, az sohasem mondható el. Ez a tet-
szetős és divatos mondat rávilágít arra, hogy a jó igehir-
detés mindig tükrözi a kort, amelyben született. Azonban 
Túróczy Zoltán igehirdetéseit olvasva ki kell mondani, hogy 

ez a fajta gondolkodás nem helyes. Az örök 
ige és a tisztán hirdetett evangélium nem 
azt tükrözi, hogy milyen korban született, 
hanem, hogy milyen az Isten időszerű sze-
retete. Túróczy Zoltán igehirdetései az asz-
talfi óknak készültek. Abban az évben – 
1953–54-ben – nem állhatott szószékre a 
nagy igehirdető. Dr. Fabiny Tibor így fo-
galmazott a bemutatóra írt előadásában: 
„Amikor félreállításának idején, az ötve-
nes években Túróczy Zoltán minden va-
sárnapra megírta az igehirdetést, ez nem 
azért történhetett, mert immár talán négy 
évtizede »benne volt a lendületben«, és a 

»foglalkozási ártalomtól« a kényszernyugdíj éveiben sem 
tudott vagy akart szabadulni, hanem azért, mert azt a leg-
gonoszabb emberi hatalom sem tudta megakadályozni, 
hogy az Urával továbbra is beszéljen.”1

 1 Idézet dr. Fabiny Tibor Túróczy Zoltán időtálló igehirdetései című 
előadásának kéziratából.
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Lelki útvonaltervező
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Fabiny Tamás: Kereszt fogantyú nélkül. Luther Kiadó, Bu-
dapest, 2013.

Jónás István, a Magyar Rádió vezérigazgatója a kötet aján-
lásában „lelki útvonaltervezőnek” nevezi Fabiny Tamás rá-
diós jegyzeteit. A szellemes kép igencsak találó, hiszen jól 
tudjuk, hogy a GPS-technikával navigáló útvonaltervezők 
korrekt működésének feltétele, hogy tisztán vegyék és jól 
értelmezzék a „felülről érkező” jeleket. 

Fabiny Tamás püspöknek a Kossuth Rádió Vasárnapi 
Újság című műsorában négyhetes vetésforgóban, „Lélek-
től lélekig” mottóval elhangzó gondolataiban jól kitapint-
ható ez az élő „legfelső” kapcsolat. Nem klasszikus érte-
lemben vett áhítatokról, igemagyarázatról van szó előírt 
textusok alapján. Ezeket a háromperces meditációkat va-
lóban az élet, az éppen aktuális események szerkesztik. 
Rácsodálkozhatunk arra, hogy mi mindent lehet valóban 
az ige fényében látni és láttatni: a kampánycsendtől és az 
adóbevallás határidejétől kezdve a fagyhalál-statisztikán 

és a dunai árvízen keresztül egészen Gyurta Dániel győ-
zelmi öröméig… Nincs életünknek olyan területe, gondja 
vagy öröme, amihez ne lenne Istennek jó szava, útbaiga-
zító igei mondanivalója.

Nagyszerű és egyben korszerű műfaj a rövid rádiós 
jegyzet. Rendszeresen prédikáló lelkészek is sokat tanul-
hatnak belőle. Itt minden szónak súlya van, nem lehet mel-
lébeszélni. A televízióban a látvány olykor eltakarhatja a 
tartalmi ürességet, de a rádióhallgató azonnal ki- vagy to-
vábbkapcsol, ha észreveszi: nem hozzá beszélnek, nem friss, 
nem élő az adás. Ha nincs igazi adás, a vétel is megszakad! 
Sallangmentes, világos, tiszta szóra vágyakozik a szóára-
datban fuldokló hallgató. Ha valamikor, akkor napjaink in-
formációözönében maximálisan igaz és iránymutató lehet 
a rádiós homiletika egyik aranyszabálya: „Ha nem megy 
egyszerűen, akkor egyszerűen nem megy!” Már maga Jé-
zus is fi gyelmeztette tanítványait a bőbeszédűség kísérté-
seinek veszélyeire…

Egy másik aranyszabály, amit „11. parancsolatként” ta-

És ez érződik minden igehirdetésen. Túróczy igehirde-
téseire elsősorban a mély biblikusság jellemző. Nem akar 
ő elszakadni a textustól. Nem akar aktuálpolitikai kérdé-
sekről cseverészni. De nem próbálkozik azzal sem, hogy 
vélt prófétai küldetéssel a fennálló rendszert bírálja. Nem 
hoz látványos, nagy idézeteket, hogy műveltségét fi tog-
tassa. Igehirdetései formailag jól tükrözik a kort: konzer-
vatív, jól felépített és tagolt igehirdetéseket olvashatunk. 
Világosak a vázlatpontok és a hangsúlyok. És nem akar 
avantgárd formákkal kísérletezni. Ezen a téren is kerüli a 
forradalmi újításokat.

Mondanivalója egyértelmű. A kegyelem áll az igehir-
detés középpontjában, nem az olcsó kegyelem, hanem a 
Krisztus vére által szerzett igazi, nagy ajándék. Stílusára 
jellemző a jól felépített gondolatmenet és a rendszerezés. 
Az életből vett példák és metaforák lekötik az olvasó fi gyel-
mét, és a személyesség olyannyira megszólító, hogy az em-
ber nem tudja kivonni magát az ige érvényessége alól. Az 
igehirdető a szöveghez ragaszkodva fejti ki a mondaniva-
lóját, nem ugródeszkaként használja a textust, hanem va-
lóban alapigeként. Túróczy szóhasználatában szentlecke. 
Ez a kifejezés is azt mutatja, hogy nemcsak a hallgatói lel-
kére akar hatni, s a „Jaj, de szép volt!” visszajelzéseket vár-
ja az igehirdető, hanem tanítani akar a szent életre. A hitet 
erősíti, és közben az ige helyes értésére tanít. Nem szóra-

koztat, hanem tanít, elgondolkodtat. Nem elandalít és az 
érzelmekre hat, hanem úgy tanít, hogy közben az érzelmek 
sem lesznek érintetlenek. S nem úgy szónokol a kegyelem-
ről, hogy nem tud a bűnről, hanem úgy beszél, nagyon hi-
telesen a kegyelemről, hogy az ember bűnös, elveszett és 
kiszolgáltatott állapota nem tabu előtte. Mindig úgy be-
szél a bűnről, mint az ember életét valóságosan fenyegető 
veszélyről, de közben ott ragyog mondanivalójában az Is-
ten szeretetének fénye.

A könyv végén precíz táblázat mutatja be az igehirde-
tések vasárnapjait, születésüknek körülményeire is utalva. 
Az igehelygyűjtemény pedig akkor is segítséget jelenthet, 
ha nemcsak olvasmányként, lelki épülésre olvassuk az ige-
hirdetéseket, hanem tudatosan készülünk valamilyen szol-
gálatra, és adalékokat, ötleteket gyűjtünk készülés közben.

A gyülekezetünkben szervezett könyvbemutatón meg-
hallgathattuk Túróczy Zoltán egyik igehirdetésének hang-
felvételét. Ez olyan elemi erővel hatott rám, hogy azóta 
akárhányszor kézbe veszem és olvasom az igehirdetéseket, 
azok a jellegzetes hangsúlyok és hangszínek jelennek meg 
a képzeletemben, amelyeket a felvételről hallottam. Örülök 
annak, hogy könyvtáram egyik új darabja nem modern te-
ológiai alkotás, hanem az időtálló igehirdetéseknek az örök 
evangéliumot tolmácsoló gyűjteménye, az Időszerű szere-
tet című igehirdetés-kötet Túróczy Zoltántól.
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nultam egy németországi rádiós homiletikai kurzuson: „Ne 
légy unalmas!” Ezek a tömör jegyzetek egy pillanatra sem 
engedik elkalandozni a hallgató fi gyelmét. Nincs bennük 
egyetlen felesleges szó sem. Bárcsak ilyen fegyelmezetten, 
összefogottan, céltudatosan tudnánk va-
sárnaponként megszólítani az evangéli-
kus templomokban ülő igehallgatókat is! 
Régi felismerés, hogy hosszan beszélni 
„könnyű”, csak végighallgatni nehéz… 
A rövid, de tartalmas beszéd igényli a leg-
komolyabb felkészülést.

Nemcsak homiletikai gyakorlókönyv-
ként, hanem rendszeres egyéni elcsönde-
sedésre, lelki töltekezésre, továbbmeditá-
lásra segítő olvasmányként is forgatható 
a kötet. Az öt esztendő gazdag termésé-
ből készült válogatásban jól segítik a tá-
jékozódást a fejezetcímek: Hétköznapok, 
Ünnepek, Bibliai tájakon, Közös ügyeink, Személyes han-
gon. Figyelemfelkeltően szellemes címeket kaptak az egyes 
jegyzetek is, élükön a címadó írás: Kereszt fogantyú nélkül. 
Még néhány étvágygerjesztő cím ízelítőül: A hajléktalan 
Jézus, Wittenbergi médiafelület, Angyalok a gáton, Jézusi 
adóbevallás, Európa – mítosz és álom…

A Luther Kiadót dicséri, hogy a mai tartalomhoz illő 

korszerű, ízléses formában megjelent könyvet ad a kezünk-
be Konok Tamás elgondolkoztató címlap-illusztrációjával, 
belül pedig az egyes fejezetek nyitányaként Aknay János 
és Fehér László képeivel. Külön csemege az az archív fo-

tó, amelyet a 2013. október 20-án elhang-
zott, Boldog Maléter Pál című jegyzet vé-
gén láthatunk. Az ’56-os forradalom és 
szabadságharc vértanúhalált szenvedett 
hadügyminiszterét még mint az egykori 
Luther Otthon jókedvű lakóját láthatjuk 
diáktársai között, az Üllői út 24. függő-
folyosóján…

A kötet meglepetése, hogy a rádiós 
műfajhoz illően igazi hangzó könyv. CD-
melléklettel jelent meg, amelyen a szerző 
19 jegyzetét hallgathatjuk meg. Közöttük 
„kötőanyagként” Dresch Mihály Liszt Fe-
renc-díjas dzsesszzenész meditatív hang-

szeres improvizációi szólalnak meg.
E nélkül a hangzó melléklet nélkül hiányérzetünk le-

hetne, hiszen Pál apostol óta tudjuk, hogy „a hit hallásból 
van”. Sőt mi több: némileg elfogult néhai rádiósként én 
is vallom, hogy igazán jól csak „a fülével lát” az ember…

Így tehát akár korszerűsíthetjük is az Augustinus óta 
életeket átformáló biztatást: „Vedd és olvasd – és hallgasd!”

Az igehirdetés: közügy
g  K Á D Á R  F E R E N C

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

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a 2012/2013-as 
tanév során egy ökumenikus homiletikai előadás-soroza-
tot tartottak. A téma kardinális jellege, az előadások szak-
mai színvonala és a hallgatóság körében aratott sikere ar-
ra indította a szervezőket, hogy az anyagot könyvben is 
megjelentessék, így közkinccsé tegyék. Ezt a döntést mi, 
olvasók csak üdvözölhetjük, hiszen annyit beszélünk, pa-
naszkodunk az igehirdetés válságáról, hogy megoldások 
megfogalmazására nemigen marad erőnk.

Ez a kötet egyszerre vállalkozik diagnózis felállítására 
és megfelelő terápia ajánlására. Ezért érdemes felfi gyelni rá.

A frappáns püspöki ajánló sorok és a szerkesztői beve-

 * A recenzió megjelent az Igazság és Élet című folyóiratban: VIII. 
évf. (2014) 1. sz. 150–153. o.

zetés után a homiletika tudománya három önálló területé-
nek, az elvi, a kontextuális és a gyakorlati homiletikának a 
kérdéseit taglalja az összesen tizenhat előadás. 

Az első részben tehát az elvi homiletika kérdéseivel 
szembesülünk A homiletikai gondolkodás alapjai címmel. 
Szabó Lajos az igehirdető felelősségét úgy ébreszti, hogy az 
igehirdetésről mint „pillanatnyi lehetőségről” beszél (15. 
o.), tehát mint egy nagy kommunikációs folyamat részé-
ről. Az igehirdető akkor végzi felelősségteljesen a munká-
ját, ha az igehirdetés-történet tanulságait komolyan veszi, 
ha szót ért a jelennel, és tiszteletben tartja a jövendő ige-
hirdetését. Isten és ember kommunikációjának paradig-
májaként a Zsoltárok könyvének megszólalásait és Jézus 
prédikációjának exousiáját elemzi.

Korányi András tanulmánya Egyháztörténeti távlatok 
az igehirdetésben címmel rövid igehirdetés-történeti átte-
kintést nyújt, rámutatva az örök feszültségre, miszerint a 
keresztény prédikáció az egyházzal együtt változik, de a 
prédikált Krisztus ugyanaz. Béres Tamás Valóságismeret 
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– hála – változ(tat)ás című előadása a prédikáció vizsgá-
latának interdiszciplináris szükségére hívja fel a fi gyelmet. 

Fazakas Sándor Bármi elhangozhat? című előadása az 
igehirdetői felelősségről, a felhatalmazás és a tartalom kér-
déseiről szól. A szerző izgalmas kísérletet tesz arra, hogy a 
gazdaság- és menedzsmenttudományok területéről szár-
mazó és ma már az élet szinte minden területén (oktatás, 
egészségügy) megjelenő ellenőrzési módszer eljárásait ki-
próbálja a teológia, konkrétan az igehirdetés területén. 
Kimutatja, hogy a „minőségbiztosítás” elveit és normáit e 
területen is ki lehet dolgozni. Igen fontos norma a teoló-
giai kompetencia, vagyis hogy „az igehirdető jó teológus 
legyen” (65. o.). Csak így lehetnek az életkérdésekre adott 
igehirdetői válaszok Krisztus üzenetévé.

Lukács László előadása az igehirdetés lényegére mutat, 
aki maga a testté lett Ige, majd az igehirdetés történetéből 
szemelvényeket hoz a keresztény prédikáció és a kultúra 
viszonyáról. Irodalmi, ezen belül költészeti példák sorát 
idézve rámutat, milyen mély az evangélium inkulturációja 
ma, s milyen fontos az igehirdető igeis-
merete mellett a műveltsége is.

Zsengellér József a prédikáció bib-
likusságáról ír eszméltető tanulmányt. 
A helytelen igehirdetői felfogással vi-
tázik, amikor kimondja, hogy a bibli-
kusság nem szómagyarázatokat, bib-
liai citátumgyűjteményt jelent, s nem 
is a textus újramondását. A helyes tex-
tus- és lekcióválasztás, a pontos felké-
szülés, a textus hűséges megszólaltatá-
sa hozzájárulhat ahhoz, hogy textus-
szerű és ezzel együtt biblikus legyen a 
prédikálásunk.

A könyv második része A ho mi le ti-
kai gondolkodás kapcsolatai címet vi-
seli. A kontextuális homiletika tárgy-
köréből Fekete Károly nagy területet 
átfogó előadása az első, amelynek címe: A kor és az igehir-
detés kapcsolata. A szerző Karl Barth és a barthi igeteoló-
gia magyarországi homiletikai recepcióját és hatását vizs-
gálja magyar szerzők írásain keresztül. Legrészletesebben 
Pákozdy László biblikus professzor homiletikai örökségé-
nek, az írásmagyarázati szemléletmód megerősödésének 
taglalására tér ki. Előadása végén a mai kor kontextusában 
igen lényeges politikai és lelkigondozói igehirdetéshez ad 
szempontokat, hangsúlyozva a közéleti és személyes fele-
lősség szükségességét.

Steinbach József Az igehirdető megfáradása, az igehir-
detés megújulása című előadásában korunk fájdalmas té-
nyét, az igehirdetési-igehirdetői krízist elemzi teológiai és 
bizonyos értelemben szociológiai szempontból. A diagnó-
zis felállítása után tételes, részletes terápiát ajánl: szeretni 
Isten igéjét – szeretni az embereket – szeretni Krisztust. 

A megújulás útja mindig egyszerűbb és egyértelműbb an-
nál, mint ahogyan először gondolnánk.

Számunkra különös és tanulságos szempont alapján ké-
szült Kránitz Mihály A római katolikus igehirdetés ökume-
nikus szemléletben című előadása. Jó látni, hogy a hosszan 
sorolható különbségeink mellett legalább az igehirdetésre 
úgy tekintünk, mint közös feladatunkra.

Literáty Zoltán a tőle megszokott pontos kutatói és írói 
attitűddel szól Homiletika és retorika évezredes kapcsola-
tának kérdéséről. Ez a kérdés nemcsak Augustinus, Eras-
mus vagy éppen Ravasz László homiletikai öröksége miatt 
fontos nekünk, hanem azért is, mert a retorika és újabban 
a kommunikációtudomány eredményei a homiletika leg-
újabb hullámaiban, például a Fred Craddock által is kép-
viselt New Homileticben rendszeralkotó tényezőkként sze-
repelnek. A megjelenítő erővel bíró prédikációra a szerző 
Craddocktól egy példát is hoz, Doxológia címmel.

Kocsev Miklós az igehirdetés kapcsolópontjait kere-
si a gyakorlati teológia más ágaival, közülük is a lel ki gon-

do zás sal és a gyülekezetépítéssel. Elő-
adásának címe és egyben eredménye is: 
Inspiráló találkozás, hiszen kimutatja, 
hogy egymáshoz illeszthető a három, 
s kölcsönösen gazdagítják, inspirálják 
egymást, illetve minket, akik e szolgá-
latokat végezzük.

A könyv harmadik része a gyakor-
lati homiletika területét öleli fel, ahogy 
címe is elárulja: A homiletikai gondol-
kodás a mindennapi gyakorlatban. 

Merészen őszinte Szabó B. András 
előadása Mindennapi igehirdetői gya-
korlat textus és kontextus tükrében cím-
mel. A szerző az igehirdető íróasztal 
melletti és szószéki valóságos dilem-
máit, küzdelmeit, görcseit és örömeit 
tárja fel. Így beszél a nyelv, a kommu-

nikáció kérdéséről, a hallgatók, befogadók várakozásáról, 
az idő értékéről, a bakikról és a visszajelzésekről. A kötet 
több előadását, köztük ezt mindenképpen fel kellene ven-
ni a hittudományi egyetemek homiletika kurzusának tan-
anyagába. Hasonlóan szerepeltetni kellene a tananyagban 
Bodó Sára Igehirdetés szenvedés idején című előadását, hi-
szen a temetés lelkészi szolgálatunk egyik leginkább em-
bert próbáló területe, ugyanakkor rendszeres fokmérője 
is. E téren ad a szerző a tőle megszokott empátiával útmu-
tatást és tanácsot.

Pángyánszky Ágnes Hogyan közelítünk a 21. század-
ban egy textushoz? címmel készült előadása a praktikus 
homiletika alapkérdéseit tárgyalja korszerű szempontok 
alapján. Az igehirdetésnek az újszövetségi értelemben vett 
homíliának, azaz szenvedélyes beszélgetésnek kell lennie. 
Más szavakkal: a jó igehirdetés biblikus, hiteles, kontextu-
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Odú, kelepce vagy elrejtettség?
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ális és életformáló. Ezeknek az elveknek alárendelve adja 
elő az igehirdetésre készülés tizenkét lépését.

Fabiny Tamás az igehirdetésről mint nyilvános beszéd-
ről, sőt a közélet fontos tényezőjéről szól A legnagyobb nyil-
vánosság előtt című előadásában. Az igazi keresztény pré-
dikációra az Újszövetségben is, a reformációban is és ma 
is jellemző a parrészia jelleg, tehát az, hogy nyílt, bátor ki-
állást, a nyilvánosság vállalását jelenti. A szerző gazdag 
tapasztalatából merítve, sok példával illusztrálja, hogyan 
kell a prédikációnak választ adnia a kor, a mindennapok 
kérdéseire, illetve hogyan lehet a prédikáció maga is kihí-
vás a kor számára.

Végül Fábri György előadása a pew aspect, az igehall-
gatói szempont kérdését veti fel Akik ma hallgatják cím-
mel. Az evangélikus egyházban végzett kérdőíves felméré-
sek eredményei valamilyen mértékben általánosíthatók, s 
megmutatják, hogy hallgatóink e világban élnek, s az átla-
gosnál jobban ragaszkodnak a klasszikus életértékekhez. 

Az új hallgatóság, a fi atalság megnyeréséhez a média és az 
„újmédia” eszközeit is használnunk lehet, de eszközként, 
s nem célként kell ezekre tekintenünk.

A kötet függeléke a Lelkipásztor című lelkészi szakfo-
lyóirat 2002−2012. évfolyamának homiletikai tárgyú írá-
sairól közöl táblázatot. A legvégén pedig arcképekkel és rö-
vid szakmai életrajzokkal mutatja be a szerzőket.

Miért hasznos ez a könyv? Azért, mert egyértelművé 
teszi, hogy az igehirdetés munkája ökumenikus, egyháza-
kon, felekezeten átívelő szolgálat. Az evangélikus, római 
katolikus és református teológusok egyetértenek a legfon-
tosabb kérdésben, a szólás felelőssége kérdésében. S azért 
is hasznos olvasmány ez, mert megmutatja a homiletika 
interdiszciplináris igényét. Ritkán látni ilyen egyetértést 
a biblikus, a rendszeres és a gyakorlati teológusok között! 

Ez a példaértékű együtt gondolkodás megerősít abban, 
hogy az igehirdetés az egyház és a teológia egészének ügye. 
Az igehirdetés: közügy.

Szenes Márta: Odú vagy kelepce? Új vallási közösségekbe 
megtért fi atalok életútelemzése az identitáskeresés tükré-
ben. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2013.

Évtizedekkel ezelőtt sokunknak kedvenc olvasmánya volt a 
svájci lélekgyógyász, Th eodor Bovet egy vékonyka, de annál 
érdekesebb könyvecskéje Félelem vagy el-
rejtettség címmel. A tudós szerző a vallás 
lélektani fontosságát írta le, mert az embe-
ri élet egyik alapvető jellegzetessége a féle-
lem (szorongás), és mindenki keresi a biz-
tonságot, az elrejtettséget. A svájci szerző 
felvázolja a veszedelmes álmegoldásokat, 
amikor az ember ezt az elrejtettséget ke-
resi (példái: a pénz, a szenvedélyek, a sze-
xualitás), és végül illusztrálni igyekszik, 
hogy bár Istent még soha senki sem látta, 
de a személyiségünkre szabott békességet, 
elrejtettséget csak Istennél találjuk meg.

Amikor mi Bovet-t és a hozzá hason-
ló vallásos szerzők könyveit olvastuk, ak-
kor hazánkban még más szellem uralko-
dott. A vallás nem más (mondták), mint gazdasági torzulá-
sok társadalmi vetülete, és amilyen mértékben válik majd 
kommunistává a társadalom, azzal együtt hal el a vallásos-
ság mindenféle változata, mert a vallás emberidegen jelen-

ség. Csupán meg kell szüntetni a magántulajdonra épülő 
osztálykülönbséget, és akkor felragyog az emberiség bol-
dog korszaka, a tökéletesség társadalma, ahol szükségle-
tei szerint elégíttetik ki mindenki. Ez volt a marxista ál-
modozás, ami rémálomba torkollt, százmilliós áldozatával. 

S a vallásosság nem halt ki. Sőt elég nagy meglepe-
téssel szemlélte a tudósvilág, hogy bár 
a (történelmi) egyházak sokat veszítet-
tek itt Európában a népszerűségükből (a 
nagyvilág más tájaira ez nem volt igaz), 
de ezzel párhuzamosan különös és fur-
csa mozgalmak jelentek meg Nyugat-Eu-
rópa szellemi (vallási) értelemben siva-
taggá vált tájain, amelyekkel eleinte nem 
is tudtak mit kezdeni, az elnevezésük-
kel is gond volt. Az ún. szabad Nyuga-
ton már az 1960-as években megjelent ez 
az új vallási irányzat, megkezdődött egy 
„újravallásosodási” hullám. Magyaror-
szágon – érthető politikai okok miatt – 
ugyanez a folyamat a rendszerváltozás-
nak nevezett eseménnyel összefüggésben 

jelent meg, és még ehhez képest is el kellett egy kis időnek 
telnie ahhoz, hogy a hazai tudományos világ is felfi gyel-
jen erre a jelenségre, és korrekt módon, ideológiamente-
sen kutatni kezdje. 
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Régi reformációs jubileumok és népszerű Luther-kiadványok
Válogatás a Luther-bibliográfi ából

E kutatók egyike dr. Szenes Márta, aki 1980-ban Deb-
recenben szerzett pszichológusdiplomát, Szegedre került, 
majd évekkel később az egyetemista (!) fi atalok között fel-
tűnő vallásos megnyilvánulásokra fi gyelt fel, és alaposan 
kidolgozott tudományos módszerrel kutatni kezdte ezt. 
Közben ideggondozó és a drogambulancia munkatársa 
az oktatás mellett. Kutatásainak eredményét könyvben is 
megírta, amire most indokolt okkal szeretnénk felhívni a 
fi gyelmet, elsősorban lelkészekét, akik sokat tanulhatná-
nak a témáról. Mert a téma a megtérés, az identitáskere-
sés folyamata, valamint a vallás és a (lelki és testi) egész-
ség kapcsolata.

Témája tehát az egyetemisták közötti ÚVM, azaz az „új 
vallási mozgalmak” jelensége a ’90-es évektől kezdve. Né-
hány dolgot eleve leszögez a tudós szerző. Például azt, hogy 
nem használja a szekta elnevezést erre a jelenségre, mert 
az diszkriminatív. S azt is hangsúlyozza, neves szerzőket 
idézve, hogy nem önmagában véve a vallásos jelenséget 
tekinti „odúnak vagy kelepcének”, hanem a „szupportív” 
vallásosságot a történelmi egyházaktól független kiskö-
zösségben keresők esetében. Könyve 32. oldalán idézi Sü-
le Ferencet: korunk technikai civilizációja túl racionalis-
ta, extrovertált, teljesítményorientált, érzelemmentes, ezért 
személyiségünk egy jelentős részét elsorvasztja, és a mo-
dern ember szegénynek és nyugtalannak éli át önmagát. 
Idézi Paul Kurtzot, aki szerint van az emberi lélekben egy 
„transzcendentális kísértés”, e nélkül nem tudjuk elvisel-
ni „véges voltunkat”. 

Dr. Szenes Márta az egyetemisták között végzett ku-
tatásaiban azonban a fi atalok identitáskríziséből indul ki, 
azaz tapasztalati anyagból. A könyv elején alapos beveze-
tést kapunk a valláslélektanba, az ÚVM nyugati és hazai 

megjelenési formáiba. Önkritikusan látnunk kell, hogy a 
szerző megállapítása szerint a történelmi egyházak lelké-
szei nem készültek fel erre a jelenségre, és nem tudták ma-
gukhoz vonzani ezeket a fi atalokat. 

Mit kerestek ezek a fi atalok? Közösséget, életcélt, kész 
világképet, szorongásoldó szellemi rendszert, szeretetet, 
törődést, idealisztikus miszticizmust és az élet értelmét. 
A mozgatórugó az identitáskeresés és az életvezetést bizto-
sító személy (apapótlék) megtalálása. A megkérdezett fi a-
talok arra a kérdésre, hogy miért nem a történelmi egyhá-
zak valamelyikéhez fordultak, általában azt a választ adták, 
hogy azok nehézkesek, merevek, kiüresedettek, konzerva-
tívok, és nem függetlenek a hatalomtól. 

Rövid ismertetés nem térhet ki a könyv valódi gaz-
dagságára, csak utalhatunk rá, hogy a hét fejezet sokolda-
lú anyagot tár elénk. A hatodik fejezetben megismerhet-
jük az „életinterjúkat”, és az élettel összefüggésben felme-
rülő kérdéseket (félelmek, szexualitás, anya- és apaszerep 
stb.). A könyv vége felé szó van a konklúziókról is, egyet 
idézünk: „…az ÚVM tagjai számára nagyon jelentős ér-
ték a közösségiség, az altruizmus, a nemiség szigorú sza-
bályok közé szorítása, az anyagi javak iránti igény mini-
malizálása.” (217. o.) 

A könyv utolsó fejezete jelzi, hogy mégis kérdéses ezek-
nek a mozgalmaknak a szerepe: „Kilépés a mozgalomból” 
(vö. Bartus László: Fesz van…). Ez nagyon sok esetben előbb 
vagy utóbb bekövetkezik. S akik onnan kikerülnek, egé-
szen biztos, hogy segítségre szorulnak, a lelkészeknek te-
hát van feladatuk. 

A könyv egyedi különlegessége a negyedik fejezetben 
Erik H. Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete „a fi atal 
Luther” írásai tükrében. 

A közelgő reformációs jubileum kapcsán is felvetődhet a 
kérdés, hogyan hat az egyház népére a jubileum, mi jut el 
hozzá az eseményekből és a kiadványokból. A levéltárban 
kéznél levő, fellelhető hajdani reformációs jubileumi össze-
állításaiból és Luther-írásokat népszerűsítő kiadványokból 
vettem kezembe néhány darabot. Inkább csak példa gya-
nánt, mert a teljes irodalom ennél nyilván jóval szélesebb. 
De talán érzékelhető, elődeink hogyan népszerűsítették, 
ismertették a Luther-irodalmat az egyház népe között.

A fél évezredes reformációs jubileumhoz közeledve ér-
demes a korábbi, évszázados évfordulókra gondolni, példá-
ul az 1917-es 400 éves jubileumra, amelyet az I. világhábo-

rú beárnyékolt. Más Luther-életrajzhoz és fontos egyház-
történeti eseményekhez kötődő évfordulók alkalmával is 
tartottak ünnepi megemlékezéseket. 

Luther fontosabb, alapvető műveit, elsősorban a Kis és 
a Nagy kátét hitoktatási célból adták ki. Időtől időre meg-
jelent Luther élettörténete. Ezek a népszerű ismertető ki-
adványok a műveltebb közönség és a szélesebb néprétegek 
ismereteit egyaránt bővíteni kívánták. Az ünnepi esemé-
nyek emelkedett hangulata, a lutheri iratok segítségével 
terjesztett egyháztörténeti-vallási ismeretek mind egy célt 
szolgáltak: hogy a közösségi érzést és a felekezeti identi-
tást erősítsék.
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1817 k. 

Valentinyi, Joannes (sziráki lelkész, a bányakerület 
jegyzője): De primo et secundo jubilaeo Reformationis 
seculari in Hungaria … Tractatus Historicus. Pest, 1821. 
94 o. 

1917: a négy évszázados jubileum

Emlékkönyv a magyarországi református és a magyaror-
szági ágostai hitv. evangélikus keresztyén egyházak ál-
tal a reformáció négyszázados évfordulója alkalmából 
Budapesten 1917. évi október 31. napján tartott országos 
jubiláris emlékünnepélyről. Budapest, 1918. 60 o. (Az 
ünnepség beszédei, imái, üdvözlései.)

Reformáció. Költemények gyűjteménye a reformáció 400 
éves jubiláris egyházi és iskolai ünnepélyei számá-
ra. Szerk. Majba Vilmos (a Luther-Társaság főtitká-
ra). A Luther-Társaság jubiláris kiadása, Budapest, 
1917. 61 o. 

Emléklapok a Dunáninneni Ágostai Hitv. Evangélikus Egy-
házkerület közgyűlése alkalmával Pozsonyban, 1917-ik 
évi augusztus hó 23-án lefolyt reformáció jubileumi ün-
nepről. Wigand K. F., Pozsony, 1917. 54 o. 

A reformáció négyszázéves emlékének ünneplése. A Du-
nántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület 1917. évi szept-
ember hó 25–27. napjain Sopronban tartott közgyűlése 
alkalmából. (Kiadta a Dunántúli Egyházkerület.) Piri 
és Székely, Sopron, 1918. 45 o. 

Ünnepi nyilatkozat 1917. október 31-én. A Pesti Magyar 
Evangélikus Egyház. 1 o. 

1517–1917. Emlékkönyv a reformáció négyszázados évforduló-
jára. Szerk. Takaró Géza. Bethánia Egyesület, Budapest. 
142 o. (Próza, versek, református, evangélikus szerzők.) 

Egyéb protestáns ünnepségek és jubileumok

Emlékkönyv a magyarországi református és a magyarorszá-
gi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes 
egyházak által, a Speyeri Birodalmi Gyűlés négyszáza-
dos évfordulója alkalmából, Budapesten, 1929. évi áp-
rilis hó 21. napján tartott országos jubileumi emlékün-
nepélyről. Budapest, 1930. 48 o. 

Kayser Szilárd (szerk.): Jubiláris alkotások, jubiláris mu-
lasztások. Budapest, 1933. (Evangélikus egyháztörté-
neti adattár.) 16 o. 

Mórocz Sándor: Miért ünnepli az egyház október 31.-ét? 
Országos Luther Szövetség, Budapest, 1936. 27 o. 

Szabó Imre (ref. esperes): A reformáció a hitben való nagy-
korúság útja. Ünnepi beszéd. 1938. évi okt. 31-én Buda-
pesten a pesti Vigadóban rendezett reformáció emlék-

ünnepen. Országos Bethlen Gábor Szövetség, Buda-
pest, 1939. 16 o. 

D. Kovács Sándor: A reformáció életteremtő munkája. Ün-
nepi beszéd a magyarországi protestáns napok Bethlen 
Gábor szövetségi vacsoráján, 1939. évi október 31-én. 
Budapest, 1940. 11 o. 

Fabiny Tibor: Luther Márton jubileuma elé. Aki megvál-
toztatta Európa vallásos térképét. Evangélikus Élet, 1982. 
nov. 14. 7. o.

Luther Márton művei

Luthers Testament. Besprochen von E. A. Doleschall, ev. 
Pfarrer in Budapest, 2. Aufl age. Budapest, 1881. 36 o. 
(Doleschall Sándor pesti német lelkész a Magyaror-
szágon, nálunk őrzött végrendeletről, az eredeti má-
solatával.)

Luther 95 tétele. Fordította és Schultze O. után magyará-
zattal ellátta Paulik János főv. ev. vallástanár. 5 képpel. 
Budapest, 1899. (Kókai Lajos bizománya) 49 o. 

Luther Márton: Miért égette el dr. Luther Márton a pápá-
nak s híveinek iratait? Németből ford. s magyarázatok-
kal ellátta Paulik János nyíregyházi ev. lelkész. 2. kiad. 
Luther-Társaság, Budapest, 1913. (A Luther-Társaság 
XXX. kiadványa) 35 o.

Az Ágostai hitvallás. Az eredeti latin szöveg után magyar-
ra fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta D. dr. 
Prőhle Károly. Sopron, 1930. 96 o. 

Luther hitvallása a Schmalkaldi cikkek. Ünnepi kiadás a 
négyszázados évfordulóra magyar nyelven. Ford. dr. 
Masznyik Endre. 3. jav. kiad. Budapest, 1937. (A Luther-
Társaság kiadványai, új sorozat XVII.) 63 o.

Luther írásai. Dr. Luther Márton 95 tétele. Ford. Takács Já-
nos. A fordító kiadása, 1937. 15 o. 

Luther Márton: A jó cselekedetekről. Ford. Takács János. 
A ford. kiadása, 1937. 117 o. 

Az Ágostai hitvallás. Ford. dr. Prőhle Károly. Harangszó, 
Győr, 1940. 72 o. 

Koren Emil: József Attila és Luther Márton diadalmi him-
nusza. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1966/5–6. sz. 
656–662 o. (különnyomat)

A Kis és a Nagy káté

Enchiridion. Doktor Luther Márton Kis kátéja a gyüleke-
zeti lelkészek és igehirdetők számára. A Wittenberg-
ben, Schirlentz Miklós kiadásában megjelent hiteles 
német szöveg alapján készült magyar fordítás, a Kis 
káté megjelenésének négyszázadik évfordulóján kiad-
ta a magyarországi ág. hitv. ev. ker. egyetemes egyház. 
Budapest, 1929. 111 o. 
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Dr. Luther Márton Nagy kátéja. Ford. evangélikus lelkészek 
a weimari kiadás alapján és a latin szöveg tekintetbevé-
telével. Az „Emmaus felé” kiadása, Sopron, 1930. 126 o. 

Doktor Luther Márton Kis kátéja. 8–9. kiad. Győr, 1943. (A 
Keresztyén Igazság füzetei 5.) 24 o.

Doktor Luther Márton Nagy kátéja. Ford. evangélikus lelké-
szek a weimari kiadás alapján és a latin szöveg tekintet-
bevételével. Evangéliumi Könyvkiadó, Budapest, 150 o. 

Doktor Luther Márton Kis kátéja. Ford. és magyarázatok-
kal ellátta ifj . Prőhle Károly. Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály, Budapest, 1953, 50 o. 

Dr. Luther Márton Kis kátéja. Magyarországi Evangélikus 
Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1970. 62 o.

Luther Márton-életrajzok és életrajzi részletek

Farkas Gejza: Dr. Luther Márton. Életrajz az evangyéliomi 
nép számára. A szerző kiadása, Mezőtúr, 1889. 203 o. 

Szeberényi Lajos: Luther Márton élete. Budapest, 1889. 
(A Luther-Társulat kiadványai IV.) 103 o.

Szeberényi Lajos Zs.: Luther Márton élete. Budapest, 1900. 
(A Luther-Társaság kiadványai III.) 110 o. 

Masznyik Endre, dr.: Luther népies életrajz képekkel. A re-
formáció négyszázados örömünnepére. Luther-Társaság, 
Budapest, 1917. 93 o. 

Az evangélikus evangelizáció könyvtára 186. sz. köteté-
ben egybekötve négy kiadvány:
1. D. Walter János: Luther Márton ifj úkori vallásos 
fejlődése. Ford. Karner Károly. MKDSZ Szövétnek ki-
adása, Budapest, 1929. 35 o.
2. Dr. Walther Vilmos: Luther jelleme. 1517–1917. 
Ford. ifj . Victor János. A reformáció négyszázados év-
fordulója alkalmából kiadta a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség kiadóvállalata. 286 o.
3. Dr. Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. 
Lutheránia kiadás, 1937/1942. 194 o.
4. Endreffy János: A 450 éves Luther és a mai 
katholikusság. 3. kiad. A Szlovenszkói Magyar Evan-
gélikus Szövetség kiadása, 1934.

Szabó József: A nagy reformátor. 3. kiad. A Győri Evang. 
Ehme. Belmissziói Szövetsége, Győr, 1937. 94 o. (Külön-
nyomat a Harangszóból.) 

Bászel Ernő, dr.: Luther, a költő, író és fordító. Szerk. 
Czipott Géza. Wellisch B. nyomda, Szentgotthárd. (Ha-
rangszó-könyvtár 6.) 12 o. 

Beintker, H.: Krisztus tanúja. Luther élete. Ford. dr. Pálfy 
Miklós. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 1993. 60 o. 

Németországi és német nyelvű kiadványok

Dr. Martin Luthers Büchlein wider den Türken. Szerk. von 
Panse. Leipzig, 1826. 88 o. 

Luther’s Katechismus. Mit Erklärung Johann Gottfried Her-
der. C. F. Wigand, Presburg, 1861. 95 o. 

König, Gustav: Bilder aus Luthers Leben. Leipzig, 1905. 32 o. 
Luthers Vorreden zum Buch Hiob und zum Psalter. 2. kiad. 

Zwickau (Sachsen), 1914. (Lutherheft e – Glockenstim-
men zum Reformations-Jubiläum 1917, Nr. 25.) 16 o. 

Ein gefangenes Gefängnis. Aus einer Himmelfahrtpredigt 
Luthers. Zwickau (Sachsen), 1915. (Lutherheft e Glo-
ckenstimmen zum Reformations-Jubiläum 1917, Nr. 
79. ) 16 o. 

Luther und seine Zeit. Otto Harrasowitz Buchhandlung 
und Antiquariat in Leipzig, 1917. (Bücher Katalog 378. 
in Reformationis Saecularia Quarta 1517–1917.) 100 o. 

D. Martin Luthers Grosser Katcechismus. 3. kiad. Zwickau 
(Sachsen), 1918. 134 o. 

D. Martin Luthers Schrift  von der Freiheit eines Christen-
menschen. Zwickau (Sachsen) [1920 k.] 32 o. 

Deutschland-Lutherland. Stätten und Geschehnisse der 
deutschen Reformation 1483–1546. Acht farbige Wand-
karte, nach einem Plan von Oskar Th ulin, gezeichnet 
von D. H. Heubner, Beschreibung von Oskar Th ulin. 
Johannes Stauda Verlag, Kassel-Wilhelmshöhe. 15 o. 
(Kísérőfüzet a németországi reformációt ábrázoló 8 
darabos térképsorozathoz.) 

Ziegner, Oskar: Luther und die Erzväter. Evangelische 
Verlagsanstalt, Berlin, [1952]. 151 o. 

Klein, Tim: Luther. Der Evangelist von Gottes Gnaden. 
Lutherisches Verlagshaus, Berlin, 1953. 262 o. 

Thulin, Oskar: Martin Luther. Sein Leben in Bildern und 
Zeitdokumenten. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 
1963. 113 o. (70 képpel)

Összeállította Czenthe Miklós
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

f Mt 12,15b–21

Igehirdetési előkészítő

Emlékezz! Ne emlékezz! Emlékezz!

A böjti időszak 2. vasárnapján is az introitus adja meg az 
ünnep hangnemét: „Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és 
kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak!” (Zsolt 25,6) 
A zsoltár folytatása – amit már sem az Agenda, sem a Li-
turgikus könyv nem hoz – így hangzik: „Ifj úságom vétkeiről 
és bűneimről ne emlékezz meg! Kegyelmed szerint emlékezz 
meg rólam, a te jóvoltodért, Uram!” (Zsolt 25,7; rev. Károli-
ford.) Erre a kegyelemre való emlékeztetésre, ami egyszerre 
jelenti a bűn felejtését, nekünk mérhetetlenül nagy szük-
ségünk van. Az ezért való könyörgés által nem Istenben, 
hanem az imádkozó emberben történik változás. Már itt 
tetten érhető az a dialektika, amely az ünnepet (kontextust) 
és az alapigét (textust) is meghatározza. A feszítő ellenté-
tek és látszólagos ellentmondások a végén célhoz érnek. 

Az Úr szolgája; szolgák szolgája; szolgák Ura; urak Ura

A vasárnap jellegét meghatározó kifejezés, a Deutero-
Ézsaiás próféciájában megjelenő messiási alak – az „Úr 
szolgája” – egyértelműen Jézusra vonatkozik. Az adott tör-
ténelmi kontextusban, a fogság helyzetében ez Isten vá-
lasztott népére, Izraelre vonatkozott. Nekik kellett vol-
na képviselni az Urat, akinek képét viseli minden ember 
a teremtettsége alapján. Istennek ez az akarata azonban 
Jézus Krisztusban teljesedett be, akiben maga az Úr vált 
szolgává, hogy megváltsa magukat úrnak képzelő szolgáit. 

Jézus „szolgaként” való bemutatása megmutatja a megvál-
tás megvalósulásának útját, hiszen a szolgaság, a szolgalét 
egyszerre jelenti a kiszolgáltatottságot, az önfeláldozást és 
az önátadást.

Az alapigeként kijelölt szakasz éppen azt mutatja meg, 
hogy milyen ez a szolga, mi jellemzi az életét, cselekedete-
inek, magatartásának mi a mozgatórugója. Pontosan ezért 
nem választható el itt sem a perikópa attól a kontextustól, 
amelyben megszólal. A sorvadt kezű meggyógyítása szom-
baton már önmagában provokáció, mint Jézus szombatér-
telmezésének megrendítő és – kétségkívül – hatásos illuszt-
rációja. A tanítás nem marad elmélet, hanem rögtön életté 
válik: gyógyulás történik. A helyzet egyértelműnek tűnik. 
Vagy mégsem? A farizeusok éppen itt határozzák el, hogy 
végeznek Jézussal. Elgondolkodtató, hogy éppen a legke-
gyesebbek a legelutasítóbbak. Akik komolyan veszik Isten 
szövetségét, megtartják a törvényt, őrzik a hagyományt, a 
tiszta tanítást éppen ők akarják megvédeni a népet Jézus-
tól, a tévtanítótól. „Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott 
onnan.” (Mt 12,15a)

15b vers: Nem mindenki reagál úgy, ahogyan a farizeu-
sok. Sokan tartanak Jézussal. Akik követik őt, azokat mind 
meggyógyítja. Már itt egyértelművé válik, hogy Jézus kitér 
a további konfrontáció elől, még nincs itt az ideje, hogy fel-
fedje kilétét. Csendben folytatja szolgálatát. Akiben viszont 
megvan a bizalom, hogy csatlakozzon hozzá, mind megta-
pasztalja isteni hatalmát, és egészségessé válik. 

16. vers: Meglepő módon azonban megtiltja, hogy el-
mondják másoknak, kicsoda ő. A Márk szerinti evangéli-
umra jellemző messiási titokhoz hasonló ez. Jézus meg-
tiltja a missziót. A meggyógyítottak ismerete ugyanis nem 
lehet teljes, mert az ő küldetése kereszthalálában és feltá-
madásában éri el célját, ezért húsvét után adja a missziói 
parancsot tanítványainak. 

17–21. vers: Ebben a magatartásban az evangélista fel-

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E e
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ismeri a már említett ézsaiási prófécia beteljesülését. Ezt 
követően viszonylag hosszabban idézi az Úr szolgájára vo-
natkozó próféciát. Az Úr szolgája, aki „kiválasztott”, akit 
„szeret az Úr, és kedvét leli benne”, és akinek „Lelkét adja”. 
Jézus megkeresztelésének eseményére asszociálhatunk, 
ahol ugyanez jut kifejezésre. A Messiás „igaz ítéletet hirdet 
a népeknek” – azaz kényszerítő döntés elé állít mindenkit, 
nem kerülhető meg a világos választás vele kapcsolatban. 
Ráadásul „győzelemre viszi az igaz ítéletet. És az ő nevé-
ben reménykednek majd a népek.” Itt éleződik ki az ellen-
tét mindennek a megvalósulási módjában. Ez az alapige 
középpontja és legfontosabb teológiai mondanivalója. Ezt 
a hatalmas küldetést nem erővel és hatalommal, hanem 
alázatos szolgaként hajtja végre. Nem dicsőséges király-
ként, hanem csendes szolgaként, aki mindent pont fordít-
va tesz, mint ahogyan várnánk. 

Négy tagadást tartalmazó képpel fejezi ki a prófécia, 
hogy Jézus az Úr szolgájaként éppen olyan nem lesz, mint 
amilyennek várták, és mint amilyen elvárásokat támasz-
tanak a mai napig a Megváltóval szemben. Ez a leírás bot-
rányos lehetett egy olyan környezetben, ahol a messiást 
nem véletlenül éppen „Dávid fi ának” nevezték, hiszen a 
nagy uralkodó és hadvezér utódjának tartották, aki eljöve-
telével úgy hirdet ítéletet, hogy rendet tesz. Ehhez képest a 
prófécia képei olyan szolgaként mutatják be Isten Felkent-
jét, mint aki csendben, szinte észrevétlenül végzi a felada-
tát, nem lármázik, nem demonstrálja látványosan az ere-
jét, kerüli a feltűnést, nem félemlít meg, nem pusztít, nem 
szít lázadást, nem robbant ki forradalmat, és nem szégyenít 
meg senkit. Ezért mindenki – bármilyen helyzetben van – 
bátran fordulhat hozzá, mert tőle esélyt kap az esélytelen 
is, és ez reményt adhat mindenkinek.

Minden másképp van!

Ez a Karinthy Frigyes által híressé vált állítás, ha valami-
re igaz, a Szentírás mondanivalójára mindenképpen. Isten 
gondolatai, parancsolatai, a világ dolgairól való felfogása, 
sőt az emberről alkotott képe gyökeres ellentéte mind-
annak, amit az ember gondol, érez ezekről a kérdések-
ről. Amit mi természetesnek tartunk, azt Isten nem tartja 
természetesnek, amit mi jónak tartunk, az Isten sokszor 
tiltja és fordítva. Amit mi a boldogságra vezető útnak tar-
tunk, azt Isten a kárhozatba vezető útnak mondja, és amit 
mi járhatatlan útnak gondolunk, azt Isten az egyedül üd-
vözítő útnak nevezi.

Ezért tartja a legtöbb ember – a gyülekezetekben is! – 
a tudatos keresztény életet életidegennek, szükségszerűen 
képmutatáshoz vezető, teljesíthetetlen eszménynek. A ter-
mészetes gondolkodásunk tiltakozik az ellen az istenkép 
ellen, amelyet a Biblia mutat nekünk. Jézus szavaira, tette-
ire, magatartására a reakciók ma is szélsőségesek lehetnek. 

Hogyan lehet hinni valamiben, ami ennyire ésszerűtlen? 
Hogyan lehet követni valakit, aki ennyire eltér attól, ami 
elvárható lenne? Az Úr szolgájának magatartása, hozzáál-
lása és kommunikációs eszköztára gyökeresen ellentétes 
azzal, amit a kor prófétái, tanítói képviseltek és gyakorol-
tak. Az igehirdető nyilvánosan hirdeti Isten akaratát – az 
utcán kiáltozva –, nem elhallgatva az igazságot. A nyilván-
való bűnökre rámutatva, sőt ha kell, konkrétan leplezve a 
bűnösöket – a megrepedt nádszálat eltörve, a füstölgő mé-
csest eloltva, hiszen mindkettő menthetetlen és felesleges 
– ez az Isten akarata. Vagy inkább az ember hatalmi tö-
rekvése, ami a másik ellen és nem a másikért történik. Ha 
valóban ez lenne az Isten akarata, akkor mindnyájan el-
vesznénk. Ez az emberi törekvés, az ember útjának vége. Az 
Isten útja: Jézus. Az önmagát mindenható úrnak képzelő 
szolgához eljön a menny és föld Ura szolgaként. Hogyan le-
het hinni valamiben, ami ennyire ésszerűtlen? Éppen azért! 

Credo quia absurdum est! – Tertullianusnak tulajdonít-
ják, de sokan mondhatták volna. Hiszem, mert abszurd, le-
hetetlenség, fülsértő képtelenség (a latin absurdus szóban 
megjelenő surdus jelentése: ’süket’ – ezért a ’fülsértő’ je-
lentésárnyalat), de úgy is fordítható: hiszem, mert elgon-
dolhatatlan, kitalálhatatlan. Amit az Úr szolgájáról mond 
a próféta, ami megvalósult Jézusban, az minden képzeletet 
felülmúló képtelenség, abszurd – ez nem is kérdés. De ezt a 
gondolatot folytatva eljuthatunk oda, ahova Tertullianus, 
hiszen itt valami olyannal állunk szemben, amit pontosan 
képtelensége miatt nem találhatott ki semmilyen emberi 
értelem. Éppen az mutatja igaz voltát, hogy elképzelhetet-
len, hogy bármilyen körülmények között, bárki emberfi a 
ki tudott volna találni ilyet.

Hajlandó vagyok-e megváltoztatni és Jézushoz igazí-
tani gondolkodásomat, életemet, vagy ragaszkodom el-
képzeléseimhez? Elhiszem, hogy Jézus az, akinek a prófé-
ta mondja: az Úr kiválasztott szolgája, aki igaz ítéletet hir-
det, választás elé állít? 

Egészen különböző élethelyzetekben halljuk meg 
ugyanazt az evangéliumot. Az érzéseink, kérdéseink, el-
várásaink nagyon különbözhetnek. Isten szolgájának útja 
azonban az egyetlen út, ami célhoz is vezet. Jézus kereszt-
je emlékezteti Istent irgalmára és kegyelmére, arra, hogy 
minden másképp van: a bűnre nem büntetés következik, 
hanem bocsánat, az esélytelen esélyt kap, a kirekesztett 
befogadtatik – Jézusért! „És az ő nevében reménykednek 
majd a népek.”

g  G R E N D O R F  P É T E R

Tallózó

„A farizeusokkal szembeni erőszakot vagy önmaga fel-
fedését elutasítva Jézus »nem vitatkozik és nem kiabál«.” 
(Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)
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„…a prófécia még eredeti összefüggésében sem a há-
borúságkeltést, hanem a lármázást tartalmazza (…). D. 
Bonhoeff er így ír: »(A messiási titok). Isten gondolatai 
nincsenek kezünk ügyében, nem engedi, hogy ott ragad-
juk meg Őt, ahol akarjuk. (…) Ő ugyanis titokzatosság-
ban van. (…) azt kell szolgálnia az Istenről való gondol-
kodásnak, hogy ezt a magasabb rendű titokzatos valósá-
got láthatóvá tegye.«” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„…a király visszalépése igazodik a Messiás munká-
jához (…). Bár nem kiabál, és nem keveredik nyílt össze-
tűzésbe, mégis Isten szolgája, aki véghezviszi Isten tervét 
(Toussaint).” (A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresz-
tyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„…gyógyításait ne hozzák nyilvánosságra, nem azért, 
hogy önmagát megóvja valamilyen veszélytől, hanem hogy 
elkerüljön bármilyen felesleges megmozdulást, ami nép-
szerű forradalmi hőssé tenné. (…) nem lesz politikai de-
magóg, aki fellázítja a csőcseléket.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Ezt megtudva, Jézus elhagyja a helyet, de az ellensze-
gülést minden őt követő beteg meggyógyításával válaszolja 
meg. Nem azért, hogy bosszantsa ellenfeleit, hanem az ir-
galmasság indulatából.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az idézett prófétai hely eredetileg nem ítéletről, ha-
nem jogról és igazságról és az igazságnak diadalra jutta-
tásáról beszél. Az őskeresztyénség hite szerint azonban a 
világ ítélőbírája Krisztus, azért vonatkoztatja az evangé-
lista a próféta szavait is az ítéletre.” (Karner Károly: Máté 
evangéliuma. Keresztyén Igazság)

„Ez a szolga (ebed) nem akármilyen megbízott, hanem 
különleges »meghívott«, akit Jahve »kedvel« (…) Mielőtt 
megbízná feladatával, tetszésével és szeretetével halmoz-
za el őt. Nem hivatalos, hanem családi kapcsolatban állnak 
egymással, ezért Jahve gyönyörködik benne. (…) Feladata 
és címei ellenére a szolga feltűnés nélkül, csendesen, szin-
te ismeretlenül lép majd színre. Nem kiáltozik a tereken, 
miként általában a próféták tették.” (Ortensio da Spinetoli: 
Máté – az egyház evangéliuma. Agapé)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„A Baal Sém egyszer nem sokkal újév előtt érkezett egy vá-
rosba, és megkérdezte az embereket, hogy ki az előimád-
kozó a félelmetes napokon. Azt válaszolták, hogy maga a 
város rávja.

– És mi a szokása ima közben? – kérdezősködött to-
vább a Baal Sém.

– Engesztelés napján a lehető legvidámabban vallja meg 
bűneit – mondták.

A Baal Sém hívatta a rávot, és faggatni kezdte különös 
viselkedésének okáról.

– A király szolgái közül a legjelentéktelenebb az, aki-
nek az a dolga, hogy a külső udvarból távolítsa el a pisz-
kot, munka közben vidám dalocskát énekel; hiszen azért 
dolgozik, hogy örömöt okozzon a királynak.

– Az én sorsom a kegyelmedé mellé kerül – mondta a 
Baal Sém.”

Martin Buber (1878–1965) izraeli-osztrák 
vallásfi lozófus: Haszid történetek

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Nagyon gazdag tartalom sűrűsödik bele ebbe a néhány 
versbe. Az Isten kiválasztott szolgája, akit szeret, akinek 
Lelkét adja, ő ábrázolódik ki előttünk. Véghezviszi az el-
kezdett munkát, felemel, megvigasztal, mellettünk áll a 
bajban, rábízhatjuk életünket. Sőt ennél is többet tesz. 
Megszabadít bűneinktől, irgalmas. Igen, de mindeköz-
ben nevel is, hiszen a csodahit nem hatol mélyre. Nevel, 
hogy el ne vesszünk, mert kegyelem és ítélet együtt jár. 
Hangsúlyos, hogy ez a szöveg nem kampánypropaganda, 
hanem az irgalom szava szólal meg benne. 

Jó néhány kérdés is felmerül a textusban szereplő 
témákkal kapcsolatban. Miért hangzik el újra és újra: 
ne fedjétek fel, kicsoda ő? Miért rejtőzködik? A prófé-
cia beteljesedése miatt, vagy más oka is van? Miért kell 
elfedni az igazságot Jézussal kapcsolatban? Szerintem 
ez veszélyesebb vizekre való evezés, és helyet ad(ott) a 
tévtanításoknak!

Mennyire kell rábízni magunkat az ő vezetésére, s 
emellett lehet-e, kell-e saját kezünkbe venni a sorsun-
kat? Teljes mértékben hagyatkoznunk kell őrá? Ő tud-
ja, mi a jó nekünk, azt is jobban tudja, mi a helyes, de 
vajon mekkora részt hagy nekünk szabadon? Mit jelent 
az, hogy meggyógyította minden követőjét? Hiszen nem 
ürítette ki a kórházakat.

Saját életünkre vonatkozóan az jut eszünkbe, hogy 
sok imádságra van szükségünk, az imádságban pedig 
legyünk türelmesek és kitartóak. Továbbá hívő ember-
ként nem lehetünk dicsekvőek, hatalomra törők, törtetők 
vagy erőszakosak. Tudjunk megbocsátani, mert nekünk 
is megbocsátottak. A legfontosabb, hogy az elveszettnek 
látszó helyzetben is van Reménységünk. Kulcsfontossá-
gú ez a fogalom az utolsó versben, hogy benne remény-
kedik mindenki, és mi is ezt tehetjük. Megtört nádszál-
életünket képes meggyógyítani, meglankadt hitünket 
képes megerősíteni. Jézus az út, az igazság és az élet – 
jó rábízni magamat egy ilyen hatalmas Úrra.
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f Jn 1,35–40

Igehirdetési előkészítő

Kontextus és exegézis

Textusunk Keresztelő János Jézusról szóló tanúságtételébe 
ágyazódik be. Ahhoz szorosan kapcsolódik a Jézus követé-
sére indulók sora, akiket az Útkészítő bizonyságtétele in-
dít el. Az itteni elhívások nem harmonizálhatók a szinop-
tikusoknál olvashatókkal. Ott meghatározott embereket a 
családjuk köréből hív el Jézus. Itt csak Fülöpöt hívja. János 
feltételezi a szinoptikus elhívások ismeretét, s a 35–42. ver-
sekben kiegészíti ezeket. Nem a miértre, a hogyanra teszi 
a hangsúlyt, hanem a tanítványság lényegére, Jézusnak a 
tanítványaihoz való viszonyára. Minden részletet nélkü-
lözve, szikár elbeszélési móddal írja le, hogyan indulnak 
el Jézus nyomában az ő tanúi által az emberek. A kiválasz-
tott tanítványok hallják és megértik, hitbeli látást kapva 
(Oculi) minden kétséget kizáróan felismerik: Jézus az Is-
ten Báránya! Testet öltött benne, íme, itt van, akit vártak, 
aki hordozza a világ, benne az ő bűneiket is! Belehallják a 
kinyilatkoztatásba a felhívást is: őt kövessétek! 

Jézus akkor szólítja meg őket, amikor nyomába ered-
nek. A kérdése nagyon hétköznapi, természetes: „Mit ke-
restek?” Tudja róluk, hogy valamit keresnek, s választ vár-
nak tőle. Van bennük kíváncsiság, kérés. Mint keresőket 
szólítja meg őket. S ekkor kapnak lehetőséget arra, hogy 
kérdésüket feltárják: „Rabbi – Mester, hol van a lakásod?” 
Hol vagy otthon maradandóan? Nem egyszerűen Jézus 
földi otthona, szállása utáni kérdésfeltevés ez. Jn 12,2-ben 
Betániában Márta és Mária házában, a halálból feltámasz-
tott Lázárral ül egy asztalnál és van otthon. Ahol Jézus ott-
hon van, ott a tanítványnak is otthona lehet! „Jöjjetek és 
meglátjátok” (látni fogjátok) – hangzik a meghívás! Nála 
maradtak azon a napon. Ebben az írásmagyarázók egy-
értelműen kihallják az üzenetet: a tanítványoknak Jézus-
nál kell maradniuk, és ezt a szőlőtő és szőlővessző jézusi 
példázatának üzenetével is egyértelműen összekapcsolják 
(Jn 15,4–7). Az időpont megjelöléséről érdekes Bultmann 
meglátása, aki szerint a 10. óra a beteljesedés órája, míg 
Wilckens szerint apokaliptikus nézőpontból a „világ órá-
ja”, a messiási idő végeseményeinek kezdete. A tanítványok 
számára itt mindenképpen a megtalálás üdvösséges ideje, 
a nyugalomra jutásnak, a „látásnak” az ideje, Jézusnak az 
üdvösséggel kapcsolatos kijelentésének az ideje.

Bár a 41–42. versek nincsenek kijelölve textusunkhoz, 
nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy a keresők, akik Jé-
zus nyomába erednek, miként válnak valóban tanítványok-
ká. Tanúivá annak, akikhez az Isten Báránya, a megígért 
és az Úr nevében eljövendő Messiás érkezett meg. Fényt 

vetnek az Isten Fiának összehasonlíthatatlan jelentőségé-
re, akiben Isten maga jön az emberhez Jézusban mint a bű-
nösök megváltójában.

A jelenbe átvezető üzenet keresése

János evangélista itt már a húsvét utáni egyház helyzetére 
refl ektál. Minden idők keresztényeinek kérdése foglalkoz-
tatja: hogyan követhetem Jézust, ha nem vagyok a kortársa? 
Lefordítja a régi történetet a jelenünkre. Fontos fogalma-
kat fordít le és aktualizál. A kérdések jelen időben állnak. 
A Jézus követői közé való belépés mindmáig úgy történik, 
mint akkor és ott.

Egyik ember a másiknak útmutatójává, Jézushoz kí-
sérőjévé válik.

Keresők – erre különös hangsúlyt helyez János. Így is 
mondhatnánk: vallásos emberek lesznek tanítványokká. 
Ők keresnek Jézusnál s lesznek általa megtalált emberek-
ké. Így indulnak az első tanítványok. Péter esetében tud-
juk, ott a tapasztalat – a nagy halfogás története, Jézus ott 
néven szólítja, egyértelművé teszi, ezt követően mi lesz a 
küldetése. Néhány kortárs keres és talál. Vannak, akik ma 
egyenesen a keresést dicsőítik. A ma egyháza sokszor nem 
veszi észre azokat az embereket, akik talán kívül vannak az 
egyházon, mégis értelem és tartás után kutatnak. Jézust itt 
Rabbinak, Mesternek, tanítónak nevezik. Felismerik, hogy 
az ő tanítására szorulnak! Ő Istenhez vezet, szavának szí-
vet érintő, átformáló, a hit látásával megajándékozó hatal-
ma van (Jn 7,16). János evangéliumában Jézus követése úgy 
értelmezhető a tanítvány számára, mint aki hazaérkezett 
hozzá, maradást talált nála. Ezért Jézus igazi tanítványai 
nem hagyják el Jézust, nála maradnak egészen az örökké-
valóságig (Jn 6,66–69).

Ma is sok istentiszteleti látogató jut el arra a felismerés-
re, hogy a templom szinte második otthonává válik, ahol 
nyugalmat, békességet talál, ahol erőt meríthet a hétköz-
napok küzdelméhez, ahol befogadó közösség várja. János 
a követést úgy jellemzi, mint a Jézusnál maradást. Az is-
tentiszteletet látogató gyülekezet ezt erősíti. Együtt vagyok 
a Jézushoz tartozókkal: célhoz értem, otthonra találtam. 
Hová máshová kellene mennem? Az otthonra leltek azután 
minden erőltetés nélkül adják át a Jézussal kapcsolatos ta-
pasztalataikat. Olyan természetes, emberi, egyszerű, mégis 
személyesen megszólító szavakkal és jelenléttel, ahogyan 
Jézus szólította meg őket. Meg tudják várni a kérdéseket, 
és türelmes szeretettel keresik a választ azokra, személy-
től személyig. A ma egyházának, nekünk is itt mutatkoz-
nak leginkább gondjaink. Nevezetesen, hogy a Jézusról 
szóló tanúskodást, a hozzá való meghívást a lelkészeknek 
– úgymond a „profi knak” – mintegy kizárólagos külde-
téseként értelmezi. A János evangéliumában szereplő fér-
fi ak és nők mind a tanú szerepében vannak! Mindnyájan 
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személyesen tesznek tanúvallomást arról, akit felismertek, 
aki megtalálta őket. A hitben kapott ajándékot nem rejt-
hetik véka alá. Ez motivál, bátorít másokat is, hogy jöjje-
nek, lássák meg, fedezzék fel ők is azt, aki mint Isten Bá-
ránya, Megváltójukként érkezett számukra. 

Az igehirdetéshez

János evangéliumában a Keresztelő bizonyságtétele nyo-
mán indulnak el Jézus nyomában az első tanítványok (Jn 
1,29). Nem véletlenül az Agnus Dei a legkorábbi Krisztus-
szimbólum a nyugati kereszténységben. Ez a bizonyságtétel 
hangzik tovább, amely ma mint a mi tanúskodásunk érhet 
el emberi életeket. Jöjjetek, lássátok meg, fedezzétek fel: Jé-
zus Isten Báránya, aki Istenhez való viszonyunkat meggyó-
gyítja. Isten elé áll értünk, bűneinket magára veszi, vétkes 
adósságainkat helyettünk törleszti. Semmit nem követel, 
adni akar. Nem valamit ad, hanem önmagát. Életét, hogy 
megnyerjük az örök életet! Isten hatalmasabb, mint a ha-
lál. Textusunkhoz így inkább már a keresztes zászlóval, 
koszorúval ábrázolt Bárány Krisztus, mint a feltámadás 
szimbóluma illene! Keresztelő János prófétai küldetését 
ezzel a bizonyságtétellel tölti be. Két követője elhagyja Já-
nost. Ő betöltötte küldetését velük kapcsolatban. Valóban 
útkészítő volt. Nem magához akarta édesgetni az embere-
ket. Itt emberek Jézus nyomába indulnak! 

Jézus mint keresőket szólítja meg őket. Mit keresünk mi, 
amikor elmegyünk a templomba? Mit keresünk Jézusnál? 
Bennünk is megfogalmazódik a kérdés: mi vár ránk, ha őt 
keressük? Nála valóban otthonra találhatunk? Valóban ezt 
az otthont keressük? Halljuk-e Jézus hívását: jöjjetek – meg-
láthatjátok, megtapasztalhatjátok! Lehetséges azzal a biza-
lommal, ráhagyatkozással nyomába erednünk, mint az el-
ső követőknek? A keresők mindig nyitottak. Csak akik már 
úgy vélik, mindent tudnak, Jézussal kapcsolatban már le-
zárták a dolgokat, mielőtt igazán megismerték volna, azok 
nem tapasztalhatják meg, mit lehet vele átélni igazán. Ar-
ról hallgat az evangélista, ami a két tanítvány és Jézus kö-
zött lezajlik. Nem véletlenül, tudatosan! Mindenkinek meg-
van a személyes kapcsolata vele. Van, aki gyermekségétől 
úgymond „belenőtt” a Krisztus-kapcsolatba, olyan csalá-
di környezetben nevelkedhetett. Másoknak gondjuk van 
vele. Korlátozott értelmükkel szeretnének mindenre ma-
gyarázatot kapni, mindent megmagyarázni. S aztán bele-
ütköznek Istenbe, aki nagyobb, mint gondolkodási képes-
ségünk. S felfedezik, hogy szívünkkel kell közelednünk, s 
még akkor is sok minden érthetetlen marad. Vannak, akik 
szektavezérekre, üzletelő tévtanítókra hallgatnak, mások 
horoszkópokon tájékozódva keresnek. A Bárány nem kö-
vetel, önmagát adja. Sorskérdések, betegségek, tragédiák 
nyomán is előfordulhat, hogy a halál utáni reménység után 
kezd kérdezni az ember, nyitottá válhat arra, hogy Jézus ta-

nítványává legyen. Nem tudjuk, mi játszódott le Jézus és az 
őt követő tanítványok között, de azt tudjuk, mire jutottak: 
megtaláltuk a Messiást, az Üdvözítőt. Istennel való közös-
ségre találtak, átélték Augustinus vallomásának igazságát: 
„Nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, 
ó, Isten!” Húsvét után a világ bármely pontján ez történhet, 
történik: emberek Jézusra, otthonra találnak. A gyülekezet 
közösségében, az imádságban, az úrvacsorában, Isten igé-
jére való fi gyelésben. Nála lelki-testi táplálékot, útmutatást 
kapunk. Jézus a szívünkre helyezi, hogy előremegy, helyet, 
örök otthont készíteni számunkra az Atyánál. Már itt a föl-
di vándorút a vele való bizalomban eltöltött áldott kegyel-
mi idővé válhat számunkra.

Aki és ami szívünket betölti, azt szólja a szánk, arról ta-
núskodik az életünk. Nem tudjuk magunkban tartani, to-
vább kell adnunk! Jézus nem állít korlátokat, hogy ezt csak 
az egyház hivatalos képviselői tehetik meg. Ha a templo-
mon kívül „adásszünet” uralkodik, akkor nem egyszerűen 
defi cittel, hanem a megélt hit hiányosságával van dolgunk! 
Aki beismeri, felfedezi önmagán ennek a hittapasztalatnak 
a hiányát, arra nézve különösen is érvényesek Jézus szavai: 
jöjj velem, lásd meg, tapasztald meg! András így indul el, 
és ezt a hívást adja tovább Péternek, testvérének. 

Oculi vasárnapján távlatok nyílnak számunkra. Jézus-
ra tekintve vallhatjuk együtt Vas Istvánnal:

„Te a Pásztor és Te vagy a Bárány,
Te vezess majd halálom óráján,
Szó és Tett és Mennyország!
Te békéje minden térnek,
Add, hogy vissza-visszatérjek
Mindörökké Tehozzád.”
(A béke téri Krisztus) 

g  D E M E  D Á V I D

Tallózó

„János tanúságtételének első eredménye az volt, hogy ta-
nítványai közül ketten Jézus nyomába szegődnek. (…) Az 
egész elbeszélésből világosan látszik, hogy azt csak szem- és 
fültanú írhatta.” (A Szent István társulati Biblia jegyzetei. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„János útmutatásának konkrét következménye van. Já-
nos nem válik akadályává annak, hogy követői ahhoz for-
duljanak oda, aki nagyobb nála, sőt erre nézve tőle kap-
ják az indíttatást.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az »Isten Báránya« nemcsak ennek a szakasznak (1,35–
40), ill. a kontextusnak (1,29–34), hanem az egész evangé-
liumnak is az egyik kulcskifejezése. (…) A Jordán-parti, 
ill. Jeruzsálem-környéki jelenetben elhangzó ígéretnek – 
»Íme, az Isten Báránya!« – megfelelően teljesedik be és tel-
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jesedik ki Jézus küldetése, melynek csúcsa a keresztáldo-
zat, ahol az »Isten Báránya« pontosan akkor hal meg, ami-
kor a templomban az ősi szokásnak megfelelően a húsvéti 
páskabárányok vére az oltár köveire ömlik. (…) sem Ke-
resztelő, sem Jézus nem hívja-küldi a tanítványt Jézus kö-
vetésére, mégis többen jutnak arra az elhatározásra, hogy 
új úton »kezdjenek járni«. (…) a már »Jézust követni kez-
dők« szólnak másoknak, ám ekkor sem és ők sem »hí-
vogató jelleggel«, hanem a ténymegállapítás ismétlésével, 
hogy ti. »megtaláltuk a Messiást«.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„Mit kerestek? Bizonyos értelemben Jézus egy egysze-
rű kérdést tett fel, a tanítványok pedig azzal válaszoltak, 
hogy megkérdezték: hol a lakása. De úgy tűnik, hogy a 
szerző többet is sejtet: »Mit kerestek az életben?«” (A Bib-
lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány)

„Hűséges igehirdetésével János elveszített két tanít-
ványt, de boldog volt azt látva, hogy követik Jézust.” (Wil-
liam MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Jézus első János-evangéliumbeli szava által, mely (Mit 
kerestek?) a bölcsesség szájából hangzó igékkel cseng egy-
be (pl. Péld 8,17), egyszerre minden olvasó megszólított-
nak érezheti magát.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Ma-
gyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Andrásról nem sokat hallunk a továbbiakban, de ér-
dekes, hogy bármikor is találkozunk vele az Újszövetség-
ben, András embereket vezet Jézushoz.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„A következő történetet egy tábori lelkésztől hallottam. 
Egy távoli helyre átvezényelt katona kislánya a repülőtéren 
üldögélt a család szegényes poggyásza mellett.

A kislány álmos volt. Nekidőlt a csomagoknak, szaty-
roknak.

Egy arra járó hölgy állt meg a kislány előtt, és megsi-
mogatta a fejét.

– Szegény gyermekem – szólította meg szomorúan. – 
Nincs otthonotok, ugye?

A kislány meglepetten pillantott fel rá.
– Téved a néni, nekünk van otthonunk – méltatlanko-

dott. – Csak házunk nincs még, ahová becuccolhatnánk.”
Mitch Albom (1958–) amerikai író, 

újságíró, forgatókönyvíró: Csak egy kis hit kell

VERS

Bodrog Miklós: Könyörgés

Feltámadás hajnalának fényét szememnek,
húsvét hevét, új mértékét szívemnek,
végtelen távolok igaz beszédét nyelvemnek,
újulás lendítő hatalmát kezemnek,
megelevenedés forrongó erejét hétköznapjaimnak –
gazdag magadat koldus magamnak
add meg, Uram.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A tanítványi lét három fontos eleme világlik ki ebből az 
igeszakaszból.

1. Hallottak Jézusról. A szövegből egyértelműen kide-
rül, hogy előző nap találkoztak Jézussal, hallották őt, meg-
ismerkedtek vele, és ez az ismeretség arra indította őket, 
hogy másnap is keressék Jézus közelségét.

Jézus követésében a kezdet az, hogy hallunk róla. Adja 
Isten, hogy napjaink értéktelen információi ne szorítsák ki 
a mi életünkből a Jézus Krisztusról szóló jó hírt!

2. Követték őt. Elhangzott egy olyan mondat, egy in-
formáció (íme, az Isten Báránya), ami annyira elgondol-
kodtatta ezt a két tanítványt, hogy mindenképpen utána 
akartak járni ennek a kijelentésnek. Bizonyosságot akartak, 
és ehhez az kellett, hogy a Mester közelében maradjanak.

Az, hogy valaki hallott Jézusról, még nem jelenti azt, 
hogy ismeri is. Meg kellene szólítani a Mestert. És elmond-
ják az első mondatot, ami az eszükbe jut, egy bátortalan, 
talán oda nem illő kérdést. Az Istent kereső ember első 
imájának bátortalan, suta mondata is ilyen legtöbbször. 
Talán oda nem illő, mégis hangsúlyos és fontos első mon-
dat. Amiből aztán sok-sok meghitt beszélgetés, naponta el-
mondott ima fejlődhet ki.

3. Beszéltek róla. Nála maradtak, majd amikor tovább-
mentek, beszéltek róla. De nem mint rabbiról, hanem mint 
Messiásról. Nem kellett hosszú idő ehhez a felismeréshez. 
Egy nap elegendő volt ahhoz, hogy letisztuljon bennük az, 
amiről már a próféták is beszéltek. Micsoda öröm lehetett 
ez a felismerés! És erről beszélni kellett. Tovább kellett ad-
ni ezt a felismerést, mégpedig az első szembejövő ember-
nek, a testvérnek, Simonnak.

Továbbadni annak, aki a legközelebb van hozzánk. Ez 
nem könnyű. Talán ezért a legnehezebb a családban, a köz-
vetlen környezetben való misszió. Mi vajon missziós esz-
közök vagyunk-e? Megköszönjük-e, hogy volt valaki, aki 
eszköz volt az én hitre jutásomban? 
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Milyen kérdésekkel válna még világosabbá a textus?

• Másnap miért ment arra Jézus, volt valami szándé-
ka ezzel?

• Miért akarták tudni, hogy Jézus hol lakik?
• Miért volt fontos, hogy hány óra volt?
• Ki volt a másik tanítvány?
• Miért említi az ige Simon Pétert?

Milyen gondolatokat ébreszt az ige?

• János arra volt hivatott, hogy Jézus útját előkészítse 
és bizonyságot tegyen róla.

• Jézus másnapi megjelenésével mintha azt sugallta 
volna Jánosnak, hogy elérkezett az Ő ideje.

• Az elkövetkezendő küldetés már csak Jézusnak szólt.
• János keresztségének ereje a megtérésre volt elegen-

dő, de a bűn elhordozására már nem.
• A világ bűnének elhordozására egyedül Jézus képes.

Böjt 4. vasárnapja (Laetare)

f Jn 6,48–59

Igehirdetési előkészítő

Rövid exegézis

Vakmerő vállalkozás lenne a neves külhoni kutatókra sű-
rűn hivatkozó magyar ajkú elemzők munkái1 után vado-
natúj magyarázatot írni a szakaszról. Elegendő, ha dacol-
va a pontatlanság veszélyével, az ő véleményük magvát 
vetjük papírra. 

A kijelölt szakasz (6,48–59) az egész evangélium talán 
legrövidebb mondatával kezdődik (48. vers, lásd Bolyki 
2001, 191. o.). Az „én vagyok” kifejezés isteni jelenlétet és 
kijelentést tükröz, az „élet kenyere” pedig életet adó ke-
nyeret jelent.2 A Jézus által adott élő kenyér, amely volta-
képpen ő maga, több, mint a manna volt egykor. Az atyák 
mannát ettek a pusztában (31), de az csak a pillanatnyi éh-
haláltól mentette meg őket, és nem a minden emberi élet 
befejezését jelentő végső eseménytől, vagyis a halandóság-
tól (Bolyki 2001, 192. o.). A manna is a „mennyből szállt 
le”, hiszen Isten adta, mégsem volt igazi mennyei kenyér 

 1 Bolyki 2001, 184–197. o. Farkasfalvy 1986, 173–194. o. Gál 1987, 
134–140. o. Karner 1950, 99–108. o.
 2 Bolyki 2001, 192. o. „Az élet kenyere kifejezés az Ószövetségben 
nem fordul elő, de a későbbi zsidó irodalom már ismerte és mint me-
taforát alkalmazta.” Gál 1987, 132. o.

(31–32). Az előbbi Mózes révén3 jutott a vándorló néphez, 
ideiglenes céllal, az utóbbi azonban Jézus által közvetle-
nül Istentől jut az emberhez, örök és egyetemes céllal (33). 
A kétféle kenyér lehetséges sorrendje így: 1. Isten → Mózes 
→ manna → nép → halál; 2. Isten (Jézus Atyja) → Jézus (Is-
ten Fia) → kenyér (mennyei) → hívők (Krisztus-követők) → 
örök élet (Bolyki 2001, 192. o.). 

A szakasz következő részlete (50–51) gondolati hidat 
képez a további versekhez (52–59). Az itt megjelenő „test” 
fogalma4 (, 51) immár a következő egység témája lesz 
(52–56). A hangsúly Jézus személyéről (6,42) most Jézus 
ajándékára, sőt áldozatára kerül (Bolyki 2001, 193. o.). 
Más szóval Jézus teste és vére, valamint kereszthalála szo-
rosan összetartoznak (Karner 1950, 107. o.). A Jézus tes-
téből és véréből való részesülés egyúttal a halálából va-
ló részesülés is.5 A megelőző versek (48–50) alapján már 
tudjuk, hogy az ember Jézus nem egyszerűen test és vér, 
nemcsak anyagi és élettani egység, hanem az élet kenye-
re. Mennyei Atyjától jött a földre, „hogy aki eszik belőle, 
meg ne haljon” (50). Ez azonban nem biológiai csoda, ha-
nem teológiai távlat: aki Jézusból (az ő testéből, véréből, 
halálából) részesedik, örök életben, azaz Istennel a halál-
ban sem megszakadó kapcsolatban marad (Bolyki 2001, 
192. o.). Így válik érthetőbbé Jézusnak a magáról az aján-
dékára mutató szava (51b), különösen a „Krisztust megis-
merni annyi, mint a jótéteményeit megismerni”6 reformá-
tori mondat tükrében. 

Végül az összefüggést adó nagyobb egység, az úgyne-
vezett kenyérbeszéd7 (22–71) egy vitatható helyzetű részle-
te következik (52–59).8 A szakasz az eddigiek fokozásának 
és értelmezésének is tekinthető „kemény beszéd” (60). Vi-
tát váltott ki egykor: „Hogyan adhatná ez nekünk a testét 
eledelül?” (52b), és kérdést jelenthet ma is: „Hogyan lehet 
Jézus testét enni a teofágia (az istenség kultikus elfogyasz-
tása) botránya nélkül?” (Bolyki 2001, 194. o.) A Jézus taní-

 3 „A manna a pusztában lehetett valamilyen természetes képződ-
mény, pl. a manna tamarix nevű cserjén nőtt eledel is, de Isten mégis 
úgy adta, mint ígéretének és gondviselésének gyümölcsét. Ezért a ké-
sőbbi hagyomány úgy beszélt róla, mint égi kenyérről, amelyet Mózes 
közvetített.” Gál 1987, 131. o.
 4 János evangéliumában a test és a vér az Ószövetség nyelvében 
gyökerező fogalmak. A test (hús) az ősi héber nyelvben az emberi 
természetet jelöli. Egyszerre utal az egész emberre mint test és lélek 
egységére. Átvitt értelemben magában foglalja az elmúlásra jellemző 
földi, emberi, testi vonatkozásokat is. A vér fogalma is jelképes: az Is-
tennek köszönhető és hozzá tartozó élet forrását és helyét jelöli. Ezzel 
összefügg az áldozat gondolata: a templomban megölt áldozati állatok 
vérének engesztelő erőt tulajdonítottak, amely megszünteti az emberi 
vétkek által előidézett tisztátalanságokat.
 5 Elvi, teológiai értelemben. A korai keresztény, majd az egyházi 
praxis ezt gyakorlatosítja az oltáriszentségben. 
 6 „…hoc est Christum cognoscere, benefi cia eius cognoscere.” Me-
lanch thon 1952, 7. o.
 7 Dialógus az égi kenyérről (6,22–59). In: Schwank 2001, 243. o.
 8 Bolyki 2001, 193–194. o. Karner 1950, 107–108. o.
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tását és a János evangélista tanúságtételét megértő hallgató 
felelni tud a kérdésre, „röviden így: hit által.”9 Olyan igehir-
detést rögzít János, amely mind az eszkatologikus értelmű 
feltámadást tagadó gnosztikusokat, mind az úrvacsorától 
idegenkedő doketistákat leszereli: Jézus testének és véré-
nek10 vétele nemcsak a halálából részesít, de pharmakón 
athanasias,11 a halhatatlanság gyógyszere is (54). A Jézus-
sal szoros közösségben élő, a vele és belőle táplálkozó em-
ber12 (56) „élni fog örökké” (58). A „kenyérbeszéd” elején 
említett hit (29, de 47 is!), és a végén elhangzó evés (58), 
igei alakban a hinni () és az enni () pár-
huzamos kifejezések, amennyiben mindkettőnek élet a kö-
vetkezménye.13 

A Pál apostoltól (1Kor 11,23–25) és a szinoptikus evan-
géliumokból (Mt 26,26–28; Mk 14,22–24; Lk 22,19–20) is-
mert úrvacsorai szereztetési igéket hiába keressük János 
evangéliumában. A kijelölt szakasz és a megelőző ver-
sek olvasása és értelmezése után azonban bátran mond-
hatjuk, hogy János mesteri módon foglalta bele az eu-
karisztiával kapcsolatos hagyományt evangéliumának 
egy, a Jézust mint az igazi mennyei kenyeret bemutató 
szakaszába.14

Gondolatok az igehirdetéshez

„Valami nincs sehol” – írja Váci Mihály a 20. század dere-
kán hasonló című költeményében (1970, 308–309. o.). Verse 
azóta is milliók élményét visszhangozza. Nemcsak a szük-
séget szenvedőknek, a harmadik világ barakkvárosaiban 
élőknek, de a tisztes jólét elégedettjeinek vagy a gátlástala-
nul dőzsölőknek is riasztó lehet, hogy „reánk tört a tudás: 
– Valami nincs sehol!” (Uo. 309. o.) A technikai civilizáció 
előretörésével, a demokrácia legújabb kori vívmányaival, 
a fogyasztói társadalom árubőségével együtt valamit el is 
veszített az emberiség. „Éhe kenyérnek, éhe a Szónak, / 
Éhe a Szépnek hajt titeket” – írja Ady a testi-lelki ínségben 
élő kortársairól (Csák Máté földjén; 1940, 110. o.). Előttünk 
ma még böjtben is ott az étel és az ital, ennek ellenére hi-
ányzik valami az asztalunkról. Mindig marad valami éh-

 9 Bolyki 2001, 195. o. „Jézus titkát csak a hitben ismerjük és köze-
líthetjük meg.” Gál 1987, 140. o.
 10 „Nem árt ismételni: a sarx itt az inkarnációt, a haima a kereszthalál 
történetiségét jelenti.” Bolyki 2001, 195. o. Gál 1987, 138. o.
 11 Az úrvacsora (eukarisztia) egyik neve Ignatiosz egyházatya (An-
ti ókhiai Szent Ignác, Kr. u. 50–110 k.) szerint.
 12 „…nem tárgyi eszközként hat, hanem személyes hatással: aki en-
gem eszik, általam él.” Gál 1987, 140. o.
 13 Bolyki 2001, 196. o. „Jézusban nemcsak hinni kell, hanem az ál-
dozati lakomán keresztül részesedni is kell benne. Az evangélista itt 
kétségtelenül már az egyházban meglevő eukarisztia-ünneplésre gon-
dol.” Gál 1987, 137. o.
 14 „Jézus az úrvacsorában válik a gyülekezet számára az élet kenye-
révé.” Karner 1950, 100. o.

ség és szomjúság bennünk. Tovább idézve a költőt, vala-
mit mindennap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva, 
jóttevőn – s valamit minden tettben elmulasztunk. Hiába 
verekszünk érte halálig: ha miénk is, a boldogságból hiány-
zik valami. Hiába vágyunk az emberi teljességre – mert az 
emberből hiányzik valami (Váci 1970, 308. o.). Kényelem-
ben élünk, de a rendezett körülmények ellenére is marad 
egyfajta üresség az életünkben. Nem tudja azt betölteni sem 
a tele kamra, sem a fokozott teljesítmény, sem a látványos 
karrier, sem a politikai ígéretek. 

1. Jézus szavát úgy is érthetjük, hogy az erre, az ember 
életéből hiányzó valamire utal. Laetare! Örüljetek! A test 
és a lélek böjtjének idején Isten felkínálja azt, amire az em-
bernek a leginkább szüksége van. Azt szeretné odahelyezni 
asztalunkra, és azzal akar megajándékozni, amikor meg-
terített oltárához hívogat. Eszünkbe juttatja, hogy az, ami 
hiányzik nekünk, olyan egyszerű és természetes, akár a ke-
nyér. Az élelmiszeripari iskolában sokat lehet tanulni a ga-
bonáról és a kenyérsütésről. Elméletileg meg lehet ismer-
ni a kenyérkészítés technológiáját. Azt azonban egyetlen 
molnárnak vagy péknek sem kell bizonygatni, hogy a tel-
jes szaktudásuk sem ér annyit, mint az éhes embernek egy 
darab valóságos kenyér. Ami ha nincs, mindennél fonto-
sabb. Ami ha kell, életet menthet. Ezt a szükségeset éhezi 
és szomjazza az ember. Érzi, sejti, keresi azt, ami hiányzik. 
Azt hiszi, ha több van a kamrában vagy a hűtőládában, ak-
kor nem marad éhen. Úgy véli, ha messzebbre, még szebb 
helyekre utazik, megtalálja. Azt gondolja, a több szerelem 
majd megelégíti, a több pénz pedig nagyobb biztonságot 
ad. Több siker, több taps, több csillogás – és akkor meg-
lesz az, ami kell. 

2. „Reánk tör a tudás: Valami nincs sehol!” S keressük 
a mennyiségileg nagyobban és többen, holott az embernek 
nem mennyiségi, hanem minőségi többletre van szüksége. 
Mennyei kenyérre. Laetare vasárnap evangéliuma ez: Örül-
jetek! Van ilyen kenyér! A hiányt pótló mennyei táplálék 
neve Jézus Krisztus. Ő a minőségi többlet. Az űrt az éle-
tünkben ő tudja kitölteni. A tetteinkben, a boldogságunk-
ban, az emberségünkben Krisztus formájú üresség lakik. 
Nem egyszerűen a mindennapi kenyér, de az élet kenyere 
az, ami hiányzik az asztalunkról. Pilinszky János szava Jé-
zus haláláról a böjti időre és a böjtben élő emberre is igaz: 
a közeledő „kereszt alatt az örök éhség és emberi szomjú-
ság áll”.15 A „valami nincs sehol” élményével küzdőknek 
Isten ma azt kínálja fel, ami valóban hiányzik. A legegy-
szerűbb módon a legszükségesebbet adja úgy, hogy meg-
értheti a szükséget szenvedő, a harmadik világ barakkvá-

 15 „A kereszt alatt ne gondoljunk előre, a föltámadásra, inkább visz-
szafelé, az Utolsó vacsorára, Jézus kiontott vérére és megtöretett testére: 
íme, a mi valódi ételünk, íme, a mi valódi italunk. Ahogy egykor az 
isteni jászlat pásztorok és királyok vették körül, a kereszt alatt az örök 
éhség és emberi szomjúság áll.” Pilinszky 1977. 
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rosaiban élő, de a tisztes jólét elégedettje vagy a gátlástala-
nul dőzsölő is. Van cél és van remény. Örökké való távlata 
van az életünknek, és soha nem késő megragadni a felkí-
nált lehetőséget. 

3. Sokan taszítják el maguktól mégis. Eldobott ke-
nyér… Ki ne látott volna már olyat – a fogyasztói világban 
egyre gyakrabban. Eldobott kenyérré lett ma Jézus! Ezért 
olyan éhes, levert, ideges az ember. A neurológia tudósai 
rámutatnak, milyen fi nom csodamű az ember idegrend-
szere. Minden megrázkódtatás mély nyomot hagy a test-
ben és a lélekben. Talán éppen ezért az egyik orvos ezzel 
a kéréssel fordul oda a mai, zaklatott emberhez: „Tedd 
önmagadat és idegeidet Isten kezébe!” János evangélista 
szerint: Legyen kenyérré számunkra Jézus Krisztus! For-
dítsunk időt a vele való találkozásra mindennap. Enged-
jük, hogy ő tápláljon minket szavával, szeretetével, Szent-
lelkével. Közel száz esztendős lelkész-tanítóm, id. Görög 
Tibor mondta: Nincs szomorúbb az eldobott kenyérnél. 
Nem a kenyérnek rossz, nem az szenved. Eldobója kap 
ijedten a táskához: Nincs! Pedig éhes, és nem segít rajta 
sem a rangja, sem a vagyona, sem a tudománya. Üljünk 
oda ma jó étvággyal az ebédünkhöz úgy, hogy nem hi-
ányzik semmi az asztalunkról!
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Tallózó

„…az örök életből kizárja magát az, aki nem eszi az Em-
berfi a testét, és nem issza vérét, vagyis nem él azzal az 
ajándékkal, amit a történeti Jézus a valóságos Isten és va-
lóságos ember halála által ad neki, ha nem él abból az ál-
dozatból, amire Jézus mint a megfeszített Krisztus képes.” 
(Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Balikó Zoltán (…): »Amíg Jézus az emberi, általános 
vágyakhoz kapcsolta munkáját, mindenki megértette. Az 
öröm utáni vágy, a testi születés, a szomjúság, most az éh-
ség. Ki ne értené, mit is jelent éhezni és jóllakni? (…) Nem 
akarják észrevenni, hogy jel történt. A jel túlmutat önma-
gán. (…) A jel nem a földi események gondos szemlélésé-
re tanít (…), hanem minden mulandótól el akar fordíta-
ni egészen az örökkévalóhoz. Ez azonban már meghaladja 
a tömeg színvonalát.« (…) »Valamit várnak, Valakit kap-
nak!« (…) »Mivel Önmagát adja, a tömeg csalódottan szét-
széled.« Lehet furcsának tartani, mégis így igaz: ez a ke-
mény beszéd és annak megértése a böjti öröm forrása.” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ha nincs is kifejezetten megmondva, az egészen el-
uralkodik egy fölséges és titokzatos jelentés: a kereszt-
halál, mint a győzelemnek, a felszabadulásnak, a megdi-
csőíttetésnek a ténye. (…) az evés szó tulajdonképpen rá-
gást jelent, tehát az evésnek egy realisztikusabb, testibb 
formáját.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyaráza-
ta. Kálvin Kiadó)

„A zsidók ismerték azt a parancsolatot, hogy »vért ne 
egyetek« (3Móz 3,17; vö. 3Móz 17,10–14). Mégis a vér volt az 
engesztelés eszköze.” (A Biblia ismerete kommentársorozat. 
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Maga Jézus is beszélt már korábban arról, hogy neki 
az az eledele, hogy az Atya akaratát cselekszi (4,32).” (Sza-
bó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Hogyan lehet Jézus testét enni a teofágia (az istenség 
kultikus elfogyasztása) botránya nélkül? (…) »Jézus tes-
tét enni« az Jézus valóságos testére vonatkozik ugyan, de 
nem annak valóságos megevésére, hanem azzal a hittel va-
ló magunkévá tételére, hogy áldozatát mi is megkaptuk és 
elfogadjuk (…) a  (szarx) itt az inkarnációt, a  
(haima) a kereszthalál történetiségét jelenti.” (Bolyki Já-
nos: Igaz tanúvallomás. Osiris)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

1972 októberében az uruguayi Keresztény Öregfi úk rög bi-
csapata bérelt repülőgépen ötfőnyi személyzettel és számos 
szurkolóval útnak indult Chilébe, hogy néhány meccsen 
megmérkőzzék az ottani öregdiákok csapatával. A rossz 
látási viszonyok miatt a gép az Andok egyik csúcsába ütkö-
zött, szárnya, farka letörött, a roncs megfeneklett a hóme-
zőn. A pilóta és több utas szörnyethalt. Néhányan súlyosan 
megsérültek. Élelmük mindössze ennyi maradt: pár tábla 
csokoládé, némi gyümölcsíz és néhány tubus fogpaszta. 
Vizet a napon olvasztottak a hóból. Túlélésük azon múlt, 
hogy képesek-e undorukat legyőzve elhunyt társaik húsá-
ból enni, vagy pedig éhen halnak.
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Tizenhatan megmenekültek ezen az áron, hetvennapi 
szörnyű szenvedés után. A páratlan eset híre 1973-ban az 
egész világot bejárta, és Piers Paul Read regényt írt belőle 
a résztvevők beszámolói alapján Életben maradtak címmel.

„A tűz parazsa még izzott, így ésszerűnek látszott, hogy 
megpróbáljanak egy darab húst megsütni a forró lemezen. 
Nem hagyták sokáig sülni, de már a kissé megbarnult hús 
is összehasonlíthatatlanul élvezhetőbb lett, puhább, mint 
a marhahús, s ízre ahhoz hasonló.

A hússzagra a többi fi ú is hamarosan a tűz köré gyűlt, s 
Coche Inciarténak, aki eddig rá se bírt nézni a nyers húsra, 
most, így megsütve, szinte ízlett. Roy Harley, Numa Turcatti 
és Eduardo Strauch is könnyebben legyőzte viszolygását, 
mert a sült húst úgy ehették, mintha marhahús volna.

Már csak a két legidősebb társuk, Liliana és Javier nem 
evett emberhúst, s ahogy múltak a napok, és a huszonöt fi a-
talember az új táplálékon megerősödött, a házaspár, amely 
a megmaradt boron, csokoládén és gyümölcsízen élt, mind 
soványabb és erőtlenebb lett.

A fi úk riadtan nézték egyre fokozódó gyengeségüket. 
Marcelo újból és újból könyörgött nekik, hogy győzzék le 
vonakodásukat, és egyenek a húsból. Minden érvet felhasz-
nált, elsősorban Pedro Algorta szavait.

– Gondoljátok, hogy szentáldozás. Gondoljatok Krisz-
tus testére és vérére, hiszen Isten azért adta nekünk ezt a 
táplálékot, mert azt akarja, hogy életben maradjunk.

Liliana végighallgatta, de közben mindegyre szelíden 
a fejét rázta. 

(…)
Egyik este, naplemente előtt, amikor a huszonhét túl-

élő készülődött, hogy a hideg elől a gép törzsében keressen 
menedéket, Liliana a férjéhez fordult, s azt mondta neki, 
ha hazakerülnek, szeretne még egy gyereket. Úgy érzi, Is-
ten azért hagyta életben, hogy ezt tegye.

Javier odavolt az örömtől. Szerette gyerekeit, s mindig 
kívánta, hogy még több legyen, de amikor most feleségére 
nézett, könnyein keresztül is látta, milyen megrendítő ez 
a kívánság. A több mint tíznapos éhezés Liliana minden 
testi tartalékát felőrölte. Arca csupa csont lett, szeme be-
süppedt, csak mosolya volt a régi.

– Liliana – mondta neki –, szembe kell néznünk a do-
loggal. Ha nem maradunk életben, ebből semmi sem lehet.

– Tudom – bólintott Liliana.
– Isten azt akarja, hogy életben maradjunk.
– Igen. Azt akarja, hogy életben maradjunk.
– És ennek csak egy módja van.
– Igen. Csak egy módja van.
Javier és Liliana a gyengeségtől botladozva visszamen-

tek a fi úkhoz, akik már felsorakoztak, hogy bemásszanak 
a Fairchildba.

– Meggondoltam magam – szólt oda Liliana Mar ce ló-
nak. – Eszem a húsból.

Marcelo odament a gép tetejéhez, és leemelt onnan egy 

kis darab emberhúst, amely a napon száradt. Liliana elvet-
te, s kényszerítette magát, hogy lenyelje.” 

Részlet Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter és 
Réz-Nagy Zoltán Közelebb az Élethez című hittankönyvéből

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A kenyér nagyon fontos szerepet tölt be életünkben. Föl-
di létünk szükséges tápláléka. A pusztában vándorló nép 
számára Isten maga gondoskodott naponként mannáról, 
hogy éhen ne vesszenek. Jézus kiemeli, hogy az a táplálék 
a földi vándorláshoz volt csupán elegendő, de az égi cél el-
éréséhez többre van szükség. 

Ma sokan megelégszenek a „mannával” – ami valójá-
ban Isten ajándéka, a „mindennapi kenyér” –, és nem éhe-
sek, nem érzik szükségét az „élet kenyerének”. 

Meglepő, ahogyan Jézus beszél magáról mint élő ke-
nyérről. Elsőként bennünk is az a gondolat fogalmazód-
hat meg, mint a zsidókban: hogyan adhatja Jézus testét 
eledelül? Természetesen nem a testi éhség csillapítására 
adja, ahogyan a mannát kapta a vándorló nép a pusztá-
ban, hanem lelkünk éhségének és szomjúságának csilla-
pítására és betöltésére. Jézusban az élet érkezett közénk. 
Isten küldte őt hozzánk, hogy minket életre keltsen elve-
szett állapotunkból. 

Jézus életét adta a világért, egyben jelenlétével, igéjé-
vel és az úrvacsorával örök táplálékról gondoskodott szá-
munkra. 

Testét adta, amit nem szó szerint kell értenünk, ha-
nem úgy, hogy áldásaiból mind részesülhetünk. Azok él-
tető erejűek, és földi utunk megtételét és égi célunk eléré-
sét is szolgálják.

Aki hittel tekint Jézusra, nyitott szívvel hallgatja az 
igét, hittel veszi magához az úrvacsorát, áldást és örök éle-
tet nyer.

Megfi gyelhető igénkben egyfajta „hármasság” is, ami 
arról tanúskodik, hogy Jézus az Atya által él, minket pe-
dig Jézus éltet: teste és vére által, és ő támaszt fel minket 
az utolsó napon.

Egyfajta kölcsönösség is megfi gyelhető, ami magában 
egy titok, hogy Jézus bennünk van, és mi őbenne lehe-
tünk. Biztató jelenlét ez nekünk a hétköznapok irányában, 
és nagy kegyelem, hogy ő nemcsak velünk halad, hanem 
bennünk is lakik Lelke által. 

Jézus földre jövetelével, szolgálatával és áldozatával az 
engedelmességre is megtanít minket. Ahogyan a táplá-
lékra, kenyérre naponta többször is szükségünk van, úgy 
a vele való kapcsolatunk is folyamatos kell hogy legyen. 

Jézus annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta 
értünk. Ha mindenki elolvasná és átgondolná ezt az ige-
szakaszt, más lenne az élete. Élete naponként táplálkoz-
na Jézusból. 
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Böjt 5. vasárnapja (Judica)

f Jn 11,46–53

Igehirdetési előkészítő

Exegetikai megjegyzések

Igeszakaszunk kontextusa a megértés szempontjából igen 
lényeges. János evangéliuma négy nagy egységre osztható: 
1. Prológus (1,1–18); 2. Jelek könyve (1,19–12,50); 3. Dicsőség 
könyve (13,1–20,31); 4. Epilógus (21,1–25). Prédikációs alap-
igénk a Jelek könyvének végén olvasható, a hetedik nagy 
jel, Lázár feltámasztása után. Fordulópont ez Jézus törté-
netében, hiszen ez az a pillanat, ahol végzete célegyenesbe 
fordul: itt döntik el, hogy megölik őt (11,53). A célegyenes-
re ráfordulás a liturgikus évben is tükröződik: fekete va-
sárnap, avagy a szenvedés vasárnapja már egyértelműen 
a keresztre tekint előre, ami az igehirdetés de tempore jel-
legének kidomborításához nagy segítség. 

46. vers: A 45. versben arról értesülünk, hogy sokan 
hittek Jézusban a zsidók közül, akik elmentek Máriához 
és látták, amit Jézus tett. A 46. vers szerint közülük, az-
az a zsidók közül, avagy a hívő zsidók közül (mindkét 
értelmezés lehetséges a de partikula értelmezésétől füg-
gően!) némelyek elmennek a farizeusokhoz. Ugyan el-
képzelhető, de nem bizonyos, hogy kifejezetten besúgók 
lettek volna. Éppen a 48. vers összefüggésében úgy vél-
hetjük, hogy inkább rájuk is komoly hatást gyakorolt Jé-
zus csodatétele, és éppen ezért híresztelik, amit tapasz-
taltak. (Vö. ApCsel 4,20!)

47. vers: A  a prominens – többnyire szad-
du ceus – papi családok tagjaiból, vénekből és írástudók-
ból állt. Utóbbiak a farizeus párthoz tartoztak. Az őske-
reszténység számára a farizeusok azért is kapnak kitün-
tetett szerepet, mert Kr. u. 70 után ez a csoport válik a 
zsidóság vezető rétegévé, amikor az írott evangéliumok 
is születnek.

A  ebben az igeversben nem valamiféle mes-
siási hiteles jel, hanem egyszerűen csoda, rendkívüli ese-
mény. A nagytanács egyáltalán nem vonja kétségbe, hogy 
Jézus csodákat tesz, de ezt önmagában véve nem értéke-
li pozitívan, sőt! 

48. vers: „Ha így hagyjuk őt” – azaz csodákat művelve, 
akkor mindenki hinni fog benne. Mi lesz ennek a követ-
kezménye? Itt az érvelésben egy logikai láncszem kima-
rad, de nem nehéz kitalálni: már az ötezer ember meg-
vendégelése, a negyedik csodajel után is királlyá akarták 
tenni Jézust (Jn 6,15). Ez pedig nyílt lázadást jelentene a 
római fennhatósággal szemben. Valójában a nagytanács 
jó néplélektani/szociálpszichológiai érzékkel látja át a re-
álpolitikai helyzetet. A következményeket is jól érzéke-
lik: „Jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet és a 

népet is.” Az  a zsidó népet jelenti, a  pedig 
egyértelműen a templomra vonatkozik (vö. ApCsel 6,13; 
2Makk 5,19). Bár az írásmagyarázók egy része úgy értel-
mezi, hogy a nagytanács a templom és a nemzet lerom-
bolásától tart – és bár később a zsidó háború után gya-
korlatilag valóban ez történt, valójában nem ez a helyzet. 
Tény, hogy Pilátus elődje, Gratus például folyamatosan 
elmozdította a főpapokat, amint nem neki tetszően jár-
tak el. A nagytanács valóban a még megmaradt hatalmá-
nak elvesztésétől fél: tőlük veszik el a népet és a helyet, ha 
nem megfelelőképpen kollaborálnak. (Quisling-szerepre 
vannak kárhoztatva.) 

49. vers: Kajafás lekicsinylő fölényessége Josephus tu-
dósítása fényében nem írói túlzás: „A szadduceusok visel-
kedése egymással szemben némiképp vad, saját irányza-
tuk tagjaival való társalgásuk stílusa olyan barbár, mint-
ha idegenekkel beszélnének.” 

50–51. vers: Későbbi rabbinikus források Kajafás véle-
ményéhez hasonló szentenciákat közölnek, különösen is a 
2Sám 20-ban található Seba története alapján. Elképzel-
hető, hogy Kajafás szavai mögött is ennek a történetnek a 
tanulságai állnak.  

: kétértelmű kifejezés: „a nép helyett”, 
illetve „a népért”. Míg Kajafás nyilván az első értelemre 
gondolt, az evangélium írója sejteti, hogy szavai a máso-
dik értelemben teljesedtek be. Izgalmas momentum a  
és az  szavak párhuzamos előfordulása: bár Kajafás 
szinonimaként használja őket, az evangélium – etnikailag 
egyébként heterogén – olvasóközönsége szintén 
-ként tekint magára, és így vonatkoztatja magára im-
már beteljesedett próféciaként a főpap szavait! Az, hogy ő 
nem érti a saját kijelentésének mélyebb értelmét, nem meg-
lepő. Egy rabbinikus Exodus-kommentár szerint: „Az ösz-
szes próféta, aki prófétált, nem tudta, miről prófétál, csak 
Mózes és Ézsaiás tudta.”

52. vers: „Isten szétszóródott gyermekei”: ismét csak 
kettős értelmű kifejezés. Zsidók számára ez egyértelmű-
en a diaszpórazsidóságra vonatkozik, akiknek az ígéret 
földjén való összegyűjtésével valósulna meg Isten orszá-
ga. A zsidó és nem zsidó keresztény olvasók az egyházra 
vonatkoztatták (vö. 1Pt 1,1). A parúzia során az Úr ösz-
szegyűjti Isten megváltott gyermekeit a népek közül az 
Isten országában való életre (vö. Mk 13,27; 1Th essz 4,14; 
2Th essz 2,1 stb.).

53. vers: : Szemben Károli „ta nács-
ko zá nak” és az új fordítás „egyetértettek abban” megol-
dásával, a katolikus fordítás tűnik a legprecízebbnek az 
egyébként is aoristosban lévő igealak visszaadására: „elha-
tározták, hogy”. Határozatot hoztak róla, eldöntötték, hogy 
megölik Jézust. Az ítélet megszületett. (Vö. Mk 14,1–2: a 
szinoptikus hagyomány szerint is így történt.) Jézust majd 
nem azért fogják el, hogy bíróság elé állítsák, hanem hogy 
a most megszületett ítéletet kivitelezzék.
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A prédikáció felé

A reálpolitika és az üdvtörténet keresztmetszetében

Ez a vasárnap éppen az országgyűlési választások napja. 
Aktuálpolitikai felhangok nélkül kell beszélnünk egy po-
litikai döntéshozatali mechanizmust elénk táró igesza-
kasz kapcsán.

1. A nagytanács, illetve Kajafás bűne nem az, hogy té-
vednének helyzetértékelésükben. A hatalmuk (vagy a né-
pük és a templom, ha valakinek ez az olvasat mégis jobban 
tetszik) sorsa iránti féltés józan politikai ítéletalkotást kí-
ván meg tőlük. Kajafásnál kristálytisztán működik a ma-
chiavellista politikai logika: a cél szentesíti az eszközt, Jé-
zusnak pusztulnia kell. Nem azért, mert kifejezetten az ő 
személyével lenne baj, mert nem szimpatikus vagy ilyesmi; 
hanem a tettei olyan társadalmi reakciókhoz vezethetnek, 
amelyekre válaszul a római államhatalom retorziói elsö-
pörhetik magát a zsidóságon belül aktuálisan regnáló ha-
talmi körök pozícióit. Ízig-vérig reálpolitikusi döntés szü-
letik tehát, amely a maga keretein belül konzekvens és lo-
gikus, és ami összességében jó taktikai érzékkel megáldott 
politikai stratégára vall. 

2. A nagytanács és Kajafás bűne az, hogy nem látnak 
túl a reálpolitika szűk horizontján. A főpap, aki elvileg a 
szakralitás embere – és csak ebből fakadóan, másodsor-
ban népvezető –, nem látja meg a Jézus csodái mögött meg-
húzódó szakrálist, a történelmin túl a történelem felettit. 
Nem jár utána, hogy a csodák mögött vajon nem Isten uj-
ja húzódik-e meg (vö. Lk 11,20), hanem megmarad a lapos 
földi békaperspektívájánál.

3. Könnyű Kajafást és a nagytanácsot szidni, de mi ma-
gunk nem esünk-e napról napra hasonló hibába? Tervezge-
tünk, döntéseket hozunk, taktikázunk a mindennapi élet 
sűrűjében, próbálván helyzeteket, konfl iktusokat „túlélni”, 
megítélünk és elítélünk másokat a saját logikánk alapján, 
anélkül, hogy Isten lehetséges akaratára, az ő logikájára 
akár csak szemernyit is gondolnánk. Lehet, hogy általá-
nosságban imádkozunk Isten akaratának megismerésé-
ért – a főpap is részt vett az áldozati kultuszban –, még-
is az élet „kis” gyakorlati helyzeteiben jól bevált rutinunk 
az, ami kormányoz bennünket.

4. Kajafás okossága katasztrofális okosság. Egy relatív 
érték megóvása érdekében elpusztítással fenyegeti a lehe-
tő legértékesebbet. Mi magunk is gyakran a hitéletünk, az 
Istennel való kapcsolatunk kárára kötünk kompromisz-
szumokat az e világban való boldogulás érdekében. (Gya-
korlati példák!)

5. Isten azonban ezt a katasztrofális okosságot is esz-
közként tudja felhasználni arra, hogy cselekedjen az éle-
tünkben. Ahogy Kajafás cinikus bölcselkedése isteni prófé-
ciává lesz, Isten a mi életünket is képes szűk látókörű gon-
dolatainkon és döntéseinken keresztül – vagy éppen ezek 
ellenére is – az általa kívánt irányba terelni. Kajafás és a 

nagytanács keresztre juttatja Jézust – ahogy sajnos mi ma-
gunk is, nap mint nap –, de számunkra éppen ez a kereszt, 
a véres és akkoriban igencsak dehonesztáló kivégzőeszköz 
válik az üdvösség fájává. Isten – sub specie contrario – ép-
pen az emberi katasztrofális okosság végső következmé-
nyének a gyalázatában ragyogtatja fel az ő dicsőségét (vö. 
Luther). Akinek van szeme, lássa meg a felé nyújtott iste-
ni kezet úgy Jézus keresztjében, mint saját élete kataszt-
rofális okoskodásainak következményeivel szembesülve.
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Tallózó

„Lázár feltámasztásának csodája – hatására kirobbanhat az 
a szinte állandóan fenyegető messiási forradalom, melynek 
nyomán a megszálló rómaiak túlerejük bevetésével még azt 
a maradék szabadságot is elvehetik a néptől, melyet a je-
lenben élvez. A templomot féltik, nem a hatalmukat!” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Nem hiába mondják: Lázár feltámasztása az evangé-
lium középponti jelenete. Ebben jelent meg Krisztus teljes 
hatalma, a Doxa: ki Ő. És ennek a hatása idézte elő a véget. 
(…) Az, hogy bűnös-e Jézus, megérdemli-e a halált, eszébe 
sem jut senkinek. (…) Kajafásnak machiavellista [= gátlás-
talan politikát űző] tanácsa csakugyan – akarata ellenére, 
Isten csodálatos rendeléséből – a legmélyebb prófécia lett, 
minden prófécia summája, az Ézsaiás 53 foglalata.” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A csodának az ember életére gyakorolt hatása az illető 
erkölcsi állapotától függ. Ha valakinek a szíve gonosz, lá-
zadó és hitetlen, nem fog hinni még akkor sem, ha azt lát-
ja, hogy valaki feltámadt a halálból.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Lehet akármilyen agyafúrt a Kajafások okossága, Is-
ten túljár az eszükön, s a megölési szándékot saját meg-
váltó tervének részévé teszi.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„…az olvasó arra gondol, hogy a Nagytanács félelme jo-
gos volt, de csak azért, mert Jézust megölték. Ugyanis Kr. 
u. 70-ben valóban elvették a rómaiak a Nagytanács min-
den hatalmát, s elpusztították a templomot.” (Bolyki János: 
Igaz tanúvallomás. Osiris)

„Isten is úgy döntött, hogy Jézus vesszen el. (…) milyen 
nehezére eshetett ezt az ítéletet meghozni, és éppen Kaja-
fás szája által kihirdettetni. (…) az ítélet vasárnapján (…) 
vesd össze ezt a kettőt, Krisztust és magadat, és ítéld meg, 
ki érdemelte meg kettőtök közül a keresztet? Én tudom, 
hogy neked sem mondhat mást a szíved, csak azt, amit az 
enyém mond: Amit, Uram, te szenvedtél helyettem, én ér-
demeltem. Egy másik kérdést is hadd terjesszek a te lelked 
fóruma elé: Mondd meg azt is, te vesztél-e el, vagy Jézus ve-
szett el?” (Keken András: Segítség. Magánkiadás)
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Illusztrációk

GONDOLAT

„Slomó rabbi mondta: – Ha ki akarsz húzni egy embert a 
piszokból és szennyből, ne gondold, hogy megmaradhatsz 
odafönn és megelégedhetsz annyival, hogy lenyújtod neki 
segítő kezedet. Egészen alá kell szállnod, bele a piszokba 
és a szennybe. És akkor ott fogd meg erős kézzel és hozd 
föl őt és magadat a fényre.”

Martin Buber: Haszid történetek

VERS

Bodrog Miklós: Kiáltás

Pásztor, a farkast, verd le a farkast, engem, a farkast!
Pásztor, a bárányt, mentsd meg a bárányt, engem, a bá-
rányt!

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az ifj úsági csoport gondolatai (15-16 évesek)

• Hogy függ össze, hogy az emberek hisznek Jézusban, 
és akkor jönnek a rómaiak, és elvesznek mindent?

• Attól tartanak, hogy az emberek Jézus mellé álltak. 
Féltek, hogy rossz felé viszi a népet.

• Attól tartanak, hogy Jézus hatalomra akar törni, s 
akkor mindenki melléállna.

• Van egy jól bejáratott rendszerük, amelyben ki tud-
ják számítani, hogy az emberek hogyan fognak vi-
selkedni. Jézus most ezt összezavarta.

• Egyszer sem hangzik el, hogy Jézus olyasmit tenne, 
amit nem szabad, sőt amit róla mondanak, azok jó 
dolgok, mégis azt a következtetést vonják le, hogy vé-
gezni kell vele.

• Úgy tekintettek Jézusra, mint aki árthat. Ha fel tud 
támasztani valakit, akkor ez az ember bármire képes.

A felnőttek gondolatai

• Akik elmentek a farizeusokhoz, milyen indítékkal 
tették? Mit mondhattak ott? Lelkesedtek Jézus cso-
dái iránt? Csupán beszámoltak a tapasztalataikról 
a farizeusoknak, mert ez az ő szakterületük? Vagy 
árulkodni akartak? 

• Jézus tetteinek, szavainak súlyával valamilyen mérté-
kig tisztában lehettek, hiszen jelként értékelték ezeket.

• Kajafás már itt megjövendölte, hogy Jézus meg fog 
halni. Istentől való hatalmából mondta. Ugyanak-
kor vérbeli politikus is. Ha emberi szemmel nézzük, 
ez egy tökéletes döntés a népe érdekében. Lesz egy ál-
dozat, de ezt a népért teszi. Nem érti, hogy miért hal 
meg Jézus, mégis azt mondja: ti nem értetek semmit. 
Ő úgy értelmezi, hogy Jézus halálával elhárítja a fe-
jük fölül a veszedelmet. Úgy ítéli, hogy Jézus az ő vi-
szonylagos függetlenségét veszélyezteti. 

• Mindig is voltak olyanok, akik mártírként hoznak ál-
dozatot. Ez végigkíséri az emberiséget. Valaki mindig 
megmenti a másik életét. Nem is mindig tudjuk, hogy 
kik hozzák meg az áldozatot, hogy mi továbbjussunk.

• Ami nem okoz mérlegelési helyzetet, az már nem is 
áldozat.

• Jézus nem gondolkozott, hogy meghozza-e az áldo-
zatot, de gyötrődött, amikor elindult: megkísértése-
kor és a Gecsemáné-kertben. 

• Az ember részéről áldozat lehet az is, ha nem látjuk 
előre, mi az, amit a másik kér tőlünk, és ez később 
bonyodalmakat okoz.

• Ha kiderül Jézusról, hogy trónkövetelő, ki tudja, hogy 
a politikai életben milyen változásokat indít el?

• Az Ószövetségben egy szálon fut a politika és a vallás. 
Ma is vannak ilyen társadalmak, de többségükben a 
kereszténységen kívüliek. Jézus személye az egyént 
hozza döntéshelyzetbe. Ezt nem lehet megkerülni.

• Dilemma: kire bízzuk a vezetést? Arra, aki nem ke-
resztény? Hogyan vállalhat egy keresztény ember po-
litikai vezetést? Hiszen könnyen kerülhet olyan dön-
téshelyzetbe, mint Kajafás.




