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A mintalelkipásztor
g  S Z A B Ó  L A J O S

„Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!”
(1Krón 22,13b)

Ha behunyjuk a szemünket egy pillanatra, a tökéletes lel-
készt gyorsan magunk elé tudjuk képzelni. Nem is az alak-
ja, inkább a hivatáshoz szükséges belső világa bontakozik 
ki gyorsan előttünk. 

Milyen is az igazi lelkipásztor? Csendes, nyugodt lel-
kületű ember, akinek mindenre van ideje és türelme. Fi-
nomak a vonásai. Kellemes az orgánuma. Rendíthetetlen 
lelki egyensúllyal rendelkezik. Minden a helyére kerül, ha 
a vonzásába kerülünk. Jó ránézni. Kellemes hallgatni. Fel-
üdül a lelkünk, amikor csak találkozunk vele. Nem hiva-
talnok. Nem adminisztrátor. Legkevésbé parancsnok. Leg-
inkább friss levegő, forrásvíz vagy éppen friss, puha zöld 
mező. Amolyan igazi „jó ember” a mintalelkész, ahogyan 
mondani szoktuk, ha meg vagyunk elégedve a prédikáci-
ójával vagy a gyülekezetépítő tevékenységével. Közel van 
hozzánk. Érzi az életünk kérdéseit. Órákig is el lehetne 
hallgatni gondolatait. Meghallgat, és nem kérdez felesle-
gesen. Jólesik, ha kérdez, és fáj, ha elmarad az érdeklődése. 

Nem túl közeli ember, mégis nagyon közelre érkező. 
Talán tanár, szülő vagy idősebb testvér. De lehetne néha 
óvónő, festőművész vagy faszobrász is. Egyszer-kétszer az 
életben katasztrófaelhárító vagy bizalmas háziorvos. Ám 
semmiképpen sem celeb, újságíró vagy üzletkötő. 

Bölcsesség és megértés az igazi léte. Őrzés és támoga-
tás a napi tevékenysége. Derű és nyugalom a fő munka-
eszközei. Elvégre ő a Tökéletes és a Teljes reprezentánsa 
itt, mellettünk.

Nem nagy kilengésekkel reagál az eseményekre, ha-
nem higgadtan nyilatkozik, és mindig elszámol néhányat, 
mielőtt bölcs és útbaigazító mondatait kimondja. Az inge-
rültség, hangjának felemelése távol áll tőle. Akárhány éves 
is, tartja az élet sebességét, egyformán képes fi atalnak és 
idősnek tanácsot adni és a jövőre indítani. Kiegyenlített. 
Mintha valami „lelki tempomat” irányítaná. Ahogyan rek-
lámozzák is ezt az autókereskedők: „…sebességtartó elekt-
ronikáival kényelmesen, a gázpedál nyomása nélkül tud 
egyenletes tempóban utazni. Dőljön hátra, és nyugodtan 

vegye le a gázról a lábát. Nincs többé zsibbadt lábfej, akár 
tornáztathatja is elgémberedett lábait menet közben. A 
gyorsítások és lassítások nélküli egyenletes tempó segítsé-
gével jelentős mennyiségű üzemanyagot spórol meg.” Az 
elfogyó energiával fenyegető környezetben ez sem utolsó 
szempont. A lélek területén főként.

Arra jár és akkor, amikor leginkább szükség van a jelen-
létére. Készenlétben éli mindennapi életét, és igény szerint 
érkezik vagy távozik. Élet- és munkaritmusa olyan, mint a 
katonai őrségé: egy-két óra alvás, egy-két óra ügyeleti ké-
szenlét, egy-két óra éles szolgálat. 

A népszerű lelkészre mindig fi gyelni kell. Új témákat 
hoz a szószékre. Közben a régi értékeket is szépen fénye-
sítgeti, de nem változtatja múzeummá gyülekezetét. Olva-
sottságához és tájékozottságához nem férhet kétség, felépí-
tett, tartalmas beszédei egy-egy hétre elegendő muníciót 
jelentenek. Akik sűrűn hallgatják, már előre érzik az ak-
tuális ziccereket és poénokat. Akik most találkoznak ve-
le először, azt latolgatják, vajon mikor és hol hallgathat-
ják őt legközelebb.

Ezek a gondolatok akkor kavarogtak az agyamban, ami-
kor Pál Feri atya beszédét hallgattam a rekkenő hőség-
ben Soltvadkerten, a Szélrózsa színpadáról. Elénk rajzol-
ta az ideális személyt, aki lelki segítséget képes nyújtani a 
másiknak. A lelki ember ideálképét. Hiába volt tökélete-
sen, megfoghatatlanul és elérhetetlenül gömbölyű ez a kép, 
mégsem a tehetetlenségemet juttatta eszembe. Inkább arra 
inspirált, hogy dédelgessem magamban az ideális lelkész 
képét. Ne törődjek bele, hogy úgysem fogom elérni soha-
sem. Az ideális lelkész képéről való gondolkodás, mond-
hatni álmodozás nem a hittudományi egyetemre felvételi-
ző fi atalok privilégiuma. Ha már sohasem nézegetjük, biz-
tosan nem fog egyetlen vonása sem ránk ragadni. Az idei 
országos munkaévkezdő lelkészkonferencián, 2014 augusz-
tusában Szarvason a Lélek munkájáról fogunk együtt gon-
dolkodni. Hátha elnyerjük a mintalelkész egy-két vonását. 
Talán épp azt, amelynek hiánya elszürkítette és ellaposí-
totta a szolgálatunkat az idők során. Ideálkép – Soltvad-
kerten és Szarvason; az egykori felvételizők és a mostani 
lelkészek lelkében.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Az anglikanizmus öt évszázada
Sorozatszerkesztő: Fabiny Tibor

2013-ban a Church of England néhány egyházmegyéje a Zsi-
natnak benyújtott előterjesztésében hangot adott annak a vé-
leményének, miszerint „ez a Zsinat örömmel tekint az egész 
világra kiterjedő anglikán közösségre, amelynek az egysége 
a közös istentiszteletben gyökerezik, és amelyet az egymás 
iránti szeretetkötelék, illetve a Szentírás, a hagyomány és az 
értelem iránti elkötelezettség tart össze”. Ez jól példázza az 
egységes anglikán identitás iránti törekvést a sokszínű, vi-
lágméretű közösségen belül. A 20. század utolsó évtizedéig 
ezt az egységességet többé-kevésbé evidensnek tekintették, 
de valójában egyre több támadás érte. A klasszikus felfogás 
szerint az anglikanizmus több egyház „közösségeként” értel-
mezi önmagát, nem pedig egyetlen egyházként, amely a világ 
minden táján élő, nemzeti vagy regionális jellegzetességeket 
felvonultató, autonóm egyházakból áll. Nincs központi jogi és 
végrehajtó testülete, sem egyetlen hitvallásos szöveg, amely 
meghatározza, mi is az anglikanizmus. Egyetlen közösség, 
és nem közösségek vagy felekezetek összessége; inkább élő 
organizmus, mint mesterségesen létrehozott szervezet.

Tulajdonképpen nem jogos világméretűnek nevezni az 
anglikán közösséget. Az „anglikán” szó azt jelenti, hogy 
„angol”, egy konkrét nemzet és egy konkrét nyelv megje-
lölése. Az anglikanizmus a Church of England egyre na-
gyobb térhódításával kezdődött, világméretű elterjedé-
se pedig szorosan kötődik az angol gyarmatosításhoz és 
a Brit Birodalom terjeszkedéséhez. A posztkoloniális kor-
tól azt várnánk, hogy az afrikai és ázsiai egyházak szíve-
sebben vesznek fel egy történelmileg és kulturálisan ke-
vésbé meghatározott elnevezést, mégis azt látjuk, hogy 
ennek az ellenkezője történik. Néhány egyház ugyan az 
„episzkopális” megnevezést választotta az „anglikán” he-
lyett (Skócia, USA, Szudán, Fülöp-szigetek), a kenyai, ru-
andai és dél-afrikai egyházak viszont néhány évvel ezelőtt 
elsőként változtatták meg hivatalos elnevezésüket oly mó-
don, hogy az tartalmazza az „anglikán” szót is. Más nyel-
vek, például a spanyol és a portugál is átvették a kifeje-
zést (spanyolul: La Iglesia Anglican de Mexico; portugálul: 
L’Igreja Episcopal Anglican do Brasil). Másrészt viszont a 
japán Nippon Sei Ko Kai és a Hong Kong Sheng Kong Hui 
nevében nem szerepel az „anglikán” jelző, jóllehet tagjai 
az anglikán közösségnek. Az „anglikán” szó csak a 19. szá-
zadban terjedt el. Részben azért, hogy megkülönböztessék 
a világ más részein élő közösségeket a Church of England-
től; részben pedig azért, hogy teológiailag is kifejezzék azt 
a fajta egyházfelfogást, amely eltér a római katolikus köz-
pontosítástól csakúgy, mint a protestáns széttagolódástól.

A Társaság az Evangélium Terjesztéséért (Society for 
the Propagation of the Gospel, SPG) 1701-ben alakult, és a 
Church of England önkéntes missziói egyesülete volt. A 18. 
században az Újvilág brit telepesei között szolgáló lelkészek 
nagy része az SPG soraiból került ki, de a társaság min-
dig kész volt a bennszülött amerikai indiánok és az afri-

V. Anglikanizmus az egész világon a 20. és 21. században
g  K E V I N  W A R D *

 * Kevin Ward a közelmúltban történt nyugalomba vonulásáig a 
Leeds-i Egyetemen az afrikai vallások tudományának docense volt. 
Több mint húsz éven át Kelet-Afrikában dolgozott, főleg Ugandában 
tanított teológiát az Ugandai Keresztény Egyetem Anglikán Teológiai 
Fakultásán. 1977-ben éppen az ordinációjára készült, amikor Uganda 
érsekét, Janani Luwumot az Aman-rezsim meggyilkolta. Angliában 
Kevin Ward gyülekezeti lelkészként szolgált Halifaxban, Yorkshire 
keleti részén. Oktatott a Northern Ordination Church teológiáján, 
ahol anglikán, metodista, református, evangélikus és ókatolikus lel-
készjelölteket készítenek fel az ordinációra. Publikációi jelentek meg 
a kelet-afrikai kereszténységről, számos előadást tartott az apartheid 
elleni küzdelemről, fontos kutatásokat végzett a szexualitás, különö-
sen is a homoszexualitás kérdéséről az afrikai anglikán egyházban. 
Nyugdíjasként elfogadta a hongkongi Chung Chi Teológiai Egyetem 
vendégprofesszori státuszára történő meghívást.
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kai rabszolgák közötti misszióira is. Az SPG gyakorlatilag 
a rabszolga-kereskedelem nyomán létrejött és a britek ál-
tal uralt atlanti világ missziói ágazata volt. A 18. század vé-
gén azonban új erők jelentek meg az anglikán egyházban: 
az evangelikál ébredés és ehhez kapcsolódóan a rabszol-
ga-felszabadító mozgalom. Az 1799-ben megalakult Egyhá-
zi Missziós Társaság (Church Missionary Society) „egyhá-
zi”, de az intézményes kötöttségektől és az egyházszerve-
zet konzervatív társadalmi normáitól szabad társaságként 
értelmezte önmagát. Az evangelikál anglikánok számára 
az egész világ missziós terület, az evangéliumot nem lehet 
egy nemzetre vagy etnikumra korlátozni. Ez a gondolat el-
képesztő missziói lendületet adott, amelynek eredménye-
képpen Afrikában, Indiában és Kelet-Ázsiában is jöttek 
létre új egyházak. Nem hallgathatjuk el, hogy a 19. század-
ban a (főleg Németországból érkező) lutheránus misszio-
náriusok komoly szerepet játszottak az anglikán társasá-
gok missziói munkájában.

Mivel az anglikanizmust nem lehetett tovább beillesz-
teni egy régóta fennálló nemzeti egyház struktúrájába, el-
kerülhetetlenné vált egy pánanglikán konferencia összehí-
vása. 1867-ben tartották az első Lambeth-konferenciát, és 
ezzel kezdetét vette az anglikán püspökök tízévenkénti ta-
lálkozójának sorozata, de ez a tanácsadó testület nem vál-
lalkozott arra, hogy tanbeli vagy gyakorlati, etikai kérdé-
seket döntő módon tárgyaljon és szabályozzon. A Chicago–
Lambeth-négyszög megfogalmazásával 1888-ban nem egy 
hitvallás született meg, sokkal inkább azokat a tágan ér-
telmezett határvonalakat jelölték ki, amelyek megszabják, 
hogy mi „anglikán”: elfogadni a Szentírást, az egyetemes 
hitvallásokat, az Úrtól rendelt két szentséget és a történel-
mi püspökséget, amely „helyileg alkalmazkodik… azoknak 
a népeknek és nemzeteknek a különféle igényeihez, ame-
lyeket Isten az egyház egységébe elhívott”. Ez adott alapot 
azoknak a 20. századi kezdeményezéseknek, amelyek egy 
szélesebb egység létrehozására törekedtek.

Nem Afrikában, hanem Ázsiában ébredt fel az öku-
menizmus iránti vágy, hiszen ott a kereszténység mindig 
kisebbségben élt. Így jött létre 1947-ben a Dél-indiai Egy-
ház (Church of South India) és további egyesült egyházak 
Észak-Indiában, Pakisztánban és Bangladesben.

Az anglikánok gyakran kezdeményeztek kapcsolatot 
más, nem nyugati keresztényekkel, különösen ott, ahol 
ókori ortodox egyházak is fennmaradtak. Hosszabb idősza-
kon keresztül többször is nyitottak a keleti (nem kalcedóni) 
ortodox egyházak felé, mint amilyenek a koptok, az etió-
pok és a jakobiták vagy a keralai Szír Ortodox Egyház In-
diában. A keralai Mar Th oma Egyház érdekes példa arra, 
hogy az ortodox liturgiát ötvözték az (anglikán) evangelikál 
bibliai szemlélettel.

Az anglikán közösség megteremtésében jelentős szere-
pet játszottak a misszionáriusok, az egyház kialakulásához 
mégis elengedhetetlenek voltak a helybeli, anglikán hívők. 

A tamil evangélizátorok óriási hatással voltak az anglika-
nizmus terjedésére Sri Lankán, Malajziában és Délkelet-
Ázsia más részein. A kínai evangélizátorok (különösen az 
alacsony sorból származó hakka népcsoportból) nélkü-
lözhetetlenek voltak a csendes-óceáni keresztény szórvá-
nyok megalakításában. Egy japán anglikán létrehozta a ja-
pán származású brazilok egyházát São Paulóban. Baganda 
evangelizátorok munkája által terjedt el gyorsan a keresz-
ténység Ugandában, Ruandában, Burundiban, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságban és Szudánban. Az 1920-as 
évektől erre elsöprő dinamizmussal erősített rá a kelet-af-
rikai ébredés, amelynek a gyökerei az ugandai és ruandai 
anglikán egyházakhoz vezethetők vissza. A modern ko-
ri afrikai anglikán közösség missziói lelkesedése azonban 
nem a posztkolonialista kor újdonsága, már létezett az ang-
likán misszió kezdeteitől fogva.

Az anglikanizmus az egykori Brit Birodalom határa-
in túl is fejlődést mutat. Kína és Japán termékeny talajnak 
bizonyult az észak-amerikai missziói számára. A japán és 
kínai anglikánok felismerték, mennyire fontos túllépni 
az egyház kulturális „angolságán”, ezért megalakították a 
Nippon Sei Ko Kait (Japán Szent Katolikus Egyházát) 1887-
ben és a Chung Hua Sheng Kuing Huit (Kína Szent Kato-
likus Egyházát) 1912-ben, a Csing-dinasztia bukása utáni 
évben. Határozott elképzeléseik voltak arról, hogy az új 
kínai identitás megteremtésében a kereszténység komoly 
szerepet játszhat.

Latin-Amerikában az anglikánok katolikus dominanci-
ájú környezetben tevékenykednek főként bennszülött ame-
rikai indiánok, katolikus háttérből jövő latinok (különösen 
Brazíliában és Mexikóban) és sötét bőrű karibi bevándor-
lók között Közép-Amerikában. A Közel-Keleten kicsi, de 
jelentős arab nyelvű anglikán közösségek élnek az egyipto-
miak és a palesztinok között. Afrikában erős anglikán ke-
resztény egyházak vannak a frankofon országokban: Ruan-
dában, Burundiban, Kongóban és Madagaszkáron, illetve 
az Indiai-óceán szigetein, az Újvilágban pedig Québecben 
és Haitin. A legtöbb anglikánnak nem anyanyelve az an-
gol, és sokuknak még csak nem is ez első tanult nyelve.

Nem kell eltúlozni a különbséget az északi hanyatló 
és a déli élénk, kezdeményező, határozott anglikanizmus 
között. Az azonban nem kétséges, hogy délen rohamosan 
növekszik az anglikanizmus. Különösen Nigériában ta-
pasztaltak gyors növekedést az egyházmegyék és a tagság 
számában is. 2011-ben 166 egyházmegye volt, ebből szá-
mos „missziói” státuszban. A Church of Nigeria (Nigéri-
ai Anglikán Egyház) az egyik legnagyobb és legbefolyáso-
sabb egyház az országban. A nigériai anglikánok megle-
hetősen konzervatívok: a liturgiájuk leginkább Cranmert 
követi, még mindig nem szentelnek fel nőket egyik egyhá-
zi rendbe sem, és szigorúan elutasítják a homoszexualitást.

Dél-Afrikában más irányt vett az anglikanizmus. Hit-
valló módon tiltakozott az apartheid ellen, bár az apar-
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theidkorszakban gyakran ellenállásba ütközött idegen ere-
dete miatt. A dél-afrikai anglikán egyházat sokáig angli-
ai születésű és nem dél-afrikai klerikusok vezették, mivel 
előnyben részesítették a fehér vezetőket a feketékkel szem-
ben. A nagy, radikális lelkészi vezetők kivétel nélkül kiván-
dorlók voltak az 1940-es évektől egészen az 1970-es évekig. 
Csak akkor került a vezetés az afrikaiak kezébe, amikor az 
1980-as években Desmond Tutu csodálatos módon elfog-
lalhatta hivatalát mint Fokváros érseke. Az anglikán egy-
ház a teljes dél-afrikai keresztény népességnek elég kis há-
nyadát teszi ki, és valószínűleg a mai napig tovább csökken 
a részaránya. Azonban az anglikánok – akár angolokról, 
akár fehér dél-afrikaiakról, akár fekete afrikaiakról van 
szó – történelmileg kiemelkedően, hitvalló módon voltak 
jelen Dél-Afrikában.

A legnagyobb átalakuláson a Kínai Népköztársaság-
ban ment át az anglikanizmus. A Kínában folyó protes-
táns misszióban mindig kisebbségben voltak az angliká-
nok, jóllehet nagy hatást gyakoroltak, különösen oktatá-
si intézményeik, például a sanghaji St John’s College által. 
A kínai keresztények általában félve fogadták a kommu-
nizmus győzelmét 1949-ben, voltak azonban kínai angli-
kánok, akik ehhez sokkal pozitívabban álltak hozzá. Ők 
fontos szerepet játszottak a Th ree-Self Patriotic Movement 
(Három-Saját Hazafi as Mozgalom) megalakításában. K. H. 
Ting egyike volt az utolsóként felszentelt anglikán püspö-
köknek, 1955-ben iktatták be hivatalába, nem sokkal az-
előtt, hogy az események lehetetlenné tették az egyház to-
vábbi működését felekezeti keretek között. Tingnek óriási 
szerepe volt egy felekezetek nélküli kor új kínai protestáns 
identitásának kialakításában. Ting püspök jellegzetes ang-
likán vonásokat vitt a felekezetek utáni kor egyházába (pél-
dául: inkarnációs teológia, a rendek és a rítusok iránti tisz-
telet, társadalmi etika). Igyekezett megtalálni annak az út-
ját, ahogyan az egyház együtt tud létezni a kommunista 
állammal viszonylagos szabadságban kialakítva belső éle-
tét, és el tudja látni alapszükségleteit, a lelkészképzést és 
a Biblia terjesztését.

A közelmúltban egyre többen törekednek arra, hogy 
olyan formáit mutassák meg az anglikanizmusnak, ame-
lyek túlmutatnak az „angolságon”. Helyi egyházak nagy 
erővel vetették be magukat a misszióba és az evangélizáció-
ba saját kulturális kontextusukon belül és mások felé irá-
nyuló missziói programokban is, ezáltal sokat tettek azért, 
hogy kiszabadítsák az anglikán közösséget „angolszász” 
rabságából. Az anglikán közösség jelentősen hozzájárult 
a modern világ missziójához az evangélium hirdetésével 
és a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemmel. 
Az anglikánok kivették a részüket az egész világra kiter-
jedő vallásközi párbeszédből is, keresve a megújulás és a 
keresztény spiritualitás útjait (például: Pandita Ramabhai 
és Amy Carmichael Indiában vagy a kelet-afrikai ébredés 
testvérei). Az 1980-as évek óta az anglikán egyházakra az 

egész világon nagy hatást gyakoroltak a pünkösdi és ka-
rizmatikus mozgalmak istentiszteleteikkel és a spirituali-
tás kifejeződésének új formáival. 

Az utóbbi időben a homoszexuálisok befogadásának 
kérdése kapcsán fenyegetett megosztottság a közösségben. 
Van ugyan valami igazság abban, hogy a liberális és sze-
kuláris Északot kihívás elé állítja a konzervatív és ortodox 
vallásosságú Dél, de az igazság az, hogy ezek a kérdések 
Északot és Délt is egyaránt megosztják. A globalizáció azt 
jelenti, hogy az afrikaiak és az ázsiaiak átalakítják a brit és 
amerikai egyházak életét egyfajta fordított misszióban. Az 
egyik angliai érsek ugandai. Meglehetősen nagy számban 
szolgálnak afrikai és ázsiai papok az egyesült államokbe-
li és a kanadai episzkopális egyházban.

A 21. század első éveiben a vita a homoszexualitás etiká-
járól és a homoszexuálisok és leszbikusok helyzetéről a sze-
xualitást érintő egyházi krízisben alapjaiban rázta meg az 
anglikán eszmeiséget. Fenyegető módon jelent meg a „nyu-
gati”, liberális, megengedő értékrend neokolonialista ráerő-
szakolása az egész közösségre. Válaszul azzal ijesztgettek, 
hogy a konzervatív teológiai értékek a „déli félteke” támo-
gatásával el fogják nyomni a hagyományos anglikán érté-
keket, mint a tolerancia, a kompromisszumkészség, illetve 
a más vallásokkal és a szekularizmussal folytatott párbe-
széd. Könnyen kisarkíthatjuk a vitát Észak és Dél ellenté-
tére, a valóságban azonban a „liberális” és „konzervatív”, a 
„revizionista” és „ortodox” felfogások átszelik a régi, ismert 
evangelikál–katolikus és északi–déli törésvonalakat. Ho-
gyan lehetséges ilyen ellentétes elképzelésekkel egy egysé-
ges anglikán közösség arculatát megteremteni? A hit egysé-
gét és a közös liturgiai és egyházi hagyományt egyre inkább 
felváltja valamifajta piaci hangulat, ahol az anglikán igazhi-
tűség versengő formái megvívnak egymással. Az anglika-
nizmus csak akkor fog tudni előrelépni, ha igazságos lesz a 
homoszexuálisok és leszbikusok irányában, akik a közös-
ségben mindenhol jelen vannak – a déli egyházakban is. Az 
anglikanizmusnak továbbá törekednie kell a rasszizmus, a 
kulturális felsőbbrendűség és a kolonializmus egyéb marad-
ványainak megsemmisítésére és egy valódi, egész világra 
kiterjedő, multikulturális anglikán közösség létrehozására.

Szövegközlés

Emani Sambayya, 1907–1972

Sambayya Dél-Indiából származik, brahmin volt, de meg-
tért, és Kalkuttában, Szerampurban, illetve a New York-i 
Union Seminary-n tanult. További tanulmányokat folyta-
tott Cambridge-ben a Westcott House-ban, felszentelték, 
majd rövid ideig Bombayben volt káplán. Ezután a követke-
ző harminc évben Kalkuttában a Bishop’s College oktatója, 
kutatója és aktív korának utolsó tíz évében igazgatója volt.
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Az anglikán közösség zsenialitása: ahogy Indiából látjuk

Tizenkilenc évig a brahminizmus legjobb hagyományai 
szerint neveltek. Húszévesen elfogadtam Jézus Krisztust 
Megváltómnak, és egy metodista lelkész megkeresztelt. 
Az első években nagy örömöt találtam az élő Krisztus-
hoz való tartozásban. Megkeresztelésem után legalább 
tíz évig nem tartoztam az egyház közösségéhez. Néha 
úgy tűnt, hogy az SCM1 – amelynek akkor tagja voltam – 
helyettesítette számomra az egyházat. Ennek egyértel-
műen az volt az oka, hogy nem tartottam fontosnak a 
kereszténység közösségi jellegét. 1937-ben, amikor elhí-
vást kaptam a lelkészi szolgálatra, nem értettem, miért 
van annyi egyház, ha egyszer annyi bennük a közös vo-
nás. Engem egyetemista korom óta egyetlen egyház von-
zott: az anglikán. Az Imádságoskönyv (Book of Common 
Prayer) alapján vezetett anglikán istentiszteletet ellenáll-
hatatlannak találtam, jóllehet az egyik anglikán lelkész 
ellenezte az interkommuniót, és ez mélyen felháborított. 
Azok az emberek azonban, akik Krisztus szentsége által 
segítettek felfedeznem az elhívásomat a szent szolgálat-
ra, szintén anglikánok voltak. Úgy érzem, hogy ez nem 
szerencsés véletlen, és nem az én választásom eredmé-
nye az, hogy az anglikán közösség lelkésze lettem. Azért 
vagyok, aki vagyok, mert engedelmeskedtem egy hatá-
rozott elhívásnak.

Az anglikanizmus zsenialitása és maradandó értéke 
az Imádságoskönyv (Book of Common Prayer) alapjain ál-
ló istentisztelet. Nekem, aki a brahminizmusból jöttem, 
amely tagadja a világ és az egyén valóságosságát, az ang-
likán közösség istentisztelete szívbemarkoló és felemelő. 
A hitvallás minden istentiszteleten elhangzik, és ez egy 
egészen új világot nyit meg előttem. Amikor a hitvallást 
mondom, úgy érzem, hogy Isten házanépe között az éle-
temnek új középpontja van. A hitvallások megfogalmaz-
zák azokat a nagyszerű dolgokat, amelyeket Isten értem 
tett… Az életem egyáltalán nem áll távol a valóságtól, sőt 
itt és most megtelik értelemmel azért, mert Isten érté-
kesnek találja. Ez az új igazság fokozatosan betölt engem 
az istentisztelet alatt… Bár izgalmasnak találom, hogy 
az életem új középpontját fedeztem fel az egyházban, az 
anglikán hitélet nem hagy esélyt arra, hogy az úgyneve-
zett „vallásos individualizmus” kialakuljon bennünk, és 
szokássá váljon. Gyakran elhangzik, hogy az indiai ke-
resztényeknek nincs egyháztudatuk, és individuálisan 
élik meg a hitüket. Ez igaz, az indiai keresztények veszé-
lyesen gyenge egyháztudata részben a hindu háttérnek, 
részben a gyakran téves egyházi tanításnak köszönhető. 
Ennek ellenére az imakönyv alapján vezetett istentiszte-
letek nem hagynak kétséget afelől, hogy mindig az egész 
egyházzal együtt imádom Istent. Erre emlékeztet a töb-

 1 Student Christian Movement: Keresztény Diákszövetség.

bes szám első személy, a „mi” használata ezeken az is-
tentiszteleteken. A keresztény hitben nemcsak új közép-
pontot találtam az életemnek, hanem tagja lettem egy 
hatalmas hívő közösségnek, amely részben látható, rész-
ben láthatatlan…

Szeretném azt is megosztani, hogyan tanultam meg 
anglikánként, hogy a keresztény élet elhívás arra, hogy 
az odafenn valókkal törődjünk. A keresztségre készül-
tem, amikor egy érdekes kérdést tettek fel nekem a ba-
rátaim és a családom: „Mi értelme csatlakozni egy ke-
resztény közösséghez, amikor otthon élve is lehetnél ke-
resztény?” Mielőtt lelkész lettem, hasonló kérdéseken 
vívódtam magam is. „Először a saját életemben szeret-
ném gyakorolni, amit majd a szószékről hirdetni fogok.” 
Eltelt egy kis idő, mire felismertem ennek a két gondo-
latnak a hibáját. A Book of Common Prayer egyértelmű-
vé teszi, hogy az Istenre fi gyelő élet, amire a keresztség-
ben elhívást kaptam, csak az egyházon belül élhető, és 
az egyház folyamatosan mellettem áll, és segít növeked-
nem a szentségben. Az élet teljes odaszentelése az egy-
ház liturgikus életéből fakad. Ebben a hangnemben zá-
rulnak a Book of Common Prayer liturgiái. A növekedés 
az imaéletben és a krisztusivá válás nem az elszigetel-
ten élő keresztények magányos tapasztalata. Ezt az életet 
Krisztusban élhetjük, és az egész egyház segítségünkre 
van a növekedésben és a megszentelődésben a papság-
gal együtt, a szentségekkel, az egyházi év ünnepeivel és 
az ige szolgálatával.

Edmund John, 1922–1975

Edmund John keresztény családba született a tanzániai 
Muhezában. Bátyja, John Sepeku lett Tanzánia tartomány 
első érseke. Edmund tanulmányai után a tanzániai rádiónál 
dolgozott, majd egy hitélmény után elkezdett Dar es-Salaam 
utcáin és kocsmáiban szolgálni. Szolgálatával Tanzánia más 
területeit is elérte, csodálatos gyógyítások és ördögűzések is 
kötődtek a nevéhez. Elindította a csütörtöki találkozók, éb-
redési csoportok és látogatások rendszeres szolgálatát, ame-
lyet a Cyprian Sallu vezette Nyumba kwa nyumba (Háztól 
házig) elnevezésű csoport vitt tovább.

Gyógyító szolgálat

Útmutatás az imacsoportoknak, hogy miként böjtöljenek 
és imádkozzanak a betegekért

1. A vezető lelkész legyen jelen, ahol csak megoldható.
2. A csoport csak akkor kapja meg a Szentlélek erejét, 

és akkor lesz áldás az erőfeszítésein, ha alkalmazko-
dik a következő feltételekhez:
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a) A lelkész, a csoport vezetője és minden tagja vallja 
meg minden bűnét az Úr Jézusnak minden este le-
fekvés előtt és az imádságok előtt!

b) A lelkész ne igyon alkoholt, ne cigarettázzon és ne 
szivarozzon!

c) Imádkozzon mindennap reggel és este!
d) A lelkész, a csoport vezetője és minden tagja böjtöl-

jön azon a napon, amikor a betegért közbenjárnak! 
Tegyen így a beteg is és mindegyik segítője! A távol 
élő beteg is böjtöljön a közbenjárás napján!

e) A betegnek is el kell mondani ezeket a feltételeket: 
imádkozzon, böjtöljön és vallja meg minden bűnét!

3. Vasárnap a gyülekezetben a csoportot vezető lelkész 
(és ne a csoporttagok) tegyen bizonyságot az imád-
ságban tapasztalt áldásról és eredményekről!

4. A betegekért való imádság napja nagy tiszteletet ér-
demel, és fontos, hogy alapos előkészület előzze meg, 
hiszen ez jelentős istentiszteleti alkalom.

a) Gondosan és szép rendben kell megtartani, Isten 
igéjét követve.

b) Tanácsos egy erre a célra előkészített templomban 
vagy házban tartani.

Ez az az útmutatás, amelyet a mai napig követünk a be-
tegekért szóló imádságban.

A lelkigondozó kötelességei
1. Minden beteg ismerje meg az alábbi feltételeket:
a) Bánja meg a bűnöket, mert azok a gonosznak, a ba-

joknak és a nyomorúságoknak a gyökerei a világ-
ban! Titokban tartson bűnbánatot, ne mások előtt!

b) Fogadja el Krisztust gyógyítójának, és távolítsa el 
magától azokat a talizmánokat és minden mást, 
amelyre az emberek az életüket is rá szokták bízni! 
Csak az Úr Jézus legyen a védelmezője!

c) Imádkozzon reggel és este, hagyjon fel a káros szo-
kásokkal, mint a részegeskedés, dohányzás és eh-
hez hasonlók!

d) A templomba menetel napján kötelező böjtölni a 
betegnek! Ne egyen semmit, imádkozzon továbbra 
is megbocsátásért, és helyezze magát Krisztus gon-
doskodása alá!

Jól jegyezzétek meg:
A kórházban kapott gyógyszert bevenni nem rossz 

dolog. Nem akarunk vitába keveredni az orvosokkal. 
A betegek gyógyításának szolgálata olyasvalami, ami-
re a kórházban kapott gyógyszerek nem alkalmasak, de 
a fájdalmat csökkentik. Ha a beteg kórházi kezelés alatt 
áll, nem mehet gyógyító istentiszteletre addig, amíg az 
orvos ezt nem engedélyezte, vagy haza nem engedték a 
kórházból.

1. A lelkigondozók fi gyeljenek oda a legnagyobb szük-
séget szenvedőkre! Nem fognak tudni mindenkin se-
gíteni; majd’ kétezer beteg lesz minden nap.

2. A muszlimokat és más hívőket tanácsolják, hogy fo-
gadják el az Úr Jézust, de hagyják meg nekik a szabad-
ságot, hogy ők döntsenek! A lelkigondozók kapnak 
majd egy könyvet, ami alapján segíthetnek a betegek-
nek a Jézus-követés első napjaiban, de csak azok szá-
mára, akikről azt gondolják, hogy nekik hasznos lesz. 
Ne felejtsenek el mindenkinek adni egy Márk-evan-
géliumot és egy Jézus Krisztus a gyógyító traktátust! 
A lelkigondozók nem fogadhatnak el pénzt, ajándékot 
vagy ilyesmit a könyvekért az egyház nevében sem.

3. Lesznek, akik meggyógyulnak, és lesznek, akik nem. 
Ne felejtkezzünk el azok vigasztalásáról, akik nem 
gyógyultak meg! Néhányuknak további magyaráza-
tot kell adni arról, hogy bűnösök vagyunk, és szük-
ségünk van Jézus Krisztus megváltására. Mások-
nak mondjuk el, hogy a gyógyulás Isten akarata. 
Ne hagyjuk, hogy a betegek elkedvetlenedjenek! Is-
merjék meg a feltételeket, és folytassák az imádsá-
got egyedül vagy más keresztényekkel együtt, ol-
vassák a Bibliát! Jézus ezt mondja mindenkinek, aki 
meggyógyult: „Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, 
hogy valami rosszabb ne történjék veled.” (Jn 5,14; 
lásd Mt 12,43–46)

4. A lelkigondozók segédkezzenek a szolgálat megkez-
dése előtt, ha szükséges.
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Bevezetés

A cigányokról folyó diskurzusok és ezen belül a történe-
lemről való beszéd a politikában, az ideológiai vitákban, 
a közbeszédben, a roma önreprezentációban és a tudomá-
nyos életben is instrumentalizálódott az utóbbi években. 
Magától értetődővé vált, hogy a cigányokról különféle ide-
ologikus érvelések, politikai viták és értelmiségi attitűdök 
igazolásának eszközeként esik szó. Minden cigányokkal 
kapcsolatos felvetés általános társadalmi, politikai és er-
kölcsi kérdéssé fordítódik át, sőt vannak elismert kutatók, 
akik évek óta kimondottan ezt szorgalmazzák (Szalai 
2000, 551. o.). Nyugodtan mondhatjuk, a cigányokra irá-
nyuló kutatásokban dilemmát jelent annak megállapítása, 
hogy mekkora arányban segítik a valóság megismerését és 
mekkora arányban tekinthetők ideológiának. Ezt az ellent-
mondást a társadalomtudományokban Mannheim-para-
doxonnak nevezik (lásd Gaertz 1994, 23. o.), az ún. szak-
mában is rendre ezzel kell szembenéznünk.

Jelen dolgozatban tudatosan igyekszem távolságot tar-
tani a spekulatív, ideologikus értelmezésektől, az úgyneve-
zett mainstreamet jellemző kliséktől és leegyszerűsítések-
től. A történeti kérdéseket nem igazítom hozzá előzetesen 
kialakított értelmezési kerethez, hogy ezen keresztül felel-
jek meg olyan jelenbeli elvárásoknak, amelyek a realitások-
tól messze eső áltörténelmi univerzálékhoz vezetnek. Cé-
lom, hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2014 
márciusában tartott előadásomat átdolgozva kérdéseket fo-
galmazzak meg a cigány, illetve a kutatók által annak tar-
tott népesség korai történetéről, áttekintve az erre vonat-
kozó legfontosabb, ténylegesen tudományosnak tekinthető 
megközelítéseket. Ez egyben rákérdezés arra, hogy beszél-
hetünk-e ténylegesen egységes és egynemű, azonos moz-
gásokkal leírható korai cigány történelemről.

Alapkérdések

Minden, a cigányok vagy annak vélt csoportok történetére 
vonatkozó kérdésfeltevés mögött ott húzódik, hogy a cigá-
nyok egységes népet alkottak-e vagy sem, illetve kik azok, 
akik a cigányok közé tartoztak. Az 1980-as évek első felében 
az európai cigánykutatásban történt áttörés nyomán több 
vonatkozásban is átértékelték az összehasonlító nyelvészet-
ből a 18. század óta kifejlődött válaszokat. A Judith Okely, 
Aparna Rao, Rüdiger Vossen, Donald Kenrick és mások ne-
véhez kapcsolódó kutatási eredmények Prónai Csaba erő-

feszítései1 ellenére nem voltak hatással a cigányokról folyó 
hazai diskurzusokra, illetve a tudományos kutatásnak és 
a felsőoktatásnak is csak egy szűk szegmensében jelentek 
meg, mostanra pedig alaptalanul elfelejtődtek.

Az említett szerzők alapjaiban értelmezték újra a cigá-
nyok indiai eredetét, a migrációt, a nyelvi és a társadalmi 
egység kérdését, hogy egyáltalán kiket tekinthetünk az eu-
rópai történelemben cigánynak. A ’80-as évek paradigma-
váltásának kérdésfeltevéseihez kapcsolódva nézzünk meg 
közelebbről néhányat azok közül, amelyek a cigányok tör-
ténetének megértéséhez alapvetően fontosak!

A hazai szerzők többsége történeti kérdésekben általá-
ban nem tekint korábbra a 19. század végénél, közepénél. 
Pedig az a probléma, hogy kik a cigányok, összefügg a ci-
gány etnonim kifejlődésével, illetve azok az ellentmondá-
sok, amelyek végigkísérik a cigányok történetét, s amelyek-
kel a közelmúlt kutatásaiban és aktuálisan is folyton szem-
besülünk, jóval korábbi időszakban gyökereznek.

A 20. század elejére nyúló nyelvészeti előzmények nyo-
mán Fehértói Katalin 1987-ben hipotézisként fogalmazta meg 
(Fehértói 1987), hogy a cigányok tényleges megjelenése előtt 
előforduló, alakilag a ’cigány’ etnonimhoz hasonló szavak egy 
török vagy szláv eredetű személynévből származnak, amely 
szigánnak hangzott, és eredetileg nem etnikumot jelölt. Olasz 
nyelvészek hasonló kérdések vizsgálatakor itáliai adatokból ar-
ra jutottak, hogy a ’cigány’ etnonim nem származhat a görög 
atszinganoszból (= érinthetetlen), miként az Miklosich nyomán 
széles körben elterjedt (Piasere 1997, 15. o.). Fehértói Katalin 
nyelvészeti eredményeire építve jómagam az 1998-ban kiadott 
könyvemben bőséges okleveles adatok és kora újkori források 
alapján felvetettem, hogy a ’cigány’ etnonim kialakulásához 
vezető nyelvi változások összefüggésben vannak a társada-
lom változásaival, az átrétegződési folyamatokkal, és a ’cigány’ 
szóban a 15–16. században a társadalmi állapotot és az etnikai 
hovatartozást hordozó jelentés összetalálkozott (Nagy 1998).

Az itt vázolt probléma nyelvészeti aspektusait Marek Sta-
chowski 2002-ben publikált, a cigánykutatók számára nem 
ismert tanulmányában (Stachowski 2002) pontosítja, bősé-
ges adatolással és szakszerű, meggyőző érveléssel bizonyítva, 
hogy a ’cigány’ etnonim a szegényt, nincstelent, földönfutót 
jelentő török ’csikán’, ’csigány’ szóból fejlődött ki két párhuza-
mos vonalon: egyrészt török – kipcsák – szláv – magyar szálon 
vezetett a ’cigány’ szó kialakulásához; másrészt török – óma-
gyar – magyar – lengyel szálon a ’szegény’ szó kialakulásához.

 1 Prónai 1995. Gondolok továbbá a Prónai Csaba által szerkesztett 
Cigányok Európában című sorozat köteteire.
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Stachowski elméletét összevetve más kutatásokkal, a ’80-
as évek említett paradigmaváltásával és a forrásokkal meg-
erősíti azt, hogy a középkorban és a kora újkorban cigánynak 
tekinthető népesség – különösen a történeti Kelet-Európá-
ban – részben a helyi társadalmak legszegényebb, nincstelen 
rétegeit jelenti, részben pedig az indiai eredetű szegmentáris 
csoportokból álló bevándorlókat, akiket valószínűleg nem ok 
nélkül neveztek befogadóik egy társadalmi állapotot kifejező 
szóval. Ebből az is következik, hogy annak a népességnek, 
amelyet egykor cigánynak neveztek, illetve ma visszamenő-
legesen az egységre utaló „cigányság” fogalmába értünk, az 
egyes szegmentumai nem beszéltek azonos nyelvet, és nem 
jellemezték őket ugyanolyan kulturális minták.

Stachowski elmélete alapján a korábbiaknál erőseb-
ben megkérdőjeleződik, hogy a 12–13. századi Itáliából is-
mert, cigányokkal kapcsolatba hozott adatok valóban in-
diai eredetű népcsoportokra vonatkoztathatók-e (Piase-
re 1997, 15. o.). Továbbá a magam részéről semmiképpen 
sem értelmezném a görög nyelvterületről, főként egyhá-
zi forrásokban fennmaradt 11–12. századi adatokat indi-
ai eredetű cigányok jelenlétének egyértelmű bizonyítéka-
ként. Azt pedig, hogy a Szentföldről visszatérőben Szümón 
Szimeonisz 1323-ban Kréta szigetén cigányokkal találkozott 
volna, bizonyíthatatlannak tartom. Szimeonisz nem em-
lít csoport- vagy népnevet, egy görögkeleti vallású natióról 
beszél, amely sohasem marad egy helyben harminc nap-
nál tovább, állandóan vándorol, és az arabokéhoz hasonló 
fekete sátrakban lakik.2

A társadalmi állapotot kifejező szavak egybeolvadá-
sa és a kétféle „cigány” népesség közeledése fokozatosan 
ment végbe. Magyarországon például a 16. századi deb-
receni városi jegyzőkönyvekben már előforduló ’magyar 
cigány’ megnevezés nézetem szerint nem egy indiai nép 
asszimilálódott tagjait jelenti, hanem a magyar népesség-
nek a társadalmi állapot szerint ’cigánynak’ számító leg-
alsó rétegét. Hasonlóan kell értelmeznünk a román fejede-
lemségek cigány népességét is. Amit ma romániai cigány 
rabszolgaságnak nevezünk, nem egy homogén, bevándo-
rolt etnikum szolgaságba taszításával jött létre, hanem a 

 2 A bizánci területen fennmaradt források adatairól lásd Fraser 
1996, 52–55. o.

feudalizmus ottani változatának strukturális sajátossága, 
amiben fontos elem volt különféle etnikumok keveredése.3

A magyarországi források arról tanúskodnak, hogy a 
társadalmi állapotra utaló különféle kifejezések párhuza-
mosan éltek, részben azonos, részben azonban eltérő je-
lentéssel. A helyi eredetű és a bevándorlással keletkezett 
’cigányság’ kettősségére utal, hogy Révay Péter és Th urzó 
György menleveleiben (1608, 1616), továbbá Szamosközy 
István (1570–1612) és Istvánff y Miklós (1538–1615) történeti 
munkáiban azt olvashatjuk, hogy az egyiptomiakat, illet-
ve az egyiptomiak népét/nemzetségét a köznyelvben, a nép 
körében nevezik közönségesen cigányoknak, a művelt em-
berek tudós terminusa az egyiptomi (erről lásd Nagy 1998).

Az a kérdésfeltevés, hogy a cigányok középkori és ko-
ra újkori elődeit nemcsak kulturális csoportként, hanem 
társadalmi kategóriaként is értelmezhetjük, egyértelmű-
en és reálisan vetődik fel a források alapján, amit akkor 
sem hagyhatunk fi gyelmen kívül, ha aktuális jelenünk-
ben akár politikai, akár érzelmi okból sérelmesnek tűnhet. 
A források keletkezésének idején fennállt gazdasági és tár-
sadalmi állapotok magyarázatot nyújtanak arra, hogy az 
egykor többféle elnevezéssel illetett, ma cigánynak tekin-
tett népesség egy része a helyi társadalomból keletkezett, 
és nem egy indiai népcsoport bevándorlásával. A 16. szá-
zadban a svájci krónikák saját koruk cigányait, akiket kö-
zönséges banditáknak és tolvajoknak tartottak, élesen el-
választották azoktól, akik a 15. század elején érkeztek Eu-
rópába. A krónikások szerint saját koruk cigányai mind 
tolvaj népség. Eltérő társadalmi karakterű, eltérő eredetű 
és etnikailag különböző csoportokat egyaránt cigánynak 
neveztek tehát. Ez az értelmezés a 16. századtól Maiolus és 
Krantzius nyomán terjedt el (Fraser 1996, 124. o.).

1530-ban Krantzius Saxonia című munkájában is úgy 
írt a cigányokról, mint gyülevész népségről. Ez nem fel-
tétlenül azt jelenti, hogy egy egyértelműen indiai etnikum 
megvetéséről van szó, hanem annak problémáját veti fel, 
hogy már a 15. században is voltak olyan csoportok, ame-
lyekről tévesen gondoljuk utólagosan, hogy indiaiak let-
tek volna. Szentiványi Márton jezsuita tudós 1691-ben így 
irt a cigányokról Curiosoria című munkájában:4 „Végeze-
tül, hogy a cigányoknak az igen hitvány és kóborló, tisz-
tán csak a tolvajlásokhoz szokott népe mely alkalommal 
jutott el Németországba és Magyarországra, ebben a kér-
désben különbözőképpen vélekednek a történetírók. Any-
nyi azonban bizonyos, hogy Ferdinánd, Spanyolország 
egykori királya hatvan napot rendelt a számukra, amely 
időn belül teljesen eltávozni parancsoltattak az ország-

 3 A cigány rabszolgaság részletesebb elemzése meghaladja e tanul-
mány terjedelmi kereteit. A bőséges szakirodalomból a legismertebb, 
magyarul elérhető mű Achim 2001. Az értelmezések pontosabb áttekin-
tését nyújtja Fosztó é. n. A strukturalista értelmezést lásd: Beck 1984.
 4 A szöveget Tóth Péter fordította. A 17. századi folyamatokról lásd 
Nagy 2004.

A „cigány” etnonim

török *čïkāń ~ *čïgāń ~ *čikäń ~ *čigäń

 kipcsa *čïkāń ~ *čïgāń   ómagyar *šigäń

 szláv cikān ~ cygán 

    magyar cigány

 lengyel segini(ica)

     magyar szegény
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Az elképzelt és lehetséges korai cigány történelem a

ból – és ilyen módon ki is zárta őket Spanyolországból. 
Azon időtől kezdve ide-oda kóborolnak Németországban 
és Magyarországon, s másutt is, sokaknak veszedelmével 
és kárvallásával. Nem mások ugyanis, mint tolvajok csa-
pata, valamint dologkerülő és csalárd emberek söpredé-
ke, amely különféle nem túlságosan távoli, hanem szom-
szédos nemzetekből gyűlt össze. Így ír róluk Maiolus a 
Dies Caniculares című munkája 3. kötetének a 2. beszél-
getésében. Grantzius azt állítja, hogy az 1417. esztendő-
ben jelent meg először az embereknek ez a söpredéke a 
Németországgal határos részeken. Ők pedig azt mondják 
magukról, hogy egyiptomi származásúak, s hogy reájuk 
kirótt büntetésből járják körül kóborolva a világot. Ám-
de mindez csak mese.”

Az európai és magyarországi forrásokban olyan gyak-
ran ismétlődnek a keveredésre utaló megjegyzések és an-
nak gondolata, hogy a cigányok az európai társadalmak sa-
játos alsó rétegeit jelentik, hogy ez nem tekinthető szimplán 
sztereotípiának, a különféle szerzők lenéző előítéletességé-
nek. A hazai szakirodalomban leggyakrabban idézett példa 
erre Szepes vármegye 1624. évi statútuma: a „cigányoknak 
eme egyiptomi nemzetsége” is, amely egyébként szánalom-
ra méltó lenne nyomorúsága miatt, „fölvévén a csavargók 
szokását s nevét is”, hajdúk módjára felfegyverkezve a né-
pet megsarcolja, a lovakat ellopja és Lengyelországba hajt-
ja (Nagy 2004, 138. o.). Érdekes további példa, hogy a Regé-
lő című folyóiratban 1839-ben megjelent A czigányok című 
írás ismeretlen szerzője egy 1579. évi adat kapcsán azt írja, 
hogy Skóciában hemzsegtek a henyék és csatangolók, akik 
házasság útján összekeveredtek a cigányokkal „és szokása-
ikat, valamint életmódjokat is elfogadák”.5 Egyik esetben 
cigányok marginalizálódásáról, másik esetben pedig nem 
cigány marginális rétegek cigányosodásáról van szó. A két-
féle folyamat megítélésem szerint végigkíséri az európai tör-
ténelmet, és a kettő találkozásának jellege eltérő volt az eu-
rópai régiókban és az egyes országokban. A kettő találko-
zásának arányai határozták meg, hogy egy-egy közösség 
beszélte-e a romani nyelvet, illetve milyen arányban jelle-
mezték etnikai és milyen arányban szociális sajátosságok.

Mindez nem tisztán etnikus és interetnikus folyamat. 
Arról, hogy ki a cigány, tisztán etnikai értelemben értel-
metlen beszélni; mindig azok a cigányok egy-egy korszak-
ban, akik annak számítanak, etnikai identitásuk a fentebb 
említettek szerint konstruálódik, és nem örök érvényű, 
nem változatlan. Ennek a problémának a hazai vonatkozá-
saiból a 20. századi, illetve a rendszerváltozással és a piac-
gazdasági átmenettel összefüggő aspektusai kerültek a ku-
tatások homlokterébe.6 Az, hogy a Kárpát-medence cigány 

 5 A skóciai cigányokról lásd még Szemenyey 2002. 
 6 A téma bőséges hazai irodalmában legfontosabbnak tartom a kö-
vetkező műveket: Ladányi–Szelényi 2004; Szuhay 1999. A különféle 
értelmezésekről és elméletekről lásd Binder 2010. 

csoportjainak történetében évszázadok óta mit jelent ez a 
kettősség, kevésbé ismert. Saját eddigi munkáimból talán 
az egyik fi gyelmet érdemlő momentum ennek a kettősség-
nek a történeti értelmezése a források alapján (Nagy 2008).

Az említettekhez szorosan kapcsolódó kérdés immár 
mintegy négy évtizede az európai cigánykutatásban, hogy 
„a cigányságot” kulturális csoportnak vagy társadalmi 
kategóriának tekintsük-e. Utóbbi J. Okely nyomán tudo-
mányos paradigmává vált.7 A cigány népesség kulturális 
és strukturális meghatározottságának viszonya itthon az 
úgynevezett underclass-vitában is felvetődött, amire 2012-
ben kiadott könyvének módszertani bevezetőjében Ladá-
nyi János tíz év távlatából azzal tett pontot, hogy a kétféle 
meghatározottság ütköztetése a tudományterületek mód-
szertani különbözőségéből következik, nem pedig a reális 
társadalmi folyamatok indokolják (Ladányi 2012, 17. o.).

A nyelvészeti megközelítéseken alapuló 

származáselméletek

A cigányok történelmének, társadalmi helyzetének és kul-
túrájának értelmezéséhez evidenciákat kereső elméletek 
többféleképpen tipizálhatók.8 Magyarországon a cigányo-
kat az indiai etnogenezissel jellemző elgondolások a leg-
ismertebbek, amelyek a cigányokat történelmi diaszpórá-
nak tekintik. A valamennyi cigány egységes, közös indiai 
származását elfogadó szerzők nézetei a romani nyelv ku-
tatásának eredményeire építik nézeteiket. A romani indiai 
eredetének és rokonságának tudományos elméletei a nyel-
vészetben a 18. századtól terjedtek el Grellmann 1787-ben 
megjelent munkája nyomán. Pott (1844/45: az első össze-
foglalás), Alexander Paspati (1870), John Sampson (1926), 
Ralph Turner (1926), Gjerman és Ljungberg (1963), Terence 
Kaufman (1984) munkássága jelzi még azt a fejlődési vona-
lat, amely a 20. század második felére vezetett oda, hogy a 
romani indiai eredetének elmélete lett a legelfogadottabb.9

A nyelvészeti teóriák lényege, hogy az indoárja nyelvből 
származtatják a romanit, ám más-más nyelvi csoportból és 
nyelvjárásból. Ennek függvényében más-más helyre teszik az 
ún. „őshazát” és az Indiából való elvándorlás kezdetét. Az In-
diából elvándorolt csoportok eredendő nyelvi és társadalmi 
egységét feltételezik, amely a vándorlás során bomlott meg.

Sampson szerint a romani India északnyugati részén 
alakult ki, és legkésőbb az i. sz. 9. században elszármazott 
onnan. Turner arra jutott, hogy a romani az indoárja nyel-
vek középső csoportjához tartozott, a romanit beszélők i. 

 7 Okely 1983. A tudományos vitákról lásd Fosztó é. n.
 8 Lásd erről Törzsök 1998, 29–52. o.; Binder 2014. 
 9 Az indiai eredet kérdéseiről lásd Fraser 1996, 19–39. o. A továbbiak-
ban Fraser, valamint Petcut é. n. interneten található magyar fordítása 
alapján tekintem át a származáselméletek leglényegesebb kérdéseit.
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e. 250 előtt már északnyugatra vándoroltak, onnan pedig 
az i. sz. 9. sz. előtt nem sokkal elkezdődött a „nagy ván-
dorlás”. Kaufman úgy véli, hogy az ún. protocigány nép-
csoport már i. e. 300 előtt elvándorolt iráni (perzsa) te-
rületekre, talán Nagy Sándor támadásai miatt (327–326).

Az elméletek között egyezések és hasonlóságok egy-
aránt kimutathatók. Megegyeznek abban, hogy „a nagy 
vándorlás” útvonala: India – Perzsia – Örményország – Kis-
Ázsia – Bizánci Birodalom. Eltérnek a nyelvi rokonság kér-
désében, a vándorlás kronológiájában, a vándorlás kiváltó 
okában. Utóbbit többnyire valamilyen politikai vagy há-
borús eseményben látják: Nagy Sándor hódításai, a 7. szá-
zadi arab expanzió, Bizánc támadása Szíria ellen 855-ben, 
a szeldzsuk törökök előrenyomulása a 11. század elején.

Az indiai származás elméleteinek döntő fontosságú mód-
szertani eljárása a cigányok kapcsolatba hozása más csopor-
tokkal. Az ugyanis korántsem egyértelmű, hogy a meglehe-
tősen gyér számban rendelkezésre álló forrásokban kik azok, 
akiket tudományos bizonyítottsággal ténylegesen a cigányok 
elődeinek tarthatunk. A Földközi-tenger medencéje és az in-
diai szubkontinens között több száz éven keresztül külön-
böző gyűjtőneveken ismert csoportok létezése mutatható ki.

A ghorbat több csoport neve a Távol-, Közép- és Közel-
Keleten, valamint Görögország, Marokkó, illetve az egy-
kori Jugoszlávia területén. A szó jelentése: idegen, némely 
szerzők szerint Perzsiában a cigányokra értik, illetve úgy 
gondolják, hogy a cigányokat érthetjük azokon, akikre a 
ghorbat kifejezést használják. A ghorbat szó gyűjtőfogalom 
a tudományban, a közhasználatban ugyanakkor csak bizo-
nyos csoportokra vonatkozik, egy-egy helyen mást-mást ér-
tenek ghorbaton. Inadekvát módon a „cigány” szinonimája.

A luri is gyűjtőnév. Az ide sorolt csoportok foglalkozá-
sai miatt hozzák őket kapcsolatba a cigányokkal (kovács, 
kosárfonó, zenész, bűvész). A 11. század elején élt Firdauszí 
Sáhname című művében említi: Bahrám Gór perzsa ki-
rály (5. sz.) zenészeket kért az indiai Sangul királytól, eze-
ket hívták luriknak.

A zott/zotti néven ismert csoportok is többfélék, ez is 
gyűjtőnévnek tekinthető. A tényleges kapcsolat nem iga-
zolható a cigányok elődeivel, a rokonság még kevésbé. A 10. 
század közepén készült Hamzaal Iszfahán arab történetíró 
feljegyzése szerint Bahrám Gór India királyától kért zené-
szeket, ezek perzsiai leszármazottai a zottik. 

A dom/domba-elmélet a legelterjedtebb. Lényege, hogy 
a cigányok egykor domok/dombák voltak, azaz a cigányok 
elődeit az ilyen nevű csoportokban kereshetjük. Az euró-
pai romaniban a cigány férfi ak megnevezése rom, az ör-
mény romaniban lom, a perzsa romaniban dom, amelyek 
több szerző szerint a szanszkrit domba, illetve a modern 
indiai dom fonetikus megfelelői. A domba-elmélet Her-
man Brockhaus lipcsei nyelvészprofesszortól származik az 
1830-as évekből, részleteinek kidolgozója egy Griesen nevű 
kutató a 20. század elején (lásd Törzsök 1998). Griesen el-

méletét Sampson próbálta először történeti keretbe helyez-
ni, ezt fogadja el több neves európai ciganológus: Clébert, 
Liégois, Hübschmannova, Vekerdi József.

Az indiai származtatás több elemét egyesíti Donald 
Kenrick elmélete.10 Elfogadja és alapvetőnek tekinti a romani 
nyelv indiai eredetét. A romák/cigányok közös származá-
sát és egységes népként való létét tételezi, de a romák kiala-
kulását új megvilágításba helyezi, a más csoportokkal va-
ló azonosítást összekapcsolva történeti források adatainak 
sok esetben spekulatív értelmezésével. A roma népcsoport 
szerinte nem Indiában alakult ki, hanem indiai és perzsa 
törzsek keveredéséből Perzsia területén. A fentebb említett 
csoportneveket, illetve azok egy részét a romák más-más 
időszakban használt nevének tartja. Kenrick szerint a leg-
nagyobb roma népcsoport Irakban élt, azaz a régi Perzsi-
ában. Kauli a nevük, a kettőt azonosítja, és felteszi, hogy a 
kaulik és a ma ismert kalék közös indiai őstől származtak.11

A vándorlás okát Kenrick is a politikai helyzet válto-
zásaival, háborúkkal hozza összefüggésbe, de bekapcsol 
egyéb tényezőket is. Észak-India 3. századi perzsa meghó-
dításakor sok indiai elmenekült, és semmilyen nyomuk 
nem maradt, szerinte ezek a domok = romok. Perzsia arab 
meghódítása után lett az Indiából származó népesség neve 
zott (ejtése jat). Az arabok rengeteg indiait hurcoltak Kö-
zép-Keletre, és a Tigris völgyében telepítették le őket, vagy-
is a roma népcsoport kialakulásában az áttelepítéseknek 
is szerepük volt. A zottik elszaporodtak, megerősödtek és 
adót kezdtek szedni a területükön áthaladó kereskedőktől. 
A bagdadi kalifa bosszúhadjáratot indított, tizenöt év há-
ború következett, amelynek során 27 ezer zottit Bagdadba 
hurcoltak, sorsukról szinte semmit nem tudunk. A zottik 
leverésekor (834) egy részüket az arab–bizánci határvi-
dékre száműzték, a területet 855-ben Bizánc meghódítot-
ta. Több zott Szíriába került, ezek utódai vándoroltak ké-
sőbb Örményországon át a Balkán-félszigetre. 

Örményország bizánci elfoglalása, illetve a Földközi-ten-
ger partvidékének elfoglalása idején Kis-Ázsiában indiai 
származású népcsoportokat találtak, ezek egy része Kons-
tantinápoly, illetve Európa belseje felé indult. Mások pe-
dig Egyiptomba, illetve Észak-Afrikán át Spanyolországba. 
A Konstantinápolyból, illetve a bizánci birodalomból való el-
vándorlást az 1347-es pestisjárvánnyal és a török hódítások-
kal magyarázza Kenrick. Hozzá kell fűznünk, hogy az em-
lített csoportoknak a romákkal, illetve elődeikkel való azo-
nosságát Kenrick sem tudja közvetlenül bizonyítani. Eljárása 
nagy jóindulattal is indirekt, történeti logikán alapuló kö-
vetkeztetésnek tekinthető. A romák elődeinek Észak-Afri-

 10 Kenrick 1965-től különböző roma emberjogi szervezetek tanács-
adója. A romák történetéről szóló művei közül itt az interneten is el-
érhető tanulmányát említem (2000). 
 11 A kalék a nyugat-európai cigányok egyik, főleg Spanyolországban 
élő csoportjának önelnevezése.
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kán át történt spanyolországi bevándorlását pedig semmivel 
sem lehet igazolni. Az erre vonatkozó források hiánya mel-
lett ismereteim szerint alapos ellenérv Kenrick elgondolásá-
val szemben, hogy a spanyolországi romák nyelvében nin-
csenek arab kölcsönszavak vagy arab hatásra utaló elemek.

Napjaink egyik legelismertebb szaktekintélye, különösen 
nyelvészeti kérdésekben Marcel Courthiade. Ken rick hez ha-
sonlóan a romani nyelv indiai eredetének elméletéhez meg-
próbálja megkeresni azokat a történeti eseményeket, amelye-
ket romákra vonatkozónak vélelmez. A 10–11. századi arab 
történetíró, Al Utbi Yaminok könyve című munkájában el-
beszélt történetre hívja fel a fi gyelmet: 1018-ban Mahmoud 
Ghazni afgán hódító elfoglalta Kannaudzs észak-indiai vá-
rost, a lakosságot rabszíjra fűzték, és eladták őket rabszolgá-
nak Perzsiába mint zenészeket és egyéb mesterségek műve-
lőit. Az eredeti arab forrás egy szót sem ejt az eladott lakosok 
etnikai hovatartozásáról, ennek ellenére Courthiade kijelenti, 
hogy romák (így!) voltak, és ez a romák első lépése a Nyugat 
felé vezető nagy vándorlás során. Ezt a vélekedést más szer-
zők is átveszik vagy felemlítik, és klisévé alakulva el is terjedt.

Courthiade elgondolása a visszamenőleges, spekula-
tív történelemgyártásnak, a csúsztatásnak a példája. Egy 
múltbeli esemény olyan etnicizálásának, amellyel bizony-
talan szórványadatból roma történelmet konstruál, soro-
zatos előfeltevésekkel. Az összes cigány indiai eredetének 
előfeltevéséhez erőltetetten keresi a velük azonosítható cso-
portokat minden olyan eseményben, amelyben valakiket 
sérelem ért, így hozva létre egy többszörösen manipulált 
sémát. A Kannaudzsból elhurcoltak mestersége nem ele-
gendő bizonyíték arra, hogy romák vagy akár csak a ro-
mák elődei lettek volna. Az pedig, hogy az elhurcolást va-
lamiféle tudatos nyugati vándorlás kezdetének akarja lát-
ni, kimeríti a tények meghamisításának fogalmát.

Az eredetelméletek kritikája

Az európai cigánykutatás 1980-as években történt, fentebb 
már érintett paradigmaváltásában általános módszertani 
problémák fogalmazódtak meg az indiai eredeztetéssel szem-
ben:12 egyes nyelvi elemeket és szórványosan fennmaradt 
dokumentumokat a teljes valóság kifejezőjének elfogadva, a 
kultúra és a történelem minden elemére kiterjedő következte-
téseket vonnak le azok a szerzők, akik a cigányok indiai szár-
mazását próbálták igazolni. Problematikus a cigányok ere-
detének egy szálon való visszavezetése is: több kutató is úgy 
gondolja, hogy még az egy csoporton belül használt azonos 
nyelv sem jelent feltétlenül azonos eredetet. A különböző ci-
gány nyelveken a saját csoport belső megnevezése különböző 
(rom, kalo stb.); miért feltételeznénk, hogy valaha minden ci-
gány egy népcsoportot alkotott? A „szétválásról” attól kezdve 

 12 Ezeket Törzsök 1998 alapján foglalom össze.

vannak nyomok, hogy a cigányok megjelennek Európában, 
az egymástól különböző csoportok létéből egyáltalán nem 
következik, hogy valaha homogén csoportot alkottak volna. 
Az indiai eredet csak a romani nyelvet beszélőknél vethető 
fel, a cigányok jelentős hányada azonban nem ezt beszéli.13

A cigányok más csoportokkal való azonosításának mód-
szereit Aparna Rao illette a legalaposabb kritikával.14 Több 
indiai és észak-afrikai néppel hozzák kapcsolatba a cigá-
nyokat, Rao szerint: „az egyes csoportok közötti kulturális 
különbségeket belekényszerítették abba a már eleve megle-
hetősen pontatlan és homályos képbe, ami az európai cigá-
nyokról kialakult”. Ennek módszerei: a romani szókincsé-
nek összevetése mások szavaival; azokat az elnevezéseket, 
amelyekkel a helyi lakosság illette a cigányokkal kapcso-
latba hozott csoportokat, összehasonlították az európai ci-
gányok elnevezéseivel; ezen csoportok tevékenységeit, élet-
módját összehasonlították a cigányokéival. Rao szerint a 
következmény: a legkülönbözőbb csoportok teljesen tudo-
mánytalan egymáshoz rendelése, egy-egy cigányokhoz ha-
sonló csoportot tartanak egy adott tájegység cigányainak.

Rao összességében egymástól különböző, Európában és 
Amerikában élő csoportok gyűjtőfogalmának tartja a „ci-
gány” terminust. Ezeknek a csoportoknak a közös eredetét, 
illetve a romani nyelv indiai eredetét nem vonja kétségbe, 
de a romák indiai származását nem látja bizonyíthatónak 
a fentebb írt módszertani problémák miatt, és mert Irán-
tól keletre nem találhatók romani nyelvet beszélő csopor-
tok. A romák közös kulturális vonásának a nomadizmust 
tartja, aminek alapeleme a szolgáltatásokon és áruk kíná-
latán alapuló gazdaság. Másfelől a kulturális különbségek 
alapján úgy gondolja, hogy nem tekinthetők homogén cso-
portnak, nem szoríthatók bele a „cigány” homogén fogal-
mába, mert ezt nem vonatkoztatják önmagukra, a „cigány” 
kifejezés a nem cigányoktól való elhatárolódást fejezi ki.

Összefoglalás

Írásomban szándékosan nem alkalmaztam a szokványos 
történeti konstrukciók kronologikus rendezési elvét. Azt 
a „cigány történelmet”, amit különféle szerzőknél ugyan-
azoknak az elemeknek az ismétlődése jellemez, nyelvro-
konsággal, „őshazával”, közös vándorlással, spekulatív ese-
mény történettel, egy elképzelt nép elképzelt történelmének 
tartom. A sohasem létezett, bizonyíthatatlan, manipulatí-

 13 A nem romani anyanyelvű cigányok esetében felmerül az ún. nyelv-
csere kérdése. Ennek a speciális nyelvészeti problémának az érintése 
meghaladná írásom terjedelmi kereteit és szakmai kompetenciámat 
is, mivel nem vagyok nyelvész. Itt most csak megemlítem, hogy Ma-
gyarországon a cigányok mintegy 90-a nem romani anyanyelvű, a 
romungrók és a beások tartoznak közéjük.
 14  Rao 1997; Rao é. n.; Rao 1987. További művei: http://ethnologie.
phil-fak.uni-koeln.de/rao.html.
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van konstruált egységes és közös „cigány őstörténet” lét-
rehozásának, illetve az úgynevezett európai megjelenést 
követő középkori és újkori történet egyneműsítésének és 
egyetlen, egységes nép történeteként való értelmezésének 
tudománytörténeti, valamint módszertani és forráskriti-
kai okai vannak, szerepet játszanak benne továbbá külön-
féle, a valóságra irányuló kognitív orientációkat háttérbe 
szorító politikai, ideológiai és érzelmi orientációk is.15 Az 
ellentmondásoknak némely szaktudományos aspektusával 
foglalkoztam jelen dolgozatban.

A ’cigány’ etnonim kialakulásának kérdéséből kiin-
dulva és ehhez társítva vetettem fel „a cigány” mint társa-
dalmi állapot értelmezésének történeti aspektusait, majd 
a középkori és kora újkori forrásokhoz viszonyítva ismer-
tettem a hagyományos származáselméleteket és azok kri-
tikáját. Így plasztikusabban megjeleníthetőbbnek láttam 
az európai „cigány történelem” korai szakasza és a konst-
ruált „cigány őstörténet” közötti szakadékot.

A tanulmányomban elmondottakból a „cigány történe-
lem” nem szokványos értelmezése következik. Önmagában 
való, egységes, külön cigány történelem nem létezett. Ilyen-
nek a konstruálása mindig a jelenkori kívánalmakból adódó 
visszamenőlegesség. A cigányokra vonatkoztatott adatok egy 
helyre gyűjtése és kronológiai rendbe helyezése nem elegendő, 
a cigányokra vonatkozó események és folyamatok megértése 
világtörténeti perspektívát igényel, mert elválaszthatatlanok 
az általános történeti tendenciáktól. Ezek a tendenciák, ha-
sonlóan napjaink tapasztalatához, általános népességátren-
deződésekkel és strukturális változásokkal függnek össze, 
aminek specifi kus eleme a munkaerő átrendeződése, a mun-
kakeresés és a megélhetés érdekében a migráció erősödése.

A mai értelemben vett „cigányság” kialakulásáról leg-
főbb mondandóm, túl az elképzelt őstörténeten, hogy az eu-
rópai forrásokban a 11. századtól egészen a 18. századig kü-
lönféle néven felbukkanó csoportok nem tekinthetők egyet-
len indiai bevándorló népcsoporthoz tartozónak. Ebben a 
perspektívában a 14. század óta „a cigányok” megélhetési 
stratégiája, vándorlásai és ebből következő sajátosságai nem 
valamiféle ősi indiaiságba homályosuló identitásőrzés és 
örök érvényű etnikai változatlanság nyomai. „A cigány” a 
világtörténeti tendenciák, a változási folyamatok keretében 
sajátos társadalmi reprodukcióval létrejövő összetett jelen-
ség, amelynek értelmezése csak diff erenciáltan lehetséges.
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b „Kis lépés egy ember életében, hatalmas ugrás az em-
beriségnek.” Neil Armstrong amerikai űrhajósnak 
ezek a jól ismert, találó szavai jutottak az eszembe, 
amikor a Lelkipásztor főszerkesztőjének fölkérésére 
belekezdtem beszámolóm megírásába. Ezt a mon-
datot Armstrong akkor mondta, amikor 1969-ben 
a világtörténelemben első emberként a Holdra lép-
hetett. De miért is ez a magasztos párhuzam ama 
világtörténelmi esemény és a cikk apropója között? 
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) a 
2013–2014-es tanévében elindult a Bevezetés a cigány-
misszióba kurzus. Történelmi esemény ez a Magyar-
országi Evangélikus Egyház (MEE) életében!

Társadalmi háttér

Vészharangot verni nem népszerű dolog, de vész esetén 
nem kongatni bűn. A vészharang hangját fi gyelmen kívül 
hagyni, érzéketlennek maradni, nem indulni a baj elhárí-
tására felelőtlenség és szintén bűn.

Elgondolkodtató statisztikák, prognózisok látnak nap-
világot az ország helyzetére, kilátásaira nézve a cigánykér-
dés tekintetében. A cigányság napjainkban a lakosság 6-8 
százalékát teszi ki. Negyven év múlva 30 százalékát fog-
ja. Iskolázottságuk, foglalkoztatottságuk, egészségi álla-
potuk, lakáskörülményeik messze elmaradnak az orszá-
gos átlagtól, a bűnözés és a születések aránya viszont mar-
kánsan meghaladják azt. A szegénység, a marginalizáltság 
hatványozódik, az ezekkel együtt járó számos negatív kö-
vetkezmény nő, és mindez nemcsak a konkrétan érintett 
cigányságra van kihatással, hanem a társadalom egészére 
is. A kérdéskör többszörösen megterhelt minden oldalról. 
A helyzet évről évre romlik, hallatlan feszültséget, a rob-
banás lehetőségét vagy épp a leépülés valószínűségét hor-

dozva magában. Minderről a társadalom nagyobbik ré-
szének tudomása van, és meggyőződésem, hogy mindez-
zel tökéletesen tisztában van lelkészi karunk, gyülekezeti 
vezetőink egésze is.

Az MEE és a cigánykérdés

A Magyarországi Evangélikus Egyháznak történelme 
során sosem volt átfogó, mély találkozása a cigányság-
gal. Persze ismerjük Augustini ab Hortis Sámuel sze-
pes szent mi há lyi evangélikus lelkészt, aki az első átfogó 
néprajzi leírását adta a magyarországi cigányságnak (az 
Anzeigen című, bécsi kiadású folyóirat 1775–1776-os év-
folyamában, cikksorozat formájában, németül és – jel-
lemző módon – álnéven), vagy Breznyik János evangé-
likus lelkészt, a selmecbányai gimnázium igazgatóját, 
aki 1852-ben jelentette meg cigány nyelvtanát A czigány 
nyelvtan elemei címen (szintén álnéven). Tudjuk, hogy 
Sárszentlőrincen az 1700-as évek közepén egy átvonuló 
vándorcigány csoport vajdája itt, az egytemplomos fa-
luban kereszteltette meg a falu határában született gyer-
mekét, aki így „evangélikussá” vált. Ilyen és ezekhez 
hasonló kuriózumokkal, elszórt esetekkel találkozha-
tunk. Tradicionálisan azonban nem tartoztak cigányok 
gyülekezeteinkbe. Külön érdekesség, hogy a zömében 
kisebbségi sorban élő tót és német evangélikus gyüleke-
zetek is érintetlenek, érdektelenek, érzéketlenek marad-
tak a hányatott sorsú cigánysággal kapcsolatban… Nem 
hozott áttörést a múlt század első felében induló, csúcs-
pontját a század közepén elérő ébredési mozgalom sem. 
Az utóbbi évtizedekben is passzivitás jellemezte egyhá-
zunkat (miközben például a szabadegyházak nagy len-
dülettel vágtak bele a cigánymisszióba), amiből az égető-
vé és össztársadalmivá váló helyzet látszik kimozdítani. 
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b TANULMÁNYOK 

Természetesen a gyermekeiket keresztelőre hozó cigány 
szülőket nem utasították el sehol (míg a római katoli-
kusoknál fi zetni kell a keresztelésnél, nálunk ingyenes), 
még a hittanra betévedő gyermeket sem küldték el, de 
tudatos, az egyház vezetői által kultivált, az egyház egé-
szére nézve megfogalmazott elvárás és főleg az egyház 
minden szegmensét átjáró gyakorlat nem volt a cigány-
ság felé való odafordulás, gyülekezeteinkbe történő be-
fogadás terén. Sőt erős volt a nézet, miszerint nekünk, 
evangélikusoknak nincs közünk a cigányokhoz, és ilyen 
hangok még most is hallatszanak (mindig elit, értelmisé-
gi egyház voltunk, útjaink így nem találkozhatnak). Saj-
nos különböző hivatkozási alapokkal még most is erős a 
cigányok felé irányuló misszió, a nyitás elutasítása. Kár 
lenne szépíteni a helyeztet, az eszmélés, az áttörés még 
várat magára. Pedig van mintegy 300 lelkészünk, körül-
belül ugyanennyi anyagyülekezetünk, mintegy ötven 
oktatási intézményünk. Hatalmas bázis… A sajtónkban 
megfelelő mértékben és hangsúllyal jelennek meg cik-
kek, híradások – de a szó ebben a gyakorlati lépéseket 
követelő helyzetben önmagában kevés.

Ebben az útkereső, átmeneti, de váltás után kiáltó 
helyzetben lépett bátran és példás módon egyházunk, 
amikor két felsőoktatási intézményt is „csatasorba állí-
tott”: három évvel ezelőtt megalapította az Evangélikus 
Roma Szakkollégiumot nyíregyházi székhellyel (a felső-
oktatásban részt vevő, elsősorban cigány fi atalok szakmai 
előmenetelét elősegítő, keresztény ismereteket, értékeket 
átadó és anyagi támogatást biztosító céllal). A hittudomá-
nyi egyetemen pedig a 2013–14-es tanévben elindult a Be-
vezetés a cigánymisszióba kurzus. 

Az indulás

A Balatonszárszón tartott 2013-as évkezdő lelkészkon-
ferencián mentem oda dr. Szabó Lajoshoz, az EHE rek-
torához alkalmas időt kérve az általam fontosnak ítélt 
cigánymissziológiai képzés beindításának fölvetésére, meg-
beszélésére. Este, egy-egy pohár vörösborral a kezünkben 
ültünk le beszélgetni. Mivel mindkettőnkben hasonló mó-
don feszült a fentiekben csupán refl exiószerűen felvázolt 
helyzetből adódó lépéskényszer, érvelésre, meggyőzésre 
egyáltalán nem volt szükség a részemről, a második szó 
már a kivitelezésé volt… Igenis vannak elkészített alkal-
mak, nyitott ajtók, tálcán kínált lehetőségek! Természete-
sen amitől tartottam, bekövetkezett: a rektor úr engem kért 
meg a kurzus megszervezésére, levezetésére. Megnyugta-
tó és igazán előrevivő döntése volt, hogy az EHE részéről 
Győri Gábor Dávid doktoranduszt rendelte mellém segí-
tőül, akinek doktori képzéséhez hozzátartozik az egyete-
mi oktatói gyakorlat megszerzése, kutatási területe pedig 
a missziológiát is magában foglalja.

Szempontok, célok, gyakorlati követelmények

Az EHE oktatói tanácsa is teljes konszenzussal támogatta a 
képzés elindítását. A tanács számára írt alapvetésből idézek: 

„Magyarország egyik legégetőbb, ha nem a legégetőbb 
társadalmi kérdése a cigánykérdés. A megoldást önmaguk-
ban nem hozhatják meg a kormányzati erőfeszítések, állami 
próbálkozások, bármiféle eredmény elérése elképzelhetetlen 
a személyes szint bevonása nélkül. Itt jelentkezik az egyhá-
zak szerepe. A demográfi ai mutatók fi gyelembevételével el-
képzelhetetlen, hogy a teológiáról most kikerülő, 30-40 évig 
szolgáló evangélikus lelkészek ne találkozzanak szolgálatuk 
során cigányokkal. Ezért szükségesnek mutatkozik, hogy 
ne választható formában, hanem kötelező jelleggel szerez-
zenek alapvető ismereteket és tapasztalatokat a cigányság-
ról, kapjanak impulzusokat a cigánymisszióról teológiai ta-
nulmányaik során. Rendőrök, ápolók, orvosok már tanul-
nak romológiát, a cigányokhoz közeledés módszertanát…

Elképzelésem szerint nekünk nem átfogó, részletező 
képzést kell biztosítani, hanem a nyitottság, közeledés, 
megértés, elfogadás, bátorság attitűdjét kialakítani. Ehhez 
elégnek mutatkozik egy felvillantásszerű képzés, ami meg-
felelő egyensúlyt talál az elmélet és a gyakorlat között.” 

Mindebből következik, hogy a képzés célja nem cigány-
missziósok kiképzése és az egyetem elvégzése, lelkésszé 
avatás után a cigánymisszióba kiküldése (bár nyilvánva-
lóan üdvös lenne, ha minél többen specializálódnának erre 
a szolgálatra – lelkészek és laikusok egyaránt –, akár ez is 
lehet egy ilyen kurzus eredménye), hanem sokkal inkább 
az, hogy a teológushallgatók nyitottá váljanak a cigányság 
felé e pozitív impulzus segítségével.

Ezen szempontok fi gyelembevételével a kurzus első 
felében romológiai előadásokat terveztem, a második ré-
szében missziológiai, cigánymissziológiai előadásokat. 
A romológiai előadások megtartására neves szakembere-
ket kértem fel. A szakemberek meghívásával a megfelelő 
szakmaiságot szerettem volna elérni. Nyilvánvalóan ezen 
az alapszinten egy romológiában jártas előadó is elboldo-
gult volna, de több előadó felkérésével az volt a cél, hogy 
a hallgatók minél tágabb körű megközelítéssel találkoz-
zanak, és amennyiben a jövőben bármilyen szinten fog-
lalkozni szeretnének romológiával, cigánymisszióval, le-
gyen kihez fordulniuk. A kurzus első óráját egy kedvser-
kentő, a témával és egymással ismerkedő, az utolsó óráját 
számadó és kiértékelő alkalomnak szántam, amit még 
megelőz egy szakmai tapasztalatokat biztosító kirándu-
lás. Fontos szempont volt még, hogy az előadók között le-
gyenek cigányok is.

1. A téma fölvezetése Szuhay Péter Romák Közép- és 
Kelet-Európában című fi lmjének segítségével (Bakay 
Péter)

2. A cigányok története, csoportjaik a nagyvilágban 
(Nagy Pál történész)
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3. Cigányok csoportjai Magyarországon, magyar nyel-
vű cigányok a Kárpát-medencében (Landauer Atti-
la kisebbségkutató)

4. Cigány szokások, hagyományok – híres cigányok 
(nemzetközi, magyar) (Forgács István független ro-
maügyi szakértő)

5. Demográfi ai, szociológiai mutatók (Forgács István 
független romaügyi szakértő)

6. Cigány képzőművészet (Balogh Tibor képzőművész, 
grafi kus), cigány irodalom (Káli Horváth Kálmán, az 
Emberi Erőforrás Minisztérium politikai főtanácsadója) 

7. A cigánymisszió története és biblikus alapjai (Ba-
kay Péter)

8. A cigánymisszió fontossága, módszertana (Bakay Péter)
9–10. Gyakorlat – Egynapos tanulmányút a nyírtelek-görög-

szállási misszió, valamint a nyíregyházi Evangélikus 
Roma Szakkollégium megismerésére (Bakay Péter)

Az óralátogatások mellett elvárás volt még, hogy a szemeszter 
ideje alatt a hallgatóknak részt kellett venniük egy-két sza-
badon választott, cigányokkal kapcsolatos eseményen (ci-
gány gyülekezet, cigány kulturális program: fesztivál, irodal-
mi est, fi lmes szimpózium, cigány képzőművészeti kiállítás 
megnyitója stb.), és erről egy beszámolót vagy esszét írniuk, 
illetve interjú készítését is választhatták egy általuk kiválasz-
tott cigány emberrel. A zárthelyi dolgozat az előadások anya-
gából és a megadott kötelező irodalom anyagából állt össze.

A tantárgy súlyát jelzi, hogy minden hallgatónak köte-
lező egy szemesztert végighallgatnia (a negyedik évfolya-
mon), és a kurzus kívánt elvárásainak teljesítése esetén két 
kreditpontot szereznek a diákok. 

Értékelés

Mivel mind ez idáig semmilyen, a cigánysággal kapcsola-
tos képzés nem folyt az EHE-n, és a tantárgy bevezetése is 
„menet közben” történt, ezért olyan külsősként, aki évtize-
dek óta nem voltam részese a lelkészképzésnek, az ott folyó 
munkáról, a hangulatról, a teológushallgatók hozzáállásá-
ról nem voltak személyes tapasztalataim, ezért magam is 
érdeklődéssel, izgatottan vártam a fogadtatást. Az első óra 
fölmérő kérdőíve kellemes meglepetést okozott. A hallgatók 
kiegyensúlyozott, előítélet-mentes alaphozzáállásról tettek 
tanúbizonyságot. Beszámoltak az életük során átélt pozitív 
és negatív tapasztalatokról, és általában a cigányokról szóló 
ismeretek bővítését jelölték meg a „mit várnak a kurzustól” 
típusú kérdésekre adott válaszaikban.

A kiértékelő kérdőív szerint a hallgatók hasznosnak ítél-
ték a kurzust. Legkiemelkedőbb, legtanulságosabb tapaszta-
latként a szakmai kirándulást jelölték meg. A kurzus teljesí-
téséhez szükséges elvárási rendszert megfelelőnek tartották. 

Több beszélgetést igényeltek volna, de ilyen rövid kur-

zusba nem fér ennél több. Mindenesetre minden előadó 
készségesen rendelkezésre állt, hogy az órák után megvá-
laszolják a hallgatók kérdéseit (egy alkalom kétszer 45 per-
ces összevont órából állt), kifejezetten ezzel a szándékkal 
tettük az órákat a késő délutáni időpontra, de csak keve-
sen és ritkán éltek ezzel a lehetőséggel.

Megkülönböztetett érdeklődést, a témával való foglalko-
zás lehetőségét, szívbéli értékelést azoknál a hallgatóknál le-
hetett látni, akik vagy önként, plusz tantárgyként vették föl 
a kurzust (végzős hallgató, pünkösdi lelkipásztor, a témá-
ra specializálódott külföldi diák), vagy nem érettségi után 
első állomásként, hanem „érettebben” érkeztek az EHE-re.

Az órák látogatottsága vegyes képet mutatott, a részt-
vevők többsége érdeklődően, az órákba aktívan bekapcso-
lódva vett részt az előadásokon. 

Záró gondolatok

Nemhogy egy egészséges távlat kialakulásához szükséges, 
de még nyúlfarknyi idő sem telt el egy átfogó és minden 
tekintetben érvényes következtetéseket levonó visszatekin-
téshez. Most csupán a szükség kényszerítő erejéről, az indu-
lásról, az elképzelésekről, reményekről lehetett beszámolni.

A kifutást mindebből következően nem ismerjük. Ki 
mer biztosra menni, prognózist mondani mai világunkban 
bármiről is – akár a most elindult Bevezetés a cigánymisszi-
óba kurzus vonatkozásában? De a jó reménységünk meg-
van, hogy a most szolgálatba álló lelkészgeneráció nagyobb 
nyitottsággal, felkészültebben fordul majd a cigányság fe-
lé (mint ahogy már most, a kurzus ideje alatt is számoltak 
be teológusok olyan tapasztalatokról, miszerint hasznuk-
ra vált mindaz, amit itt hallottak, tapasztaltak, magukévá 
tehettek), mint a régebb óta szolgálók zöme.

Nagy kérdés, milyen lépések követik ezt a képzést nem-
csak a hallgatók, lelkészként szolgálók életében, hanem az 
MEE életében. A cigánymisszió nem azért fontos, mert a tár-
sadalomban uralkodó állapotok sürgetik, nem azért, mert 
olyan politikai kurzus van, amely hangsúlyosan számít az 
egyházak részvételére a megoldáskeresésben, hanem mert 
az Úr adta feladatul a kisemmizettek, kirekesztettek befo-
gadását, mert a cigányok is beletartoznak a minden népbe, 
akikhez küldetésünk van, mert ők is megmentésre és em-
berhez méltó életre hivatottak. Az evangélikus egyháznak 
is szüksége van cigányokra, elsősorban nem a létszámnöve-
lés, hanem az együttérző lelkület aktivizálódása miatt, ami 
– és csak ez! – teheti egyházzá, krisztusivá és Krisztusévá.

Az EHE-n megtörtént bátor ugrás buzdításként kell 
hogy hasson egyházunk egészére, és minden döntéshozót, 
egyháztagot minimum egy lépésre kell hogy sarkalljon a 
cigányok felé, ami – kissé átfogalmazva Armstrong mon-
dását – hatalmas lépés lenne az egyéni életekben, és hatal-
mas ugrás a Magyarországi Evangélikus Egyház életében! 
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Az arc vonzereje
Biológiai és pszichológiai nézőpontok*

g  M E S K Ó  N O R B E R T

F I G Y E L Ő e

A szépség világrengető erejéről olvashatunk Homérosz tör-
ténetében, az Iliászban, amelyben szép Heléna szépsége 
tízéves háborút robbantott ki a kis-ázsiai Trója és a görög 
Spárta városa között. Az ellenállhatatlan szépség olyan 
döntésre késztette Páris hercegét (aki elrabolta, megszök-
tette Meneláosz, a spártai király feleségét), amely ember-
tömegek tartós szenvedését és végső soron Trója bukását 
okozta. Annak ellenére, hogy a homéroszi szövegben az író 
(vagy írók) többször is említi(k) a test szépségének jellem-
zőit (mindkét nem esetében), nem valószínű, hogy Homé-
rosz a szépség lényegét tudatosan megértette volna. Ter-
mészetesen nagyra értékelte a szépséget, de ez nem korlá-
tozódott nála a külső megjelenésre. Homérosz és kortársai 
számára a test azért volt vonzó, mert a lélek és a személyi-
ség minőségét tükrözte, amelyet csak az elme volt képes 
észlelni (Swami 2007).1

A szépség pszichológiája

A közkeletű vélekedés szerint „ízlések és pofonok különbö-
zőek”, ami azt jelenti, hogy az emberi szépséggel kapcso-
latos nézetek terén a pszichológia mind a mai napig kevés 
objektív támponttal szolgált az embereknek. Amennyiben 
ugyanis a szépség megítélése valóban csupán egyéni ízlés 
kérdése, és mindenki a saját szájíze szerint alkot véleményt 
arról, hogy mi tetszik neki és mi nem, annyiban a szépség-
preferenciák tudományos elemzése roppant nehéz lenne. 
Egy másik mondás szerint „a szépség csak a felszín”, vagyis 
a szépség csupán jelentéktelen dolog, ami általában torzítja 
az észlelésünket. Ez a viszonylagosság különösen igaz lehet 
a különböző kultúrák szépségideáljainak összehasonlítá-

 1 Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Dies Academicus konfe-
renciáján elhangzott előadás szerkesztett változata.

sa esetében, amikor a fi zikai vonzerő hatása teljesen elté-
rő módon befolyásolhatja a társas helyzetekkel összefüggő 
döntéseket és viselkedést.

Walster és munkatársai (1966) Computer Dance néven 
híressé vált párválasztási vizsgálatában elhitette a résztve-
vőkkel, hogy egy számítógépes elemzés alapján hasonló-
nak talált embereket párosítottak össze. Valójában a vizs-
gálatvezetők véletlenszerűen párosították össze a résztve-
vőket, azt az egy szempontot fi gyelembe véve, hogy a nők 
ne legyenek magasabbak a férfi aknál. A táncoló párokat 
arra kérték, hogy az este folyamán értékeljék partnerük 
személyiségét, intellektusát vagy bármely más jellemzőjét, 
amely képes bejósolni, hogy az illető tetszik-e. Bár a kuta-
tók arra számítottak, hogy a vizsgálati személyek belső tu-
lajdonságokat sorolnak fel, ehelyett azt találták, hogy a tet-
szés legjobb prediktora a szépség volt. Azaz egy vonzóbb 
személlyel inkább szeretett volna randevúzni a partnere, 
mint egy kevésbé kedvező megjelenésű egyénnel. Amikor 
pedig hat hónap múltán újra felmérték a tetszést, kiderült, 
hogy azok a résztvevők, akik a fi zikai szépség tekintetében 
hasonló vonzerővel rendelkeztek, még mindig szívesen ta-
lálkoztak volna.

Walster és kollégái véletlenszerű eredménye, újszerű 
megállapítása a fi zikai vonzerőre irányította a pszicholó-
gia tudományának fi gyelmét. A ’70-es évekre a társadalmi 
klíma kezdett átalakulni, és a kutatók megváltozott atti-
tűddel álltak a fi zikai vonzerő vizsgálatához: egyre többen 
kezdték elfogadni, hogy a fi zikai megjelenés fontos szere-
pet tölt be a társas interakciókban. Számos kutatás segít-
ségével kezdték dokumentálni a fi zikai vonzerő fontos, ám 
burkolt szerepét mindennapi életünkben. Amikor például 
egy idegen emberrel találkozunk, első benyomásunk csak-
nem teljes egészében nonverbális jelzései alapján szerve-
ződik, és főként fi zikai megjelenésével kapcsolatos (Park 
1986). Az első találkozás alkalmával hajlamosak vagyunk 
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olyan típusú információkra összpontosítani, amelyekről 
azt feltételezzük, hogy elárulják az illető személyiségvo-
násait, elveit és értékeit, ez pedig jellemzően ahhoz vezet, 
hogy az egyént a kinézete alapján bizonyos kategóriákba 
soroljuk (Baron–Byrne–Branscombe 2006).

Szociálpszichológiai kutatások egész sora mutatta meg, 
hogy attraktívabb embertársaink számos előnyt élveznek a 
kevésbé vonzókhoz képest (Patzer 1985). A szociálpszicho-
lógiai kutatásokhoz kapcsolódik az „ami szép, az jó” szte-
reotípiájának leírása (Dion–Berscheid–Walster 1972), 
valamint az, hogy az első benyomás hatását ennek a pro-
totípusnak a segítségével terjesztjük ki a felszínesebb in-
terakcióink megértéséhez generált átfogóbb magyarázatok 
létrehozására (Frieze–Olson–Russell 1991).

Ami szép, az jó is?

Dion és munkatársai (1972) klasszikusnak számító vizsgá-
latukban eltérő vonzerejű arcképeket mutattak a résztve-
vőknek, akik úgy ítélték meg, hogy az attraktívabb egyé-
nek kedvezőbb személyiségvonásokkal rendelkeznek, és az 
élet különböző területein (boldog házasság, sikeres karri-
er) is eredményesebbek lesznek. A kutatónő azzal magya-
rázta eredményeit, hogy az emberekben létezik valamiféle 
„elfogultság”, ami mások megítélését az „ami szép, az jó 
is” irányába torzítja. Ennek az elméletnek az igazolására 
aztán számtalan vizsgálat született, amelyek látványosan 
szemléltették, hogy ez a fajta részrehajlás mennyire befo-
lyásolja a személyészlelésünket (Alley–Hildebradt 1988). 
Ezek szerint többek között azt feltételezzük a vonzóbb em-
berekről, hogy megbízhatóbbak, kevesebbet hibáznak, és 
jobban kezelik a társas helyzeteket. Az attraktivitásnak 
ezt az erőteljes hatását holdudvarhatásnak is nevezik, ami 
jól illusztrálja a jelenség lényegét: a kedvező fi zikai megje-
lenés átterjed az egyén megítélésnek más dimenzióira is.

Míg kezdetben csak felnőttek portréinak megítélésével 
foglalkoztak a kutatók, később azt találták, hogy az „ami 
szép, az jó is” részrehajlása a gyermeki arcok észlelésekor 
is működik. Egy vizsgálatban részt vevő amerikai egyete-
misták első benyomását tanulmányozták, miközben arra 
kérték őket, hogy különböző etnikai csoportokhoz tarto-
zó gyerekek arcképeit nézzék (Stephan–Langlois 1984). 
Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgálati személyek 
a vonzóbb arcoknak sokkal nagyobb fi gyelmet szenteltek 
a benyomás kialakításakor, az etnikai hovatartozás pedig 
nem befolyásolta a véleményt. A munkaerő-piaci kiválasz-
tás vizsgálatakor Chiu és Babcock (2002) azt találta, hogy 
a szebb emberek jobb állásokat kapnak (magasabb fi zetés, 
kedvezőbb feltételek).

A legmegdöbbentőbb eredmények valószínűleg azok, 
amelyek megmutatják, hogy a szépség hatása alatt érzelmi-
leg befolyásolt döntéseket hozunk, ellentmondva az igazsá-

gosságnak, méltányosságnak. Efran (1974) a fi zikai vonz-
erő hatását egy különleges kontextusban vizsgálta: hogyan 
hat a vádlott fi zikai megjelenése az esküdtszékre? Eredmé-
nyei szerint a vizsgálati helyzetben az attraktívabb vádlot-
takat kevésbé találta bűnösnek az esküdtszék, mint a ked-
vezőtlenebb külső adottságúakat. Ezt követően számos 
hasonló vizsgálatot végeztek, ahol az esküdtek beavatott 
személyek voltak, de a végeredmény egybecsengő volt: a 
szebb vádlottakkal szemben elnézőbb volt az esküdtszék, 
illetve inkább hajlottak arra a feltételezésre, hogy ártatla-
nok. Később megpróbálták számszerűen is kifejezni ennek 
a hatásnak a mértékét: Castellow és kollégái (1990) azt 
találták, hogy az esküdtszéknek felkért vizsgálati szemé-
lyek 2,5-szer gyakrabban találták bűnösnek a kevésbé att-
raktív vádlottakat. Ilyen előzmények után talán nem meg-
lepő, hogy a valós élethelyzeteket tanulmányozó kutatók is 
hasonló tapasztalatokról számoltak be: a szebb vádlottak 
elnézőbb büntetésre számíthattak az esküdtektől.

A szépség árnyékos oldala

Ennek a kutatási iránynak – amely az „ami szép, az jó” 
sztereotípiáján alapul – szárba szökött egy újabb hajtása 
is, amely megpróbál rávilágítani a vonzó külsővel kap-
csolatos negatív következtetések természetére. Heilman 
és Saruwatari (1979) szerint egy munkát kereső nő szá-
mára az attraktív megjelenés nemcsak előnyökkel járhat, 
de hátrányos is lehet. Azt találták, hogy a vonzóbb nőket 
büntetéssel sújtották fi zikai megjelenésük miatt, amikor 
megpróbáltak igazgatói pozíciót betölteni, jóllehet szép-
ségük előnyükre szolgált a nem vezetői állás elérésében.

Hasonló eredményről számol be egy másik kutatópá-
ros tanulmánya (Shahani-Denning–Plumitallo 1993) 
is, ahol azt vizsgálták, hogy amikor egy munkavállaló hibát 
követ el, felettese hajlamos-e a fi zikai megjelenéssel össze-
függő következtetéseket levonni. Azt találták, hogy a téve-
dést a vezetők az attraktívabb beosztottak esetében inkább 
olyan személyes jellemzőknek tulajdonították, mint az erő-
feszítés hiánya, míg a kevésbé kedvező külsejűek esetében 
inkább olyan külső okokra hivatkoztak, mint a balszeren-
cse. A vonzerő miatti pozitív megkülönböztetéssel ellent-
mondó újabb jelenséget a kutatók „a szépség árnyékos ol-
dalának” nevezték, és azzal magyarázták, hogy az attrak-
tívabb embereket néha hiúnak és önzőnek észleljük. Ez a 
modell tehát egy újabb holdudvarhatást feltételezett, de ne-
gatív előjellel: „ami szép, az énközpontú is”.

A külső megjelenés és a belső tulajdonságok között te-
hát valamiféle kapcsolatot feltételezünk. Az első benyo-
más kialakításakor megpróbáljuk a célszemélyről birto-
kunkban lévő információkat összeegyeztetni a már meg-
lévő sémáinkkal (ez a fentiekben leírt „skatulyázás”), aztán 
ez irányítja a sztereotípiák alakulását, amelyek összekap-
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csolódnak belső ítéleteinkkel. Végül olyan dolgot is tudni 
vélünk egy illetőről, amit valójában nem tudhatunk róla. 
Így a magyarázat szerint a „szép ember” és a „csúnya em-
ber” mint elménkben lévő megismerési kategória, össze-
kapcsolódik számos személyiségdimenzióval.

Mitől vonzó az arc?

Az emberi arc a vonzerővel kapcsolatos kutatások százait 
implikálta. A legkorábbiak közül Galton (1879) vizsgálatát 
azért kell kiemelni, mert azzal, hogy a korabeli fotográfi ai 
eljárások segítségével több arcot egymásra montírozott, 
egyfajta átlagos arcot tudott létrehozni. Ez az arc vonzóbb 
volt az emberek számára, mint az egyes arcok, amit Galton 
a centrális elvvel próbált magyarázni. A modern kompu-
tertechnikát felhasználó arckutatások egész sora mutatta 
ki, hogy a számítógép segítségével több arckép felhaszná-
lásával létrehozott „átlagarcok” vonzóbbak valamennyi 
felhasznált egyéni portrénál (Langlois–Roggman 1990). 
Az átlagolási folyamat azt jelenti, hogy az arc több (száz) 
antropometrikus pontját jelölik ki (mint például a szemek 
hosszúsága, szélessége, az orr hosszúsága, az áll szélessége 
stb.), és ebből számítják ki a populációra jellemző átlagér-
téket (amely egy Gauss-görbén helyezkedik el).

A kompozit arcok szépségével kapcsolatos magyará-
zatok általában a következő elméleti háttérből indulnak 
ki. 1. A kevert arcok azért vonzóbbak az egyedinél, mert 
a formájukban átlagosság észlehető (átlagossághipotézis). 
2. Az átlagolt arcok amiatt vonzóbbak, mert szimmetriku-
sabbak (szimmetriahipotézis). 3. Az átlagarcok vonzerejét 
azzal is magyarázták, hogy az egymásra másolási eljárás 
miatt az ilyen képeken az apróbb bőrhibák, egyenetlensé-
gek eltűntek, és az arc textúrája sokkal fi nomabbá, simáb-
bá vált. Az átlagossághipotézisnek ezt a kritikáját Rhodes 
és Tremewan (1996) eredményei azzal cáfolták, hogy nem-
csak a fényképekből képzett kompozit arcok voltak von-
zóbbak a vizsgálati személyek számára, hanem az egysze-
rű (arcokról készült) vonalrajzok is, amelyek nem tartal-
maztak semmilyen információt a bőr textúrájáról.

Az utóbbi években számos vizsgálat irányult az arc von-
zerejével kapcsolatban a szimmetria és az átlagosság szere-
pének megkülönböztetésére. A szimmetria hatásának ta-
nulmányozására kezdetben olyan eljárásokat használtak, 
amelyekben a portrét függőleges tengelye mentén félbevág-
tak, majd tükrözték. Így az arc tökéletesen szimmetrikus 
változatát lehetett előállítani, amely azonban nem volt sok-
kal attraktívabb, mint az eredeti arc. Eredményeik alapján 
úgy tartották, hogy a szimmetria nem elégséges feltétele az 
arc vonzerejének. Számos kritika fogalmazódott meg azon-
ban az eljárással kapcsolatban, amelyek szerint a tükrözés-
sel létrehozott kiméraszerű arcok gyakran annyira termé-
szetellenesnek hatottak, hogy azok nem lehettek valóban 

alkalmasak a szimmetriahipotézis tesztelésére (Rhodes–
Roberts–Simmons 1999). A kutatók egy olyan eljárást ja-
vasolnak, amelyben az eredeti és a tükrözött arc egymás-
ba keverésével (morphing-technikával) természetes meg-
jelenésű arcokat lehet készíteni, és a szimmetria mértéke 
is kontrollálható. Vizsgálataikban azt kapták, hogy (az át-
lagosság ilyen kizárásával) a szimmetria önmagában is ha-
tással lehet az arcok vonzerejére.

Átlagos arcvonások és szépség

Az egyik lehetséges magyarázat az átlagos vonások vonze-
rejére, hogy azok evolúciós jelentőségüket nézve adaptívak 
(Thornhill–Gangestad 1999). Az egészséges társ elmé-
lete értelmében az arcvonásokban megjelenő vonzó átla-
gosság összefüggésben van a fejlődésen átívelő egészségi 
állapottal, és feltételezhetően ez a veleszületett párválasz-
tási preferencia segített őseinknek – reproduktív sikeres-
ségükön keresztül – az egészséges partner kiválasztásában.

Az átlagosság iránti preferenciát a stabilizáló szelekci-
óval is magyarázzuk, amely a populáció szélsőséges ana-
tómiai/fi ziológiai megnyilvánulásai ellen dolgozik. A ma-
gyarázat szerint a középértékhez közel álló fi zikai megnyil-
vánulásokat – modális fenotípusokat – azért preferálják az 
emberek, mert azok a környezethez való alkalmazkodás 
optimális értékei. Ezekre a vonzó fenotípusos kulcsokra 
azért hatott pozitív szelekciós erő, mert a szélsőséges for-
mákkal ellentétben (pl. túl nagy száj vagy túl kicsi szem 
stb.) hatékony adaptív értékkel rendelkeztek. Ugyanakkor 
ezeknek a magyarázó elveknek komoly hiányossága, hogy 
nem rendelkeznek kísérleti adatokkal, amelyek bizonyít-
hatnák, hogy az egyes arcjellegek hogyan voltak előnyöseb-
bek, illetve éppen előnytelenebbek az evolúció folyamán a 
túlélés szempontjából. 

A jelenség megértéséhez újabban a patogénrezisztencia-
modellt alkalmazzuk (Thornhill–Gangestad 1993). Az 
átlagosság (az arc és a test morfológiai jellegein) – a popu-
lációban mérhető szélsőséges értékekhez képest – nagyobb 
mértékű genetikai heterozigótaságot jelent. A normál el-
oszlás szélső értékeit pedig az extrém fenotípusos jellegek 
alkotják, amelyek inkább homozigótasággal jellemezhe-
tők. Az átlagos arc tehát azért vonzóbb az észlelő számá-
ra, mert – heterozigótaságán keresztül – tulajdonosának 
patogénekkel szembeni ellenálló képességét, azaz egészsé-
gét hirdeti. Ezzel összefüggésben egy vizsgálatban azt ta-
lálták, hogy a mesterségesen létrehozott átlagarcokat an-
nál egészségesebbnek találták az értékelők, minél átlago-
sabb volt az arc, azaz minél több egyéni arcból generálták.

A fenti, alapvetően biológiai megközelítés mellett a 
szép arcok iránti pozitív beállítódást egy általános kog-
nitív mechanizmus melléktermékeként is tárgyalják. 
Valentine (1991) szerint az egyedisége miatt különle-
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ges arcokat könnyebben felismerjük, mint a tipikusakat. 
Ugyanakkor a tipikus arcokat gyorsabban vagyunk képe-
sek azonosítani az úgynevezett scrambled (részeiből vélet-
lenszerűen összevert) arcok között, mint a különlegese-
ket. Ezeket a hatásokat azzal magyarázzák, hogy az arcok 
egy többdimenziós arctérben reprezentálódnak. A fenti 
megközelítést támogatják azok a megfi gyelések is, ame-
lyek szerint egy arcról készült karikatúra pontosabban fel-
ismerhető, mint a valódi arckép. Az arcok egyedisége (az 
átlagarc méreteinek ellentettje) azonban negatívan kor-
relál a vonzerővel. A fenti eredményekből kiindulva állít-
ják tehát ennek a nézőpontnak a képviselői, hogy egy ál-
talános kognitív folyamat közvetíti az átlagarc attraktivi-
tásának észlelését.

Rosch (1978) szerint az emberi alapvonások megisme-
rése prototípusok készítésének segítségével működik. Ez 
azt jelenti, hogy agyunk az élő és élettelen környezetből ér-
kező ingereket osztályozza és különböző kategóriákba so-
rolja. A mechanizmus segítségével a felesleges informáci-
ókat a minimumra redukálja, míg a hasznosakat kiemeli 
és gazdaságosan elraktározza az emlékezetben. Grammer 
és kollégái (2003) összefüggésbe hozzák a prototípusokat 
az átlagosság vonzerejével, amikor azt feltételezik, hogy a 
vonzerővel kapcsolatos prototípusunkból származó szép-
ségideálunkat képesek vagyunk adaptívan hozzáilleszteni 
az adott populációban fellelhető fenotípusos átlaghoz. Ha 
ugyanis az átlagarc kapcsolatban van a prototípussal, ak-
kor a vonzó átlagosság szerepet játszhat a párválasztásban 
is. Ha a vonzerővel kapcsolatos ítéleteinkért felelős biológi-
ai templátunk teljesen merev lenne, akkor az a veszély fe-
nyegetne, hogy egyáltalán nem találunk olyan egyént, aki 
megfelelne ezeknek a rigid kritériumoknak, ezért a szép-
ségstandardokat előíró prototípusok mintegy hozzáillesz-
tődnek ahhoz a populációhoz, amelyben élünk. Ez tehát jó 
magyarázat arra vonatkozóan, hogy az időben és földrajzi 
térben különböző kultúrák szépségeszményei jelentésük-
ben hogyan kapcsolódnak mégis össze.

Halberstadt és Rhodes (2003) szerint az „átlagolt-
ság” vonzereje nem korlátozódik csupán az emberi arc-
ra mint ingerre. Azt találták, hogy a vizsgálati személyek 
vonzóbbnak látták az átlagosabb kutyák, madarak, halak, 
órák és gépjárművek képeit. Ezek az eredmények azt mu-
tatják, hogy a hasonlóság, ismerősség kategóriáin keresz-
tül az átlagosság iránt tapasztalható preferencia egy álta-
lános kognitív folyamat megnyilvánulása lehet. 

Az arc nemi jelzései

A fenti megközelítés ellenére azonban néhány kutató azt 
találta, hogy egy olyan arc is lehet nagyon attraktív az ész-
lelő számára, amelyik bizonyos mértékben eltér az átlagos-
tól (Perrett–May–Yoshikawa 1994). A legvonzóbbnak 

azokat a női arcokat tartották a megítélők, amelyek a kö-
vetkező vonásokban tértek el az átlagos arcberendezéstől: 
nagyobb szem; kisebb orr; vékony, kevésbé hangsúlyos áll-
kapocs; kicsi áll; duzzadt, telt ajkak; magasan ülő, párná-
zott járomcsont. Ezek a vonások valamennyi eddig vizsgált 
kultúrában a legvonzóbb, legfeltűnőbb jellegzetességei vol-
tak a női arcnak, függetlenül a rasszbéli jellemzőktől vagy 
az adott közösség szexuális értékrendjétől.

Ugyanakkor a férfi  arcnak is vannak olyan univerzá-
lis sajátosságai, amelyeket a nők vonzóbbnak találnak az 
átlagos archoz képest. Ilyenek a robosztus, széles állka-
pocs, az erőteljes, nagyobb állcsúcs, a nagyobb orr, vasta-
gabb, hangsúlyosabb szemöldökív, kiugró, csontos járom-
régió, az orrtő és a felső ajak közötti relatíve nagyobb tá-
volság. Feltételezhető, hogy a szexuális dimorfi zmusnak 
köszönhető méretbeli különbség egyrészt a nemen belüli 
vetélkedésre jellemző konfrontációs beállítódás jelzése, 
másrészt hozzájárul a férfi ak arcának dominanciajelzésé-
hez. Egy vizsgálatban a tizenhárom-tizenöt éves fi úkban 
mért tesztoszteron szintje pozitívan korrelált azzal az ér-
tékkel, amellyel a dominancia szempontjából ítélték meg 
a pubertás után készült fényképeiket (Mazur et al. 1994).

Az arcnak ezek a nemi jellegzetességei közvetlen ösz-
szefüggésben vannak a szervezet hormonális státuszával, 
illetve a vérplazmában vagy a nyálban mért hormonszint-
tel. Az adoleszcens szervezetben radikálisan megindu-
ló androgén hormontermelés az arc alsó és középső ré-
szének fejlődését serkenti, ez „felelős” az erőteljes, cson-
tos áll, homlok, orr stb. kialakulásáért. Ezzel szemben a 
serdülő lányokban termelődő magasabb ösztrogénszint 
gátolja az arc előbb említett maszkulin jellegeinek ki-
alakulását, és inkább a zsírraktárak kialakulását indít-
ja be (mint az ajkak teltsége vagy az arc járomrégiójá-
nak párnázottsága). 

Az arcnak ezek a másodlagos nemi jellegei olyan fi tt-
ségi indikátorok, amelyek kialakulásában fontos szere-
pe van a tesztoszteronnak, illetve az ösztrogénnek. Mivel 
azonban ezek a nemi hormonok gyengítik az immunrend-
szert, csak a legjobb génekkel rendelkező egyedek enged-
hetik meg maguknak, hogy a költséges hatások ellenében 
is képesek legyenek reklámozni rátermettségüket. A fi tt-
ségi indikátorok éppen „energiapazarló” sajátosságuknál 
fogva képesek hirdetni tulajdonosuk valódi rátermettsé-
gét, ha ugyanis könnyű lenne ezeket a morfológiai jellege-
ket előállítani, akkor egyszerű lenne „másolni”, „csalni”. 
Ennélfogva ezeket a szignálokat őszinte, megbízható jelzé-
seknek tekintjük. A jelzés lényege, hogy mind a kibocsá-
tó, mind a detektáló egyed számára előnyt jelentenek. Így 
az arc tesztoszteron- és ösztrogénmarkerei hordozójuk át-
lagon felüli genetikai kondícióját hirdetik, ami a heterozi-
gótaságban és a magas immunkompetenciában nyilvánul 
meg (Thornhill–Grammer 1999).
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Szépség és egészség

Valószínűleg ez lehet a magyarázat arra is, hogy számos 
eddigi vizsgálatban azt találták, hogy a vonzó arcok tulaj-
donosait mindkét nembéli megítélők egészségesebbnek ér-
tékelték, mint a többieket (Rhodes et al. 2001). Egy másik 
vizsgálatban amerikai egyetemisták körében szoros ösz-
szefüggéseket állapítottak meg a férfi ak és a nők arcának 
– független értékelők által megítélt – vonzereje és megbe-
tegedésük gyakorisága között. A vonzóbb férfi ak kevésbé 
voltak kitéve a szív- és keringési betegségeknek, a vonzóbb 
nők pedig kevesebbet panaszkodtak náthára és fejfájásra 
(Shackelford–Larsen 1999). Egy kanadai vizsgálatban 
szintén azt találták, hogy azoknak a nőknek és férfi aknak, 
akiket az arcvonásaik alapján vonzóbbnak ítéltek meg, ke-
vesebb egészségügyi problémával kell szembenézniük, mint 
másoknak (Hume–Montgomerie 2001).

Tehát a szexuális vonzerő többnyire nem inkább egyik 
vagy másik betegségtípussal korrelál, sokkal inkább általá-
nos hatása van: a szervezet jobb immunképességét, maga-
sabb homeosztatikus stabilitását jelzi. Valószínűleg ez az oka 
annak is, hogy – miként az antropológia korai képviselői is 
megállapították – az olyan tulajdonságok, mint az egyenle-
tes, sima, kiütések nélküli bőr, a fényes haj, fehér fogak stb. 
valamennyi kultúrában növelik a vonzerőt (Ford–Beach 
1951). Azért tekintik őket előnyősnek – többnyire nem a tu-
datos felismerés szintjén –, mert tulajdonosuk betegségekkel 
és élősködőkkel szembeni ellenálló képességét reklámozzák.

Az arc tesztoszteron- és ösztrogénmarkerei olyan kul-
csok, amelyek alapján vonzónak ítélünk valakit, és amelyek 
jól jelzik, hogy tulajdonosuk mentes a kórokozóktól. Széle-
sebb értelemben azonban az egészségi állapot nem mint el-
szigetelt jelzés működik, például „a betegség hiányát” hir-
detve. Sokkal inkább fenotípusos kondíciónak nevezhetjük: 
egy olyan képességnek, amelynek segítségével az egyed képes 
erőforrásokra szert tenni, hatékonyan tartalékolni és ered-
ményesen felhasználni azokat, növelve a túlélés és a repro-
dukció esélyeit. Tehát tulajdonképpen egy képességről van 
szó, amelynek birtokában fel lehet halmozni és át lehet ala-
kítani a fi zikai energiát evolúciós rátermettséggé.

A számítógépes technika segítségével az utóbbi időben 
olyan vizsgálatokra is lehetőség nyílt, amelyek az arcará-
nyok férfi as, illetve nőies irányba való módosítását céloz-
ták meg. Ezt úgy tudták elérni, hogy az arckompozíciók-
nál csökkentették vagy növelték az átlagos férfi arc, illetve 
női arc közötti különbségeket: így ha egy arcot az azonos 
nemű átlagvonásainak kiemelésével változtattak, akkor 
gyakorlatilag „eltúlozták” azokat, és egyfajta karikatúrá-
kat kaptak. Azokban a vizsgálatokban, amelyekben az ar-
cok meglévő vonásait maszkulin vagy feminin irányba tol-
ták el, azt találták, hogy a férfi asított női arcokat minden 
esetben kevésbé találták vonzónak az eredetinél. Azonban 
amikor ugyanezeknek a női arcoknak a feminin vonása-

it túlozták el, tehát például nagyobb szemeket, kisebb ál-
lat és orrot, valamint szélesebb és duzzadtabb ajkakat hoz-
tak létre, akkor azt tapasztalták, hogy az eredetihez képest 
megnőtt ezeknek az arcoknak a vonzereje (Perrett et al. 
1998). A képek értékelésében részt vevő férfi ak véleménye 
szerint a megnövekedett fi atalság és egészség volt az, ami 
miatt vonzóbbnak ítélték a képeket.

* * *

Az arc vonzerejének észlelésével és a szépség működésé-
nek feltárásával kapcsolatos pszichobiológiai kutatások és 
elméletek nagy utat jártak be az elmúlt évtizedekben, és 
rengeteg újabb tudományos lehetőséget tartogatnak még. 
Emberi természetünk működésének teljesebb megértése 
akkor nem válik öncélúvá, ha közelebb visz bennünket Is-
ten velünk kapcsolatos tervének megértéséhez is. Az em-
beri szépség biológiai és pszichológiai gyökereinek megis-
merésekor a teremtő Isten szándékára csodálkozhatunk rá. 
Közelebb kerülhetünk saját eredendő szépségünkhöz, ha 
felismerjük az általános emberi működésben a saját egye-
di utunkat, amelyet Isten szán nekünk. Saját szépségünk 
felismerése segíthet, hogy békében élhessünk Istennel, ön-
magunkkal és a természettel.
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Joachim Gauck: Nyári fagyok – őszi kikelet

Visszaemlékezések

Luther Kiadó, Budapest, 2014. 317 o.

A fi ú tízéves volt, amikor az apját egy nyáron elhurcolták a szibériai fagyokba. Épp ötvenéves 
lett, már maga is apa és nagyapa, amikor a békés forradalommal beköszöntött az őszi kikelet.

A 20. század második fele és a közelmúlt német történelme egyik kulcsfi gurájának visszaemléke-
zéseit olvashatják ebben a kötetben: Joachim Gauck a Német Demokratikus Köztársaság időszakában 
evangélikus lelkészként kezdte pályafutását, majd az evangélikus egyház berkein belül rendszerellen-
zékiként a polgárjogi mozgalom egyik vezető alakja lett. A kommunista diktatúra állambiztonsága, a 
Stasi rendszeres megfi gyelés alatt tartotta. A rendszerváltás eljövetelekor, az NDK békés forradalmában 
elszántan küzdött a polgárjogokért, az akkor alakult Új Fórum (Neues Forum) rostocki szervezetének 
lett tagja, később szóvivője. 1990-ben a Neues Forum jelöltjeként tagja lett az első szabadon választott 
keletnémet parlamentnek, a Népi Kamarának (Volkskammer). Az alakuló ülést követően Gauckot meg-
választották az Állambiztonsági Minisztérium (Stasi) felszámolását ellenőrző különbizottság elnökévé. 
Ezt a munkát később hivatali körülmények között folytathatta: a Stasi-dokumentumok feldolgozásáért 
felelős szövetségi biztosként az újraegyesítés és a múltfeltárás folyamatában is fontos szerepet játszott.

Joachim Gauck 2012 óta a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi elnöke.
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Válsághelyzetek az első gyülekezetekben
g  C S E R H Á T I  M Á R T A

Az Újszövetség iratai kultúrák összeütközésének (a többé 
vagy kevésbé hellenizált zsidóság és a görög-római világ 
között), történelmi kataklizmáknak (elsősorban Jeruzsá-
lem pusztulása), vallási sokszínűségnek és társadalmi fe-
szültségeknek a hátterén jöttek létre. Olyan közösségek-
ben születtek, ahol az önazonosság megtalálása egyszerre 
jelentette az anyavallásról való leválást, illetve a zsidóság 
hagyományaival kapcsolatos döntéseket (a Tóra feladása, 
átértelmezése illetve szigorítása), a hellenisztikus világ-
hoz való alkalmazkodás vagy az attól való elkülönülés 
(ellenkultúra) kérdésének végiggondolását, valamint az 
eltérő etnikai és szociális összetételű gyülekezetek tag-
jainak együttéléséből származó feszültségek kezelését. 
Mindezek a tényezők számos válsághelyzetet idéztek elő, 
amelyek egy részét a közösségek sikeresen megoldották, 
más részük azonban továbbra is megoldandó feladatként 
kíséri az egyház életét. 

Vallási-etnikai krízisek

A mátéi gyülekezet

A zsidókeresztény többségű gyülekezetek problémája a zsi-
dó identitás és a Jézushoz való hűség egyidejű megőrzése. 
Máté evangéliumának megoldása az Izraelhez tartozás új-
radefi niálása, ezért nagy hangsúly kerül a Tóra radikális, 
új értelmezésére (elsősorban a Hegyi beszéd helytelenül 
„antitéziseknek” nevezett szakaszaiban, Mt 5,17–48), anél-
kül, hogy ez a Tóra iránti hűség feladását jelentené. A zsidó 
gyökerekhez való ragaszkodás programja azonban para-
dox módon éppen a mátéi kereszténység sikeres pogány-
missziója révén vált egyre nehezebben megvalósíthatóvá.

A páli gyülekezetek

A döntően pogánykeresztény többségű galáciai gyü le ke ze-
t(ek) krízisének kiváltó oka, hogy Pál ellenfelei az újonnan 
csatlakozókat a zsidó rituális szabályok megtartására pró-
bálják rávenni, ezeket a közösségbe való belépés feltétele-
ként állítva be. A helyzet azért veszélyes, mert a magukat 
korábban a fátum, kozmikus erők és istenségek tehetet-
len áldozatának tudó galaták biztonságot keresve mene-
külnek egy új identitásba, ebben pedig a rituális szoká-

sok kapaszkodót nyújtanak. Pál szerint ez az evangélium 
szabadságának alapvető félreértése: „Krisztus szabadság-
ra szabadított meg minket, álljatok tehát szilárdan, és ne 
engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” (Gal 
5,1) Pál törekvése az, hogy a pogánykeresztényeket senki 
se kényszerítse a zsidó szokások megtartására, nem pedig 
az, hogy a zsidókeresztényeket ezek elhagyására biztassa. 
A Római levél 14–15. fejezete éppen amellett érvel, hogy a 
szokásokhoz ragaszkodók és az ezeket elhagyók együttélé-
séhez nagyfokú kölcsönös tolerancia és tapintat szükséges. 
Ez a válság azonban a későbbiekben nem a páli útmutatás 
szellemében oldódott meg. Ignatius már így beszél ugyan-
erről: „utálatos dolog Jézus Krisztust követni és zsidó szo-
kásokat gyakorolni”.

Éppen ellentétes problémával kerül szembe Pál Ko-
rin thusban, ahol a közösség egyes tagjai vagy csoportjai a 
törvénytől való megszabadulást radikális módon értették, 
mint ami minden korábbi családi-társadalmi kötöttségtől 
való megszabadulást jelenti. Ez a szabadságértelmezés ösz-
szekapcsolódik a testnek a görög gondolkozásra jellemző 
leértékelésével, amely vagy szabadosságot, vagy aszkézist 
eredményez, ezért jelenik meg a gyülekezetben a szexua-
litással, házassággal, prostitúcióval, étkezéssel kapcsola-
tos problémák egész sora. Itt Pál egyik feladata éppen zsi-
dó gyökerű etikájának pogány környezetben való érvénye-
sítése: „A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is 
semmi, egyedül Isten parancsainak a megtartása fontos.” 
(1Kor 7,19) Fontos látni, hogy a galatáknak írott levelében 
máshová tette a hangsúlyt: „Mert a Krisztus Jézusban sem 
a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, 
hanem csak az új teremtés.” (Gal 6,15)

Szociális krízisek

Az első gyülekezetek társadalmi állás és vagyoni helyzet 
szempontjából rendkívül vegyes összetétele folyamatosan 
válsághelyzeteket idézett elő. A korinthusi gyülekezetben 
például a közös étkezés körüli problémák nemcsak a bál-
ványáldozati hús fogyasztásával, hanem a tehetőseknek 
az éhesen érkezők iránti érzéketlenségével kapcsolatosak 
(1Kor 11,18–22). A korabeli városi, egyleti élet megszokott, 
sőt elvárt jelensége, hogy a közösség patrónusai több és 
minőségibb ételt fogyasztanak klienseiknél a közös asz-
talnál. Pál a megoldást abban látja, ha az előkelők inkább 
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otthon esznek (11,34), és a gyülekezetben megelégszenek a 
szerényebb közös étkezéssel. 

Radikálisabb és a gazdagokkal szemben szigorúbb a 
lukácsi hagyomány: a gazdag ifj ú története – szemben 
Zákeus történetével –, a gazdagról és Lázárról szóló pél-
dázat, az asztalközösséggel foglalkozó 14. fejezet, a lukácsi 
boldogmondások és jajmondások, a jeruzsálemi ősgyüleke-
zet életének leírása mind az anyagi javak megosztásáról, a 
gyülekezet szegényeinek nem pusztán segélyezéséről, ha-
nem a velük való közösségvállalásról szólnak. 

A társadalmi feszültségek a későbbi hagyományokban 
is újra jelentkeznek. Jakab levele említ olyan gyülekezeti 
szituációt, ahol az aranygyűrűs (tehát előkelő római) fér-
fi t előnyben részesítik a kopott ruhájú szegénnyel szem-
ben (Jak 2,1–6), illetve a szükséget szenvedőt elküldik az-
zal, hogy gondoskodjon magáról, ahogyan tud (Jak 2,15–16).

Teológiai felismerések egyoldalú hangsúlyozásából 

adódó krízisek

Jakab és Pál

Jakab levelét hagyományosan szembeállítják Pál radikális 
kegyelemtanával, mint ami ezzel szemben a cselekedetek-
ből való megigazulást tanítja. Valószínűbb azonban, hogy 
a Jakab-levél szerzője egy olyan leegyszerűsített értelme-
zéssel polemizál, amely a páli gazdag hitfogalmat (ahol a 
hit elsősorban az Istenbe vetett bizalom, amelynek termé-

szetesen gyakorlati következményei is vannak) redukál-
ja a tanítás intellektuális elfogadására. A Római levélből 
tudjuk, hogy magának Pálnak is harcolnia kellett ezzel a 
félreértéssel (Róm 3,8; 6,15).

A jánosi kör

Bár János evangéliuma és János első levele is hangsúlyozza, 
hogy „az Ige testté lett” (Jn 1,14), és „Jézus Krisztus testben 
jött el” (1Jn 4,2), a levél tanúsága szerint a jánosi közösség-
ben lehetséges volt Jézus isteni természetének egyoldalú 
túlhangsúlyozása és ezzel egy doketista (gnosztikus?) jel-
legű krisztológia kialakulása, amely a közösségen belül 
szakadáshoz vezetett. A spirituális értelmezés, az ismeret 
túlhangsúlyozása pedig együtt járt a parancsolatok leér-
tékelésével: „Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja 
meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igaz-
ság.” (1Jn 2,4)
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Gyógyítás és gyógyulás mint a Szentlélek ajándéka
g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

A gyógyításról és gyógyulásról szóló vallási, orvosi és hét-
köznapi elképzelések szükségessé teszik, hogy mindenek-
előtt az egészség fogalmát határozzuk meg. A modern or-
vostudomány sikere sokak szerint a természettudomány és 
az élet mechanisztikus szemléletének összekapcsolódásá-
ban gyökerezik. Ennek következményeként a betegség gyó-
gyítása csupán technikai feladatnak tűnhet (Vö. Körtner 
1999, 200. o.). Nem a beteg ember, aki testtel és lélekkel 
bíró személy, hanem a tőle függetlenül vizsgált betegség 
az, ami egy szerv vagy szervezet defektusaként vált meg-
gyógyítandóvá (uo.). Az említett siker ára azonban magas: 
a beteg személyisége sok esetben fi gyelmen kívül marad. 
Amennyiben azonban az orvoslás célját a betegség gyó-
gyításában, az egészség megtartásában és a fájdalom eny-

hítésében határozzuk meg, szükséges a teljes ember mind 
fi zikai, mind pedig lelki életszükségleteire tekintettel lenni. 
Ez a felismerés fejeződik ki az Egészségügyi Világszervezet 
meghatározásában is, amely szerint „[a]z egészség a teljes 
testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a be-
tegség vagy fogyatékosság hiánya”.1 Ugyanakkor fi gyelemre 
méltó a fenti idézetben az egészség és a jóllét egymásnak 
való megfeleltetése, ami nem csupán látens vallási tartal-
mat hordoz, hanem kifejezi, hogy a jóllét (mint életcél) 
bármiféle hiánya vagy korlátozottsága az élet értelmét ve-
szélyezteti, valamint kizárólag az élet árnyoldalát jelenti. 
Ezzel szemben Henning Luther hangsúlyozza, hogy ismét 

 1 National Mental Health Policy 2001–2005, 20. o.
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szükséges tudatosítanunk az emberi élet alapvető töredé-
kességét és beteljesületlen állapotát, valamint azt a tényt, 
hogy – a születés és a halandóság passzivitása között – a 
fogyatékosság és a szenvedés is hozzátartozik az értelem-
mel teli és tartalmas élethez (Luther 1991, 262. kk.). Ezért 
az egészség nem a jóllét állapota, hanem képesség az életre, 
amely magában foglalja a szenvedésre való képességünket 
és a testi, lelki, valamint szociális zavarainkkal való cse-
lekvést is (Körtner 1999, 202. o.).

Az ember említett töredékessége a keresztény antro-
pológia egyik lényeges üzenete, mivel az emberről alko-
tott képet Jézus Krisztus élet- és szenvedéstörténetének 
fényében rajzolja meg. Ez az emberkép azonban meg-
különbözteti egymástól az üdvösséget és az egészséget, 
még akkor is, ha egyik a másikkal szoros viszonyban 
áll. A megkülönböztetés lényege abban ragadható meg, 
hogy az orvostudomány mentesül a megváltás, tehát az 
emberi faj technikai tökéletesítésének igényétől. „A gyó-
gyítás művészetét nem szabad az üdvtan fölé emelnünk.” 
(Körtner 1999, 201. o.)

A bibliai teremtéshit szerint Isten cselekvése és az 
ember tettei kölcsönösen hatással vannak egymásra, 
de kategorikusan különböznek is. Ez lehetetlenné te-
szi, hogy a kettő között világosan meghúzható határo-
kat mutassunk fel az élet különböző területein, így a 
gyógyítás terén is. Szélsőséges állapot az úgynevezett 
„karizmánia”, de a Szentlélek munkájának fi gyelmen kí-
vül hagyása is (vö. Szeverényi 2011). Előbbi „sok eset-
ben félreteszi a keresztről szóló beszédet, csoda-, jel- és 
érzelemcentrikus, a dicsőség teológiájának csapdájában 
hallelujázik” (uo.). Utóbbi viszont a 21. században nem 
meri vagy tudja értelmezni és felvállalni azokat a jele-
ket és tetteket, amelyeket a Szentlélek végez emberekben 
és emberek által, így – jobb esetben – meghagyja a szub-
jektív élmény szintjén. A Szentlélek nem úgy adja ma-
gát az embereknek, mint ahogyan a Fiú inkarnálódott 
és ezáltal „rendelkezésükre állt”, hanem megváltoztatja 
az ember indulatát és irányítja akaratát, de korántsem 
úgy, mint a modern pszichofarmakonok bizonyos fajtái 
(Mühling 2012, 254. o.). A Szentlélek munkája sokkal in-
kább „konkarnációként” határozható meg: együttlétként 
a világban való testi jelenlétünkkel, miközben Krisztust 
jeleníti meg számunkra. Az említett krisztológiai súly-
pont óv meg bennünket attól, hogy a Szentlélek gyógyí-
tó erejét, amely kétségtelenül emberekben és emberek 
által nyilvánul meg, ne „jólétünk” biztosítékaként, ha-
nem üdvösségünk munkálásának jeleként értelmezzük.
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Egyház és közélet
Felelősségünk a különböző egyházkormányzati szinteken

g  F Á B R I  G Y Ö R G Y

Az egyház sajátlagossága a közéletben

Az egyház számára nem döntés kérdése, hogy része-e a köz-
életnek vagy sem. A lutheri teológia fényében értelmezett 
keresztény társadalmi tanítás hivatásnak (Beruf) tekinti 
a közügyekben való felelősségvállalást. A hívek, gyüleke-
zeti tagok egyben a közügyekben jogokkal és döntési sza-
badsággal bíró polgárok, aminek megélését erősíti, hogy a 
gyülekezeten belül is ilyen polgárok. Mindebből követke-
zően önáltatás volna bármely egyházkormányzati szinten 
azt gondolni, hogy az egyházi szolgálattevők tevékenysége 
mentes lehet a közéletre való refl ektálásról. 

A „közéletbe való vetettség” a világ és a magunk bűnös-
sége okán nemritkán határhelyzetekben mutatkozott meg. 
Bonhoeff er teológiai, lelkészi és egyben közéleti szerepet 
vállalt a Hitvalló Egyház tagjaként, amit személyes áldozata 
nem csupán hitelesített, hanem be is teljesített. A legvadabb 
kommunista egyházüldözések után következő konszolidáci-
ós korszak árulásai, kétértelműségei, egyházmentő s ugyan-
akkor az egyházat szolgálóvá formáló, lelkeket is megtörő 
ellentmondásossága vajon milyen történelmi távlatból lesz 
megítélhető a maga értékén? Közelmúltunk és jelenünk ér-
tékelése és/vagy bűnvallása volna szükséges a templomi poli-
tizálások, a fi nanszírozási kiszolgáltatottság ára, egyes meg-
szólalások bátorságának elmaradása miatt. Mindezt annak 
fényében kell végiggondolnunk, hogy az egyháztagok között 
teljes a megosztottság a közéleti szerepvállalás ügyében: leg-
alább annyian gondolják túlzottnak ezt, mint amennyien ép-
pen hogy igénylik a nagyobb társadalmi aktivitást.

Lényegesen szélesebb azonban a politikai dimenziónál 
a közéletiség tere. Ennek általános jellemzője a demokrati-
kusság, vagyis az, hogy a társadalmi cselekvésekben és vé-
leményalkotásban lényegében mindenki (csekély az életko-
ri vagy egyéb okokból kizártak száma) egyenlő tényező, és 
a többségi elv alapján dől el a sikeresség. Ez a demokrati-
kusság nem csupán a különféle szavazásokra igaz, hanem 
például az információk értékét is az határozza meg, hogy 
mennyi emberhez jut el (nézettség, olvasottság). A demok-
ratikus elvtől különbözik, esetenként szemben áll vele az 
egyház meritokratikussága. Ez logikájában hasonló a tu-
domány vagy a művészet társadalmi pozíciójához: az ér-
ték forrása nem a többségi elv, hanem az emberi közmeg-
egyezést felülíró magasabb szempont, autoritás. 

Az egyház közéleti mozgásterét is alapvetően meghatá-
rozza, hogy merituma a kinyilatkoztatás és a hitelvek ér-

vényessége, valamint a transzcendens istenkapcsolat által 
defi niált. Továbbgondolandó kérdés ugyanakkor, hogy a 
közéletben értelmezhető társadalmi és morális értékek tör-
téneti alakulása milyen viszonyban van a krisztusi igazsá-
gok és az istenelv időtlenségével.

Egyházkormányzati szintek

Célszerű ugyanakkor világosan megkülönböztetni, hogy 
kit/mit is érthetünk az „egyház” szubjektumán a közéleti 
jelenlét szempontjából, vagyis ki/mi is az „egyház”, amely 
a közéletben szerepel, és az egyes egyházjelenségek mely 
egyházkormányzati szinthez tartoznak.

a) Gyülekezetek

A gyülekezetek elsősorban a helyi közösség világában élnek, 
ahol az egyéb polgári önszerveződések általában ritkák. Emi-
att az egyház települési jelentősége nagyobb lehet, ha magát 
megmutató, cselekvő csoportként működik. Ugyanakkor 
csak igen óvatosan célszerű a helyi közügyekben megjelenni, 
mivel az egyháztagok elköteleződései, értékei sokfélék. Ha-
tékonyabb a cselekvő jelenlét az egyházi jelleghez általában 
társított területeken (szeretetszolgálat, környezetvédelem, 
oktatás, kultúra), és erősebb az álláspontok megfogalmazá-
sában a biblikus alapokra szorítkozó egyértelműség. A lel-
kész és a presbitérium egyetértése és értékközössége adhat 
ehhez olyan hátteret, aminek révén egy-egy ilyen megnyi-
latkozás nem feszíti szét a gyülekezeti összetartozást. Ennél 
fontosabb azonban, hogy a helyi-térségi folyamatokban (fej-
lesztések, támogatási projektek, közösségépítés stb.) partner-
ként és tényezőként legyen képes jelen lenni a gyülekezet, 
illetve a gyülekezetek csoportja, az egyházmegye. Mindez a 
gyülekezeti-egyházmegyei vezetések folyamatos, proaktív 
információs hálózatát igényli, valamint az együttműködés 
kultúrájának lényeges mértékű erősödését.

b) Intézmények

Az oktatási és szociális intézményeink világos funkcióval 
részei az adott közösségnek, ezen a funkción túl terjesz-
kedni csak nagyon indokolt esetben szabad. Az intézmé-
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nyek szolgáltatásait igénybe vevők jelentős része – iskolá-
ink esetében a többsége – nem kapcsolódik az egyházhoz, 
így elsősorban iskolaként, szociális otthonként adottak a 
közéleti lehetőségek. Ennek a keretei és szabályozása vi-
szonylag tisztázott, a kiegyensúlyozott közéletiség felelős-
sége az intézményvezetésé. Az intézményfenntartó (gyüle-
kezet, országos egyház) azzal tud orientálni, ha a folyama-
tos partnerség során értékközösséget formál az intézmény 
vezetőivel, tagjaival.

c) Országos egyház

Az evangélikusságot a legszélesebb kihatással az orszá-
gos testületek, szervezetek, leginkább pedig személyi-
ségek jelenítik meg a közéletben. Az MEE Zsinatának, 
Országos Presbitériumának és Országos Elnökségének 
szerepfelfogása, kompetenciája még alakulóban van, ami 
bizonytalanná teszi közéleti aktivitásukat. Az egyház fi -
nanszírozhatóságáért viselt felelősség és hitelveink követ-
kezetes érvényesítése időnként dilemmaként jelenik meg. 
A gyülekezeti önállóság elmúlt két évtizedben formáló-
dott abszolút jellege, a gyülekezetek gyakran érezhető 
gyanakvása, ignorációja az országos egyházkormány-
zati szint és szervezet (Országos Iroda) iránt gyengíti az 
egyház közéletiségének karakterességét, szűkíti moz-
gásterét. Eközben a gyülekezetek és intézmények mű-
ködésének feltételeit az országos egyházvezetés éppen 
közéleti feladatvállalásaival (pályázatok menedzsmentje, 
források biztosítása, szabályozási környezet javításáért 
való lobbizás) teremti meg. Ez az ellentmondás tovább-
gondolást igényel.

Egyház és társadalmi nyilvánosság

Ahogyan maga a közélet medializálódott, az egyház közéle-
ti jelenléte is a társadalmi nyilvánosságban történő megje-
lenése révén válik érzékelhetővé. Ennek alapjait belső egy-
házi nyilvánosságunk szolgáltatja, amely bemutatja s ezzel 
formálja is a magyarországi evangélikusság identitását a 
közéleti kérdésekben.

A helyi, intézményi és országos társadalmi kommu-
nikáció csatornáinak használata már nem csupán hozzá-
adandó, kiegészítendő tevékenysége az egyháznak, ha-
nem a misszió egyik legfontosabb megvalósulása. Már-
pedig „kommunikálva lenni” egyúttal azt is jelenti, hogy 
a „közéletben lenni”. Az erre irányuló szervezeti és sze-
mélyes képességek fejlesztése ezért nem csupán szervezeti 
érdekünk, hanem missziós kötelezettségünk természetes 
következménye, folyománya is. Ehhez azonban valameny-
nyi egyházkormányzati szinten feladatunk, hogy a taní-

tás tisztaságát és egyházi működésünk jelenkori üzenetét 
egyszerre érvényesítve adjunk tartalmat és adjunk hiteles-
séget, megóvva az egyházat attól a fajta közéletiségtől és 
annak üres kommunikációtechnológiájától, amely hitel-
veinktől és krisztusi elhívásunktól eltávolodik.
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Két alapvető kérdés

Mielőtt röviden szólnánk a házitáblákról, érdemes tisz-
táznunk, hogy mi magunk hogyan tekintünk ezekre az 
intelmekre és tanácsokra. Alapvetően három megközelí-
tési módot fogalmazhatunk meg. Tekinthetjük ezeket az 
intelmeket feltétel nélkül követendő bibliai normáknak 
(1), meghatározott interperszonális kapcsolatokra vonat-
kozó iránymutatásoknak (2), végül olyan társadalmi kor-
rajznak, amely egy adott időszak kívánt normáit mutatja 
be (3). Mindezt kérdések formájában a következőképpen 
fogalmazhatjuk meg: Így kell-e élnünk? Mit eredményez-
ne, ha így élnénk? Mit tanulhatunk ezekből az intelmekből 
saját életünkre vonatkozóan?

A másik izgalmas kérdés, amit feltehetünk, hogy egy-
általán hatással tudunk-e lenni még gyülekezeti tagjaink 
családi életére. Vajon van-e olyan kapcsolatunk a hívek-
kel, amelyben őszintén kérdeznek bennünket? Amennyi-
ben igen, vajon módszertani szempontból relevánsak-e a 
házitáblák? Vajon tartalmuk vagy formájuk az, ami igazán 
érdekel bennünket? Ezeket a kérdéseket annak fényében is 
jó feltennünk, hogy az utóbbi években számos keresztény 
szellemiségű, praktikus, neveléssel és párkapcsolattal fog-
lalkozó könyv jelent meg a magyar könyvpiacon, és egyre 
többször lehet hallani olyan kurzusokról és lelkigyakor-
latokról, amelyeket már nemcsak házaspároknak hirdet-
nek meg, hanem amelyek fókuszában az apa–fi ú vagy az 
anya–lány kapcsolat áll.

A házitáblákról

A házitáblák eredete az arisztotelészi és sztoikus fi lozó-
fusokhoz vezethető vissza, akik előszeretettel fogalmaz-
ták meg népszerűsítő erkölcstanításukat traktátusokban 
(oikonomia-traktátusok). Ezek egyrészt verses formában 
közölt hit- és erkölcstani szabályok voltak, másrészt bűnök 
és erények katalógusát tartalmazták. Ezt a formát vette át 
a görögül beszélő zsidóság, megőrizve a tartalmi elemek 
döntő többségét. Ahol a házitáblák bevezetőjében istenek-
ről esett szó, ott könnyen behelyettesítették Jahve nevé-

vel. Később a korai keresztény közösségek a pogányok felé 
irányuló missziói munkában is előszeretettel használták 
ezeket a traktátusokat, de a bevezető részt teljes egészé-
ben elhagyták azzal az indoklással, hogy a teremtő és sza-
badító Istennel való kapcsolat az ember egész életét érinti. 
Így váltak ezek az intelmek leginkább iránymutatássá az 
emberi kapcsolatokra vonatkozóan.

Tartalmukat tekintve – az imént ismertetett eredetük 
miatt – ezek a házitáblák nem feltétlenül mondanak bár-
mi újat vagy forradalmit. Döntő többségükben elfogadják 
az antik társadalmi berendezkedést, elég csak a rabszolga-
ságra gondolnunk. Egyediségük mindenekelőtt abban áll, 
hogy a szerzők ezeket a tanításokat keresztény kontextus-
ba és fogalomrendszerbe helyezik. 

Ha egy mondatban szeretnénk összefoglalni a há zi táb-
lák célját és jelentőségét, akkor ezek elsősorban a családi 
közösségben élők egymás iránti kötelezettségét kívánják 
meghatározni.

Az Efezusi levélben található házitáblák mellett az Új-
szövetségben még a következő helyeken találhatunk hason-
ló intelmeket: Kol 3,18–4,1, valamint 1Pt 2,18–3,7. Elsősor-
ban a Kolosséiakhoz írt levélben található házitábla mutat 
erőteljes hasonlóságot az Efezusi levélben szereplővel. Azt 
is mondhatjuk, hogy az utóbbi bővített változata az előb-
binek. Mindkettőre jellemző a kötelesség és az egymásra-
utaltság hangsúlyozása. A Kolosséiakhoz írt levélben sze-
replő házitábla fő mondanivalója, hogy mindazt, amit te-
szünk, az Úrban tegyük. Az Efezusiban pedig az intelmek 
keresztény jellege erősödik meg. Figyelemre méltó a bőví-
tés iránya. Az Efezusi levél intelmeiben még nagyobb hang-
súly kerül a gyengébbek védelmére.

A nem kanonikus iratokban is szerepelnek hasonló 
intelmek: Barnabás levele XIX,5–7; Didakhé IV,9–11, va-
lamint Római Kelemen levele a korintusiakhoz XXI,6–9. 
Ezek nagy vonalakban követik az apostoli levelekben sze-
replő intelmeket, bár talán inkább a fölérendelt személye-
ket szólítják meg. A későbbi korokban, a reformáció idősza-
kában, sőt még azt követően is a házitáblák fontos szerepet 
töltöttek be a hívek tanításában és nevelésében. Ezeknek a 
legfőbb forrását bizonyára éppen az efezusi levélben talál-
ható házitábla szolgáltatta.
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Az Efezusi levél házitábláinak jellegzetességei

Az Efezusi levélben található intelmek három kapcsola-
ti viszonyt érintenek: házastársak egymás között, szülő 
és gyermek, valamint szolgák és urak kapcsolata. Az első 
viszonyban a férjek és az asszonyok külön is meg vannak 
szólítva. A második kapcsolati viszony különlegessége, 
hogy itt a gyermekek mellett (csak) az apák kapnak taná-
csokat. A harmadik viszonyban a szolgák és az urak egy-
aránt. Érdekes a megszólítás sorrendje is. Mind a három 
esetben először azokat szólítja meg Pál, akik ebben a vi-
szonyban alárendelt szerepben vannak, akik engedelmes-
ségre vannak kötelezve.

Két megjegyzést érdemes még tennünk a házitáblákra 
vonatkozóan. Az első egy kortörténeti adalék. Ebben az 
időben jellemző volt a többgenerációs együttélés, amely 
egészen más vezetői és irányítási feladatokat követelt. Eb-
ben az összefüggésben talán jobban elfogadható az a kor-
látlan hatalom, amellyel az intelmek felruházzák a család-
főket. Ez tehát olyan jellemzője a házitábláknak, amely el-
sősorban az antik társadalmi berendezkedést és normát 
követte, amelyet utólag kiegészített az Efezusi levél szer-
zője egy ekkléziológiai képpel (ahogyan Krisztus is feje 
az egyháznak).

Másik megjegyzésünk a szolgák és uraik intéséhez kap-
csolódik, annak is a végső mondanivalójához, amely való-
jában minden egyes intelemhez szorosan kapcsolódik. Ez 
pedig nem más, mint hogy végső soron mindannyiunknak 
Isten előtt kell megállnunk. Ha mások is a feladataink, kö-

telességeink és lehetőségeink, mindannyiunk ura a meny-
nyei Úr, aki nem személyválogató.  

Feldolgozási lehetőségek

1. Izgalmas lenne összegyűjteni az LMK-közösségben, 
hogy melyek azok az emberi kapcsolatokra vonatkozó 
társadalmi értékek, amelyeket mi is jó szívvel tudunk 
képviselni és hirdetni gyülekezeti közösségeinkben.

2. Hogyan lehet ezeket az értékeket és a belőlük megfo-
galmazott intelmeket keresztény kontextusban meg-
szólaltatni és esetleg bibliai-teológiai képekkel meg-
erősíteni?

3. Mely emberi kapcsolati viszonyokra kellene különö-
sen is nagy hangsúlyt helyeznünk?

4. Hogyan válaszolnánk a bevezetőben ismertetett két 
alapvető kérdésre?

Ajánlott irodalom
Balikó Zoltán 1985. Az efezusi levél. MEE Sajtóosztálya, Budapest.
Hodossi Sándor 2008. A felnőtt katechézis református modellje 

Magyarországon. PhD értekezés (DRHE). Debrecen.
Lészai Lehel 1994. A keresztyén házirend a házitáblák tükrében. 

Református Szemle, LXXXVII. évf. 6. sz. november–decem-
ber. 400–406. o.

Stott, John 1994. Az Efezusi levél. Harmat, Budapest.
Vanyó László (szerk.) 1988. Az apostoli atyák. Szent István Tár-

sulat, Budapest.

Régi-új pogányság és a Szentírás
g  S Z E N T P É T E R Y  P É T E R

Európa már jó ideje válaszút előtt áll. Vagy komolyan ve-
szi keresztény/keresztyén hagyományait, és ezek alapján 
akar lelkileg megújulni, vagy pedig menthetetlenül áldo-
zatul esik mindenféle ideológiának és olyan vallás(ok)nak, 
amely(n)ek követői nem szégyellik a saját hagyományai-
kat. Arról, hogy ma milyen szellemiség uralja a kontinenst, 
nem annyira az eurovíziós dalfesztivál győztese, hanem 
inkább a színpad díszletei szolgáltak felvilágosítással.1 Pe-
dig az Európai Unió a keresztény eszmeiség jegyében fo-
gant. Robert Schuman egykori francia külügyminiszter, 
az EU egyik alapítója fi gyelmeztetett annak idején, hogy a 

 1 http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2014/05/eurovision-2014-illumi 
nati-szimbolumok.html. (Megtekintés: 2014. június 27.)

demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.2 Jacques 
Delors, az Európai Bizottság elnöke (1985–1995 között, az 
utolsó nagy formátumú politikus ebben a tisztségben, a 
legújabb utód ezen aligha fog változtatni) 1992-ben Klaus 
Engelhardt badeni püspököt, a német protestáns egyházak 
(EKD) tanácsának elnökét fogadva felhívást bocsátott ki: 
„Ha tíz év múlva nem sikerül lelket, lelkiséget adni Euró-
pának, a játszmát elveszítettük.” Így indult a „lelket adni 
Európának” program (Szentpétery 2012). Sajnos több 
mint húsz év elmúltával is alig-alig sikerül(t), de amíg nem 

 2 Kulturális identitás: a vallás szerepe Európában. Konferencia Sze-
geden. http://www.meot.hu/index.php?option=com_content&view
=article&id=425:szegedk&catid=77:vallaskozidialogus&Itemid=74. 
(Megtekintés: 2014. június 27.)
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nyugszunk bele, addig a játszmát sem veszítettük el. Az 
alábbiakban néhány fontos problémát említek.

1. Ha más vallásokat ma már nem nevezünk minden 
további nélkül elvetendő pogányságnak, és becsüljük az 
őszinte istenkeresést, akkor is fel kell tennünk a kérdést: 
miért nem elég vonzóak keresztény/keresztyén közössége-
ink? Minden torzítás ellenére mi az oka a különbségnek a 
2001-es és a 2011-es népszámlálás vallásosságra vonatko-
zó adatai között? 

2. Az ősmagyar vallás/magyar ősvallás, táltoshit feltá-
masztásával kapcsolatos törekvésekkel keresztényként egy-
re inkább meg kell küzdenünk: Hogyan becsüljük meg más 
vallású emberek – köztük őseink – istenkeresését? Mit te-
hetünk belőlük kultúránk részévé úgy, hogy az ne minő-
süljön szinkretizmusnak? Egyrészt nagyra értékelhetjük 
őseink vallásának nemes egyszerűségét, azt, hogy a keresz-
ténység felvétele valójában nem jelentett túl nagy törést. 
Egyébként is a lehető legjobban meg kell ismerni hagyomá-
nyainkat. Másrészt a szinkretisztikus törekvések elfogad-
hatatlanok, például az, ha valaki a csíksomlyói Máriában 
igazából a magyar ősvallás anyaistenét tiszteli. A verőcei 
Kárpát-haza temploma avatásának (2010. jún. 4.) elutasí-
tása a püspökök részéről refl ektorfénybe helyezte a prob-
lémát. Hadd jegyezzük meg: aligha volt más választásuk, 
legfeljebb jó lett volna korábban tájékozódniuk.3

3. A régi-új pogánysághoz tartozónak tekinthető Zsolt 
14 és 53 nyomán az úgynevezett új ateizmus. „A tudomány 
bebizonyította, hogy nincs isten” szemlélet Nyugaton, el-
sősorban az USA-ban „virágzik”, ahol nem is volt állami 
szintű ateizmus. Földönkívüli, az emberhez hasonló intelli-
gens teremtményről a Szentírás nem tud. Azt a hitet, hogy 
élet – az élet értelmét kutató lény fejlettségi szintjéig menő-
en – mindenütt spontán kialakul, ahol adottak a feltételek, 
a Szentírás nyomán a leginkább elvetendő „pogányságnak” 
kell tartanunk (Szentpétery 2014b), vagyis a Teremtő ki-
kapcsolásával az anyag, az idő és a véletlen/szükségszerű-
ség imádatának. Így az ufóhittel (is) csak a szellemtudo-
mányokban érdemes foglalkozni. Itt kell megemlítenünk 
a neuroteológiát, amely a vallási képzeteket, élményeket 
pusztán agyi folyamatokkal kívánja magyarázni. A világ-
bajnokság után hadd idézzük: „Ahogy a foci lényegét, okát, 
alapját, gyökerét sem lehet pusztán az egyes focisták vagy 
drukkerek szervezetében lejátszódó biológiai folyamatok-
ból megérteni, úgy a vallási és hasonló jelenségek megér-
tését sem lehet az ilyesmit átélő emberek agyában kezdeni 
vagy végezni.” (Szalai 2010, 99. o.) 

4. A természetgyógyászat/alternatív gyógyászat is sok-
szor más vallási képzetekkel, babonákkal, okkultizmussal 
keveredik, és nehezen lehet valóban megbízható kísérleti 
eredményeket találni. Persze, hogy a gyógyíthatatlan(nak 

 3 http://www.magyarkurir.hu/hirek/toertenelmi-egyhazak-puespoe 
kei-verocei-karpat-haza-templomarol. (Megtekintés: 2014. június 27.)

hitt) beteg ember, illetve hozzátartozója az utolsó szalma-
szálba is belekapaszkodik. Az Ószövetség számára az idős 
ember „élettel betelt” halála elfogadható, de a halál állan-
dóan fenyegető hatalom, amelynek az ember idő előtt bár-
mikor áldozatul eshet. A Megváltó meggyógyította az út-
jába kerülő betegeket, sőt halottakat is feltámasztott. Fel-
támadásával megkaptuk a végső garanciát a halálnak (és 
persze okának, okainak) eltörlésére, de ennek ideje még 
nem jött el. A Szentírás egyébként sem akarja kíváncsi-
ságunkat minden részletében kielégíteni (bármennyire is 
szeretnénk tudni például azt, hogy Jairus leánya, a naini 
ifj ú és Lázár végül miben halt meg).

5. A különféle jósoknak – ennyit biztosan megjósolha-
tunk – még jó ideig nem kell félniük kenyerük elvesztésé-
től. Említsük meg, hogy Melanchthon „úgy kezelte az an-
tik asztrológiát, mint bepillantási lehetőséget a kozmikus 
törvényszerűséggel meghatározott fátumba, s lényegében 
felvilágosodott (racionalista) csillaghiedelme annyira el-
töltötte, hogy a hatalmasabb barát [Luther] amúgy igen 
szívesen került ellenkezését ezen a téren újra meg újra ki-
hívta…” (Warburg 1986, 13. o.) A Da Vinci-kód nem azt 
mutatja, hogy a Szentírás sokkal többet mond, mint gon-
dolnánk, hanem azt, hogy egyesek sokkal többet, illetve 
egészen mást szeretnének beleolvasni.

6. Stílszerűen a végére hagytam a világvégét. Ha 2000-
ben nem is jött el, sőt a maja naptár által állítólag megjó-
solt időpontban, 2012. december 21-én sem, attól még ren-
geteg bizonytalanság van az emberekben. A Szentírásban 
a Megváltó „csak” annyit mond, hogy ha pontosan nem is 
számítható ki a jelenlegi világ elmúlása, az, aki elég fi gyel-
mes, tudja, hogy mikor kell felemelnie a fejét (Lk 21,28). 

Az anyag bősége miatt a dolgozatokban általános ki-
tekintés, bevezetés után egy-egy témát ajánlott felvázolni, 
kifejteni (a fentieken kívül még sok lehetőség van).
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A szószék nyelvezete
Teológiai alapfogalmaink érthetősége

g  S Z A B Ó  L A J O S

A nyelvészek által legtöbbször emlegetett mondatok egyike 
az, hogy a nyelv abból él, hogy állandó változásban van. Ez 
a fejlődésének a titka. A törvényszerűségek és a szabályok 
ennek megfelelően alakulnak át időről időre. Az egymást 
követő generációk másképpen használják a szavakat, a je-
lentésük is gyorsan módosul emiatt, de ahhoz nem fér két-
ség, hogy mégis fontos a helyes nyelvhasználat, ez az előfel-
tétele a hiteles és eredményes kommunikációnak minden 
korban. A szabályok is alakulnak, de a szerepük minden 
időben fontos, és betartásuk nem lehet kérdés. Egészséges 
fejlődési folyamatban születik meg a szabályokat rögzítő 
konszenzus.

Igaz az igehirdetés nyelvezetére is, hogy a „használa-
ta” alakítja leginkább a vele kapcsolatos szabályokat és el-
várásokat. Nincsen még egy olyan területe a lelkészi élet-
pályának, amely számszerűségében többet mutatna, mint 
az elmondott igehirdetéseké. Sokszor rekordokat döntő 
felsorolást jelent, hogy ki hányadik prédikáció elmondá-
sán van túl. Akár egyetlen vasárnap, akár egy gyülekeze-
ti munkaév során. A kérdés azonban az, hogy van-e iga-
zi önkritikus vizsgálata ezeknek a beszédeknek. Mennyi 
időt és fi gyelmet szentelünk annak, hogy a „szószéki kom-
munikáció” eredményes, hatékony és egyértelmű legyen? 
Ennek pedig alapfeltétele az érthetőség. Figyelünk-e arra, 

hogy olyan nyelven és úgy beszéljünk a szószéken, hogy 
a közvetítendő tartalom érdekes, értékes és „értelmes” is 
maradjon a prédikáció egésze alatt? Milyen nyelvhaszná-
lat jellemző a mai igehirdetésekre? Élünk-e a formai meg-
jelenítés erejével úgy, hogy naprakész nyelvi igényesség és 
stilisztikai megfontoltság legyen jellemző a beszédünkre? 

Veszélyes ellenfele az evangélium kommunikációjá-
nak az, ha a hallgató számára távoli és idegen nyelven fo-
lyik a prédikáció. A szószék nyelvezete ebben az esetben 
egy mesterséges, a hallgató világától távoli nyelv. Nem a 
külvilág nyelvezetét használják ilyen esetben a szószéken, 
hanem egy belterjes egyházit. Látszólag egyházközeli, va-
lójában „idegen” nyelvezet ez. Ez a kísértés egyaránt reali-
tás a konzervatív és a modern teológiai irányzatok képvi-
selői számára. A használt nyelv akár „kánaáni”, akár „túl 
modern”, eltakarja és gátolja az evangélium életrevalóságát.

Az igehirdetés küldetése minden időben ugyanaz: az 
evangélium közvetítése, a hit ébresztése és felelős jelen-
létre hívás. Mindez a másik ember élete és a ránk bízott 
természet összefüggésében aktualizálódik. Ezek az igazi 
érintkezési felületek az igehirdetés számára: akikkel élünk 
és ahol élünk. Valós személyek, helyszínek és események. 
Minél tágabb dimenzióra nyitott a szószéki beszéd, annál 
eredményesebb. Már ezeknek az alapvető elvárásoknak is 
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csak nyelvi frissességgel, rendezettséggel és precizitással 
lehet megfelelni a szószéken. 

A hit alapkérdéseinek a megfogalmazása, a megfele-
lő aktuális szavak kiválasztása is nyelvi kérdés. De a nyelv 
kérdése az is, hogy olyan témákat és olyan szavakkal hasz-
náljunk a szószéken, amelyek élnek és jelen vannak a mai 
kommunikációban. Ebben az összefüggésben korunk spe-
cialitása a teológia és a média kapcsolata. Erre utal könyvé-
ben a berlini gyakorlati teológus, Wilhelm Gräb, amikor a 
vallási kommunikáció mai esélyeit kutatja a „nyilvánosság 
struktúraváltásával” (Habermas) való összefüggésben. Az 
igehirdetést úgy vizsgálja, mint aminek akkor van jelentős 
szerepe, ha az élet értelmének legfontosabb kérdéseit mint 
aktuális életjelenségeket képes kommunikálni. Olyan té-
mák felvetésével, amelyek valósak. „A médiumok hozzák 
létre ma a nyilvánosságot, és ezek is formálják minden vo-
natkozásban, a valláséban is. Amit a média nem tesz témá-
vá, az nem téma a nyilvánosságnak. Arra pedig még a val-
lásos kommunikáció sem csatlakozhat rá, ami nem téma, 
és nem is feltételezheti annak az ismeretét.” (Gräb 2006b, 
185. o.) Tudomásul kell venni, hogy ma nem mi szolgáltat-
juk a nyilvánosság témáit, hanem a médiumok által élet-
re hívott témák lehetnek a mi szószéki nyelvezetünk kap-
csolódási pontjai. Arról érdemes szólni, ami már létező, 
élő téma a nyilvánosságban. Csak ez számíthat fi gyelemre 
a gyorsuló környezetben. Ez nem negatívum, hanem idő-
szerű kihívás a prédikátorok számára.

Vegyünk egy konkrét példát. Biztos, hogy az evangéli-
kus teológia sarkalatos témája a megigazulás. A kérdés az, 
mit kezd ezzel az egyetlen szóval a mai hallgató. Természe-
tesen mást a gyülekezeti maghoz tartozó és mást a kívülről 
érkező. Az igehirdetés „célközönsége” azonban nem szűkít-
hető le a belső körre. Az egyértelmű, hogy ha a bűn, a vét-
kes tartozás, az ítélet, a bűnvallás vagy éppen a megtérés, 
újjászületés szavakkal akarunk a mai hallgatóhoz közelíte-
ni, akkor általa nem használt és így nem is igazán értett ki-
fejezésekkel terheljük. Érdemes elgondolkodni azon, hogy 
milyen szószéki nyelvezet hozza a mai emberhez legköze-
lebb a megigazulás témáját. Ezzel a konkrét témával fog-
lalkozik Wilhelm Gräb, érdemes vele együtt, paradigma-
szerűen végiggondolni a kérdést (lásd Gräb 2006a, 9–25. 
o., különös tekintettel az „Evangéliumi megigazulástan – 
mai megvilágításban” című fejezetre).

Megkerülhetetlen igény és alapvető szakmai elvárás a 
szószéken „beszélő” személlyel kapcsolatban az, hogy „ne 
csak mondja a magáét”, hanem tolmácsolja, érthetően fe-
jezze ki a lényegi mondanivalót, a teológiai üzenetet. Le-
gyen tartalom a szavaiban, és lehessek benne én is – hall-
gatóként – az életemmel a beszédében. Kérdezzen bele az 
életbe. Ütköztessen a mai létkérdésekkel. Indítson további 
gondolkodásra, töprengésre. Tegyen érzékennyé a környe-
zet mai kihívásaira. Ebben a szófordulatban jól benne van 
a kritika igazsága, hogy azért probléma ez, mert ha való-

ban csak a „magáé” a mondanivaló és az üzenet, mert nem 
kapcsolódik szélesebb gondolkodási rendszerbe, ha csak 
egy önmaga körül forgolódó okfejtés, akkor csak egy zárt 
érdeklődési körnek felel meg. A szűkülő és elfogyó egyház 
beszéde ilyen. Fontos a különbség: nem kényszer felvállal-
ni mások életét a szószéki beszédben, hanem ez az attitűd 
a természetéhez tartozik.  

A hallgatót megközelíteni csak minőségi teológiai mon-
danivalóval van esélyünk. Érett gondolatokkal, értelmes 
következtetésekkel, értékes, a mai élet számára lényeges té-
mákkal. Ez persze csak akkor lehetséges, ha az előkészületi 
időben megküzdöttünk a tényleg teológiai szintű monda-
nivalóért. A mai kontextus kikerülése mindig távolivá és 
idegenné teszi a szószéki beszédet. Erős kifejezésnek tűn-
het, de életidegen beszéd az, aminek nincsen kapcsolata és 
nem is érintkezik semmilyen formában azzal a világgal, 
amiben élünk. Isten üzenetének a hangzó szavakban ak-
kor lesz ereje, ha a szószéki beszéd benne marad vagy bele-
kerül a hétköznapi beszéd, az adott kor mindennapi kom-
munikációjának világába. Különösen igaz ez a média terü-
letén jelentkező „szószéki” életre. Itt csak akkor van esélye 
a szószéki nyelvezetnek, ha illeszkedik a közvetítő eszköz 
stílusához és világához. Ezenfelül még az is nagyon lénye-
ges, hogy az egyes médiumoknak nagyon speciális célkö-
zönsége van, és ha vállaljuk, vagy szeretnénk ezen a terü-
leten is megszólalni, akkor ezt külön is érvényesíteni kell 
a nyelvhasználat területén.

A homiletikában ennek az alkalmazkodásnak a kri-
tériumait ma is leginkább Pál apostol areopágoszi beszé-
dének elemzésében találjuk meg. Fontos ezt tudni akkor, 
amikor ma nem nagyon szeretjük ezt alkalmazni. „Maguk 
az egyházi emberek az egyházon kívül is a kánaáni nyel-
vet használják. Ez azzal függ össze, hogy teljesen beszű-
külnek az életükkel a gyülekezeti közösségbe és az egy-
házi grémiumokba. Csak nagyon kevesen áldoznak kö-
zülük időt arra, hogy színházba, moziba látogassanak.” 
(Wandel 2014, 51. o.)

Az értékes és eredményes nyelv keresése nem felesle-
ges energiapazarlás. De nem is pótolja ez a tevékenység a 
tartalmi defi citet. Az igehirdetésnek mindig van egy ér-
telmi és egy érzelmi kisugárzása a hallgatóság felé. A ket-
tő összhatása és szükséges összhangja csak akkor valósul 
meg, ha megbecsüljük a hallgatóinkat azzal, hogy értékes 
tartalmat adunk át és érdekes „közvetítést” biztosítunk a 
szószéken. Semmiképpen sem elnagyolható és elhanya-
golható a nyelvezet, legfőképpen nem szabad a „véletlenre 
bízni”. E nélkül a homiletikai alapállás nélkül nem tudunk 
eleget tenni a reformátori teológia prédikációra vonatkozó 
elvárásainak a mai környezetünkben. A protestáns igehir-
detés ugyanis igazából annyi, mint „Istenről egyszerűen 
beszélni” (Knieling 2011, 86. o.), de kognitív és esztétikai 
értelemben is minőségi eseményként. A szószéki beszéd 
így marad a kultúra szerves része.
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Az egyház jövője: szervezet és/vagy Krisztus teste
g  K R Á M E R  G Y Ö R G Y

Az egyház jövője 

Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy milyen jövőképet lá-
tunk magunk előtt a Magyarországi Evangélikus Egyház-
ban. Annak ellenére, hogy egyházunkban sokféle kegyességi 
irány más és más jövőt lát maga előtt, mégis lennie kell egy 
közös nevezőnek. Ez a közös nevező talán lehetne annyi, hogy 
Krisztust akarja hirdetni egyházunk a jövőben is, mégpedig a 
mai Magyarországon, a mai magyar társadalom valóságában. 
Ez a meghatározás fontos. Nem a társadalmon kívül, hanem 
annak valóságán belül kell megjelennie az evangéliumnak!

Krisztus teste – vagy?

A címben szereplő kérdés nem valóságos! Az egyház jövője 
nem lehet más, mint az, hogy megéli küldetését, és Krisztus 
testeként jelenik meg a világban. Abban az esetben, ha az egy-
ház nem törekszik arra, hogy Krisztus testének valóságát élje 
meg, elveszíti küldetését is. A kérdés tehát csak az lehet, hogy 
a Krisztus testeként működő egyháznak lehet-e szervezete. 
Ha igen, akkor éppen a Krisztus testeként létezés lehet a nor-
ma, amihez igazodnia kell. A Krisztus testeként való létezés 
szükségszerűsége kikényszeríti az állandó kérdést: az egyház 
aktuális szervezete megfelel-e az alapkritériumnak? Így lesz 
ez egy állandó ellenőrző kérdés. A tervezésnél, a jövőképalko-
tásnál már elméletben is előre fel kell tenni ugyanezt a kérdést.

Egyház a társadalomban – szükségszerű szervezet?

Az egyház a társadalomban él. Ha megfelel küldetésének, 
akkor Krisztus testeként él a társadalomban. Megvitat-
ható az a kérdés, hogy kötelező-e az egyháznak szerveze-

ti formát öltenie csak azért, mert része a társadalomnak. 
Az alapvető feladata, az evangélium hirdetése nem kíván 
szervezeti egységeket, felépítést. Nem az egyházszervezet 
iránti belső igényére gondolok, hanem arra a kérdésre ke-
resem a választ, vajon működhetne-e a társadalomban az 
evangélium hirdetése szervezeti formák nélkül.

Különbséget kell tenni az egyház belső szervezeti fel-
építése és a társadalmi rendbe való beágyazódásából adó-
dó társadalmi szervezeti felépítése között. Az egyik ol-
dalon olyan kérdések kerülnek elénk, mint az egyetemes 
papság elve, a hierarchia kérdése. A társadalmi szervezeti 
felépítés egészen más kérdések elé állít minket, mint példá-
ul az egyház, a gyülekezetek jogi személyiségének kérdése, 
az egyre nehezedő adminisztráció kérdése. A mai magyar 
társadalomban nem az MEE belső szervezeti felépítésének 
kérdései mérettetnek meg, hanem a külső, a társadalmi 
beágyazódás szervezeti alkalmassága lesz kérdéssé. Ezért 
én ezt a témát ebbe az aktuális irányba vinném tovább. 

Szervezeti kényszerek, egyház és állam 

kapcsolódása

Ma az MEE anyagilag függ az államtól. Működése elkép-
zelhetetlen lenne anyagi segítség nélkül. Ugyanaz a mondat 
kérdésként: végképp ellehetetlenülne az MEE, ha önálló-
an, állami támogatás nélkül próbálna létezni? Levehetné-e 
magáról azt a kényszert így, hogy külső, társadalmi szerve-
zeti egységként kell működnie? Az elmúlt években voltak 
lelkész kollégák, akik a hitoktatás fi nanszírozásának egyre 
növekvő adminisztratív terhei miatt lemondtak az állami 
fi nanszírozás elfogadásáról. A külső szervezeti terhek he-
lyett az anyagi függetlenséget választották. Valóságos al-
ternatíva ez az egyház egészére nézve is?
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A téma aktuális beágyazódása – oktatás, 

diakónia, pályázatok

Az MEE a magyar társadalomban nem egyszerűen csak az 
evangélium hirdetésének feladatát vállalta fel. Sok tekintet-
ben állami feladatok átvállalása is meghatározza életét. Az 
oktatás, a diakónia területén hatalmas közfeladat ellátását 
vállalta fel egyházunk akkor, amikor iskolákat, diakóniai 
intézményeket alapított, vett át. A feladat átvállalása ön-
magában kikényszeríti a társadalmi szervezeti forma lét-
rehozását, kiépítését. 

Gyülekezeteink ma nem tudnának épületeket építeni, 
régi épületeket fenntartani akkor, ha nem vennének részt 
pályázatokon. Az Európai Unió tagállamaként látnunk kell 
azt, hogy a pénzforrások elosztása pályázatok útján törté-
nik. Ebből megint csak adódik az a kényszer, hogy egy adott 
gyülekezet, sőt az egyház egésze kénytelen a saját szer-
vezeti felépítését a pályázati követelményekhez igazítani.

Mindezek a külső körülmények óriási terhet rónak a 
gyülekezetekre, az egyházra. A gyülekezeti lelkészi mun-
ka idejének jelentős részét az adminisztratív feladatok el-
látása teszi ki. Az egyház központi szervezetét pedig szin-
te teljességgel lefoglalja ennek a szervezeti felépítménynek 
a mozgatása, életben tartása.

Éppen ezért lenne fontos az eredeti norma szem előtt 
tartása. Az egyház Krisztus teste! Minden szervezeti vál-
tozást ennek fi gyelembevételével kellene megvizsgálnunk.

Valóban a Krisztus testeként létezést szolgálják oktatási, 
diakóniai intézményeink? Valóban olyan pályázatokon in-
dulunk, amelyek ugyanennek a célnak az elérésében segíte-
nek bennünket? A válasz nem lehet általános. Ugyanakkor 
az egyenkénti mérlegelésnél el kellene jutnunk a következmé-
nyek következetes vállalásához. Bármilyen szervezeti struktú-
ra csak akkor nyeri el létjogosultságát, ha az egyház közelebb 
kerül általa az eredeti céljához, vagyis ahhoz, hogy Krisztus 
teste legyen. Minden olyan szervezeti forma, ami ebben a fel-
adatában hátráltatja az egyházat, önnön létét kérdőjelezi meg.

Erős vár a gyülekezet
A gyülekezeti autonómia kérdései

g  S Z E M E R E I  J Á N O S

A szellemes cím evangélikus himnuszunkra utalva tart 
tükröt elénk. A 21. század elején mi jellemzi a magyaror-
szági evangélikusok egyházi berendezkedését, és ez milyen 
aktuális kérdéseket vet fel?

A téma feldolgozásához elsőként egy kitekintést aján-
lok, amely megvizsgálja a különböző keresztény felekeze-
tek egyházértelmezését. Ez után a „szomszédolás” után 
remélhetőleg sokkal izgalmasabb hazatérni és végiggon-
dolni, hogy mi, magyarországi evangélikusok mit és mi-
ért gondolunk hasonlóan vagy eltérően, mint a mellettünk 
élő testvérfelekezetek. Érdemes utánajárni annak is, hogy 
milyen tapasztalatok, milyen felismerések és milyen teo-
lógiai szempontok alakították reformátor eleink elképze-
léseit. A reformáció 500. évfordulójára készülve az is hasz-
nos lenne, ha az evangélikusok világméretű családjában 
is körülnéznénk. A különböző országokban erősen eltérő 
társadalmi környezetben, ki hát-, ki ellenszélben élte és éli 
evangélikusként egyházi életét. Ez a tény visszahat az adott 
közösségek berendezkedésére és az egyház önértelmezésé-
re, szolgálatának kereteire és gyakorlatára is.  

A hagyományos evangélikus gyülekezeti elv nálunk a 
következő szófordulatban rögzült: „az egyház a gyüleke-
zeteiben él”. Hogyan és miként működhet ez jól? 

Az Ágostai hitvallás jól ismert és sokat idézett VII. cik-
két érdemes most is elővenni: „Az egyház a szentek gyü-
lekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki…” Ha az egyház ott 
van – és mai tapasztalatunk is az, hogy ott van –, ahol az 
emberek az igével találkoznak, akkor felvetődik a kérdés, 
hogy miként illeszkedik ebbe a rendszerbe az egyházi élet-
nek az a része, amit közegyháznak szoktunk mondani, és 
ahol többnyire adminisztráció folyik.

A gyülekezetre épülő presbiteriánus, illetve a centra-
lizált, felülről irányított episzkopális berendezkedés elő-
nyeiről és hátrányairól is érdemes lenne mérleget vonni.

A mi gyülekezeti alapú, püspököt is alkalmazó, de még-
sem episzkopális egyházi rendszerünk jogilag úgy lett fel-
építve, hogy minden jog forrása a gyülekezeteknél van. 
Minden felettes egyházkormányzati szint felelősei, illet-
ve a közegyházban szolgálók választás útján – közvetle-
nül vagy közvetve – a gyülekezetektől kapják megbízatá-
sukat. A megbízás pedig arra szól, hogy minden erejükkel 
és képességükkel a bázis, vagyis a gyülekezetek építésén, 
segítésén és támogatásán fáradozzanak. 

A német Klaus Douglass nálunk is joggal népszerű Az 
új reformáció című könyvének 81. tételében a gyü le ke zet-
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cent rikus gondolkodás tudatosítására a következőt fogal-
mazza meg: „Az egyház van azért, hogy a gyülekezeteket 
erősítse, nem pedig fordítva.” 

Ez a gyülekezetcentrikus szemlélet egyházunk életében 
(éppen a cikk írásának idején) az MEE Országos Irodájának 
átalakításában is megjelent. Ennek jegyében van megala-
kulóban a gyülekezeti és missziói osztály. Az országos egy-
ház alkalmazásában lévő intézményi lelkészek gyülekeze-
tekhez való bekötése is ezen szempont alapján vetődött fel. 

Erős vár a gyülekezet.
A jól működő közösségek valóban erős várak lehetnek, 

lehetnének. Biztonságot kínálhatnak a bizonytalanságban 
élőknek, oltalmat az üldözötteknek, támaszt és segítő tá-
mogatást adhatnak a rászorulóknak. A gyülekezetek lelké-
szeik számára is igyekeztek biztosítani az oltalmazó erős 
vár szerepét. Érdemes felfi gyelnünk arra is, hogy más or-
szágokban élő evangélikus lelkész testvérek számára van-
nak más intézményes „várak” is, amelyek segítségükre si-
etnek, ha akár az egyházzal lenne is valamilyen nézeteltéré-
sük. Németországban például a lelkészegyesületek ellátnak 
ilyen feladatot is. Nálunk egy ilyen intézmény próbált len-
ni a felállított, de kevéssé működő lelkészi becsületszék.   

Magyarországon a diktatúra idején a gyülekezetek vé-
delmet biztosító szerepét tudatosan visszanyesték. Az egy-
ház oktatási és szociális intézményeinek elvétele, az egyesü-
letek betiltása, valamint a gyülekezetek gazdasági bázisát 
adó földek államosítása is ezt a célt szolgálta. A lelkészeket 
védő parókusi beágyazottsággal szemben (sajnos az egyhá-
ziak segítségével) létrehozták az egyházi közérdekből va-
ló elmozdítás jogi lehetőségét. Az 1966-ban elfogadott II. 
tv. 51. §-a mondta ki, hogy a püspöknek joga van a lelké-
szek egyházi közérdekből való áthelyezésére. Ezzel a püs-
pök – sok esetben a világi hatalom megrendelésére – kor-
látozhatta a gyülekezetek és a lelkészek jogát. 

Dr. Harmati Béla 1987-ben, püspöki beiktatásának ün-
nepén tett egy fontos ígéretet, miszerint a ’66-os törvény-
könyvben nevesített „egyházi közérdekből való áthelyezés” 
püspöki jogával nem kíván élni. Ez a bejelentés akkor na-
gyon sokaknak okozott örömöt. Ez az ígéret a változás, a 
gyógyulás reményét hordozta. 

Erős vár vagy csak omladozó várrom a gyülekezet?
Huszonöt évvel vagyunk a rendszerváltás után. A ne-

gyed évszázad alatt sok területen nagyot változott a világ. 
Az egyház élete, mozgástere is átalakult. A gyülekezetek 
háza táján is komoly átrendeződések fi gyelhetők meg. 
A gazdasági, demográfi ai, szociális és szekularizációs 
folyamatok negatívan hatottak az egyik oldalon, ugyan-
akkor az egyház előtt kinyíló, illetve kiszélesedő társa-
dalmi szerepvállalás új missziós lehetőségeket mutatott 
meg. A fogyatkozó falusi gyülekezetek a létezés határán 
küszködnek az életben maradásért, viszont vannak növe-
kedő, erősödő közösségeink is, amelyek jól tudják hasz-
nálni és kamatoztatni visszakapott, átvett vagy újonnan 

indított intézményeiket a missziói munkában és a kö-
zösség építésében.

A munkaerőpiac átalakulása sajnos gyorsítja a kistele-
pülésekről az elvándorlást. A kizárólag mezőgazdaságra 
berendezkedő falvakban a modern gépek segítségével sok-
kal kevesebb ember is képes megmunkálni a határban lé-
vő földeket. Ez azt jelenti, hogy a fi ataloknak más telepü-
léseken kell munkalehetőséget és életteret keresniük. A kis 
falvakban élő, egykor erős evangélikus közösségeink emi-
att is erőteljesen fogyatkoznak. Sajnos van, ahol már egy-
általán nincs keresztelés és esketés, csak temetés… Nem 
kis kihívás ilyen helyeken helytállni, a maradékot bátorí-
tani, vigasztalni, az előremenőket elkísérni. 

Hogyan lehetne erős vár az a közösség, amelyik olyany-
nyira megfogyatkozott és meggyengült, hogy nemcsak az 
önfenntartásra, de az egészséges működésre is képtelen már, 
ugyanakkor a múlt dicső emlékeire hivatkozva görcsösen 
ragaszkodik az anyagyülekezeti státuszához?

Nem gondolom, hogy a gyülekezeti elv helyességét ki-
kezdte volna az idő. A probléma gyökere talán inkább ott 
van, hogy közösségeink az új körülmények között nem 
tudnak megfelelni a gyülekezet kritériumainak. Ebből kö-
vetkezhet az, hogy az „erős vár” szerepüket is rosszul gya-
korolják. Mit tehetnének ők, és mit tehet értük a nagyobb 
közösség? Mivel lehetne gyülekezeteinket megerősíteni? 

A végére hagytam, mert az érvek között a legerősebb 
mégiscsak a Szentírás iránytűje. Az újszövetségi iratok az 
egyházat több helyen is az emberi test hasonlatán keresz-
tül ábrázolják (a legrészletesebben 1Kor 12 bontja ki). Ez-
zel egyrészt az egymástól sok mindenben különböző tagok 
természetes összetartozását mutatják be, másrészt a Krisz-
tus főségére utalnak. „A fej pedig a Krisztus.” 

Az igazán fontos kérdés az, hogy Krisztus vezetése 
miként biztosítható a gyülekezetek és az egész egyház 
életében.
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Humánerő-gazdálkodás egyházunkban
g  G Á N C S  P É T E R

A címet olvasva talán sokunkban ott bujkál az a bizonyos 
„kisördög”, a meglehetősen cinikus és ironikus kérdés: le-
het-e dolgozatot írni olyan valamiről, ami nem is biztos, 
hogy létezik egyházunkban?

De vegyük komolyan a feladatot, a lehetőséget, hogy a 
lelkészi munkaközösségeinkben végre együtt átgondolhat-
juk: miként lehetne megtapasztalható valóság egyházunk-
ban a humánerő-gazdálkodás.

Legalább három szinten érdemes megvizsgálni a kér-
dést: gyülekezetek, egyházkormányzati szintek (egyház-
megye, egyházkerület országos egyház), valamint a kép-
zés területe, különös tekintettel az EHE-re.

Gyülekezetek

Gyakran halljuk kissé már megüresedett lózungként, hogy 
az egyház gyülekezeteiben él. Ma ezt a szép jelszót min-
denképpen ki kellene egészíteni azzal a nyilvánvaló tény-
nyel, hogy egyházunk gyülekezeteiben és intézményiben él. 
A két szolgálati terület összehangolása, egyensúlya, együtt-
működése egyházunk stratégiai létkérdése.

A legszélesebb humán erőforrást gyülekezeteinkben kel-
lene felfedeznünk és feltárnunk. Sajnos erősen kísért a fo-
gyasztói szemlélet gyülekezeteinkben. A „közönség” helyet 
foglal a templompadokban, és várja a „produkciót”. Ha azt 
gyengének ítéli, keres másik „előadót”… Még mindig csak 
üres szlogen szintjén emlegetjük a reformátori örökséget, az 
egyetemes papságot. Vajon átlaggyülekezeteinkben hányan 
készülnek aktív résztvevőként egy-egy vasárnapi istentiszte-
letre? Vajon lelkészeink egyáltalán megkísérlik-e bevonni a 
liturgiába, a közös szolgálatba az erre mozgósítható gyüle-
kezeti tagokat? Vagy elhangzik az egyház hullafoltját jelen-
tő, félelmetesen ismerős mondat: „Ez nálunk nem szokás…”

A közelmúltban egyházunkban elvégzett szociológiai 
felmérés számai szomorúan igazolták, hogy az önkéntes-
ség nem igazán „szokás” gyülekezeteinkben. Talán többek 
között emiatt is kellett karcsúsítani a presbitériumok lét-
számát, mert egyre kevesebb az elkötelezett önkéntes. Va-
jon mi lehet ennek az oka? A társadalomban erősödnek a 
civil mozgalmak, szervezetek. Végzetes lenne egyházunk 
jövőjére nézve, ha a múlt kísérteteként, keserves öröksége-
ként megmaradna a „one-man-show” mentalitás, amely-
ben minden felelősség és feladat a lelkészre hárul.

Sokkal tudatosabban és szervezettebben kellene élni a 
presbiter- és munkatársképzés lehetőségeivel. Akár törvé-
nyileg is szabályozni lehetne, hogy minden presbiternek jo-

ga, de egyben kötelessége is, hogy képezze, továbbképezze 
magát. Az ehhez szükséges anyagi forrást központilag kell 
biztosítani.

Az általános, bibliaiskola-szerű képzésen túl kívána-
tos lenne szakirányú oktatás is: gazdasági munkatársak, 
istentiszteleti életben közreműködök, lektorok, katechéták, 
lelkigondozók, médiamunkások képzése stb. 

Meg vagyok győződve, hogy a szükséges munkatársak 
ott rejtőzködnek gyülekezeteinkben vagy azok vonzásköré-
ben, peremén, csak meg kell találnunk, szólítanunk őket, 
és képessé kell válnunk arra, hogy kellőképpen motivál-
ni is tudjuk őket.

Egyházkormányzati szintek

Egyházmegyéink jelentik azt az egységet, amely nagysá-
gánál, illetve kicsiségénél fogva alkalmas lehet az egyházi 
stratégiánkban is kiemelt fontosságú hálózatos együttmű-
ködés kiépítésére. Közös hitoktatók, könyvelők alkalma-
zása példaértékű lépés lehet az egészséges, gazdaságos hu-
mánerőforrás-gazdálkodás megteremtésének útján.

A zsinati törvényalkotás nemes célkitűzése szerint egy-
házkerületeink elsősorban spirituális egységek, ezért nem 
önálló jogi személyek. De vajon mennyiben tud az egyház-
kerület vezetése, első renden maga a püspök eleget tenni a 
jogos elvárásnak, hogy a pásztorok pásztora legyen? Külö-
nösen azok után kérdéses és kétséges ez, hogy a püspöknek 
a fegyelmi tanács tagjaként „pallosjoga” is van…

Fontos lenne kerületi szinten kialakítani azt a munka-
kört, amely valóban a humán erőforrás gondozására tud 
koncentrálni. A püspök mellett lehetne ez a személy akár 
a püspökhelyettes is, de legalább félállásban. Semmikép-
pen sem lenne luxus erre akár egy külön képzett munka-
társat szolgálatba állítani a hivatásgondozás, hivatásőrzés 
létfontosságú feladatával.

Izgalmas, tisztázandó kérdés még a gyülekezeti auto-
nómia és az egyházkerületi vezetés kompetenciájának fe-
szültsége. Tömören kiélezve az alapkérdést: megfelelő em-
ber kerül-e a megfelelő helyre? Embergazdálkodás vagy 
garázdálkodás…

Az országos egyház, az MEE Országos Irodája eddig főleg 
a növekvő intézményhálózat üzemeltetésével volt elfoglal-
va. Új, mindenképpen üdvözlendő lépés, hogy elkezdi mun-
káját az irodán a gyülekezeti és missziói osztály. Reméljük, 
hogy az ott dolgozók valóban segíteni tudják majd a gyü-
lekezeti lelkészek munkáját munkatervek készítésével stb.
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Evangélikus Hittudományi Egyetem

Témánk szempontjából kulcsfontosságú, hogy milyen „hu-
mán erő” kerül ki egyetemünkről. Az utóbbi időben, a 
legkülönbözőbb szinteken (zsinat, országos presbitérium, 
rektori beszéd az EHE-évzárón) többször is felvetődött a 
kérdés: mit vár az egyház a teológusképzéstől?

De a másik irányban is indokolt és szükséges a kérdés-
felvetés: mit vár a teológusképzés az egyháztól? Sok min-

dent említhetünk: több imádságot, nagyobb áldozatkész-
séget. Több lelkészi pályára jelentkező fi atalt, felelősebb 
befogadó és küldő gyülekezeteket, empatikus lelkészeket, 
szolidáris egyházvezetést… 

Meggyőződésem, hogy nem egymásra kellene muto-
gatnunk, hanem együtt kéne keresnünk az egyház Urá-
nak akaratát, tervét és vezetését 2014-ben Magyarorszá-
gon. Itt és most, ahol és amikor hisszük és reméljük: nin-
csenek elapadóban, kiszáradóban a humán erőforrások…

K Ö N Y V A J Á N L Ó e

Inkulturációra kész biblikus szövetség 

a hittudományi egyetemen
g  K I N Y I K  A N I T A

Teológia és kultúra. Szerk. Szabó Lajos. Luther Kiadó, Bu-
dapest, 2014.

A „reformáció és kultúra” megjelölésű tematikus évhez 
próbál kapcsolódni a Teológia és kultúra című, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem (EHE) tanárainak friss 
tanulmányait tartalmazó gyűjteményes kötet, mely nem-
régiben dr. Szabó Lajos rektor szerkesztésében és a Luther 
Kiadó gondozásában jelent meg. Az előszót dr. Fabiny 
Tamás püspök írta, hangsúlyozva az EHE-n folyó – egy-
házunk és a társadalom kapcsolatát tekintve is számot-
tevő – oktató, kutató és hitébresztő-hitmélyítő munka 
fontosságát. Szabó Lajos rektor egy tanulságos, német 
nyelvterületen elterjedt szójátékra hívja fel a fi gyelmet a 
lelkigondozás kultúrájáról szóló tanulmányában: „…nem 
a kommen idejét éljük, hanem a gehenét. Nem jönnek az 
emberek az egyházba, hanem az egyházban élőknek kell 
menniük az emberekhez.” (37. o.) A következőkben azt 
vizsgáljuk, mennyiben éri el ez a tizenhét írást tizenhat 
EHE-s oktató tollából elénk táró kötet a célját, a Rózsa-
völgyi köz otthonos légköréből a keresztény tanítástól 
gyakran idegenkedő közegekbe történő kilépés adekvát 
útjait, módszereit, a teológia és a kultúra kapcsolódási 
pontjait keresve. 

A kötet végén ismerős arcok mosolyognak az olvasó-
ra. Rendszeres és gyakorlati teológusok, ó- és újszövetsé-
ges bibliakutatók, egyháztörténészek és egyházzenészek. 
Vajon azoknak is olyan bizalomgerjesztőek, akik sem-
mit nem tudnak munkásságukról, egyéniségükről? Va-
jon azok is megérezhetnek valamit az EHE-n folyó mun-

ka lelki többletéből, akiknek semmi közük az intézmény-
hez és az egyházhoz?

A teológia tudományával foglalkozók számára min-
denképp fi gyelemfelkeltő lehet egy ilyen témával foglalko-
zó kötet. Sajnos a másik oldalról, a kultúráéról ez bizton 
nem állítható. Sokszor egyoldalú a kapcsolódási pont ke-
resése a teológia, az egyház részéről, ami igencsak megne-
hezíti a kapcsolódni vágyó dolgát, illetve sok esetben egy-
szerűen ellehetetleníti a kapcsolat kibontakozását. No de 
nem árt megvizsgálni, mit is értünk „kultúra” alatt. E fo-
galom ugyanis meglehetősen tág értelmezési keretet tesz 
lehetővé – ezt maguk a kötetben megjelenő tanulmányok 
is alátámasztják.

A kultúra, latinul cultura szó a ’művelni’ jelentésű cole-
re igéből ered, ilyen módon elmondható, hogy előszavában 
a nevelés-növelés szójátékkal Fabiny Tamás „fején találta 
a szöget”. Ha a kultúra fogalmát a napjainkban népszerű 
kifejezés, a magyar nemzeti kultúra értelmében használ-
juk, máris háromféle irányba indulhatunk. Egyrészt be-
szélhetünk a magas kultúráról, amely művészeti kincse-
ink őrzésén és ápolásán túl elsősorban a kortárs művésze-
ti életre vonatkozik, és magában foglalja többek között az 
irodalmat, a zenét, a színház- és képzőművészetet. Egy-
ségről azonban bajosan beszélhetünk ezen a kategórián 
belül, hisz a különböző hagyományok, irányzatok, izmu-
sok és ideológiák között folyamatos a verseny. Másrészt 
szűkebb értelemben jelenti a kultúra bizonyos kulturá-
lis, történelmi hagyományok kiválogatását, stilizálását, 
elsősorban a népi kultúra idealizálását. Végül beszélhe-
tünk a kultúráról mint antropológiai fogalomról, amely 



3 1 7  c

Inkulturációra kész biblikus szövetség  a hittudományi egyetemen a

a mindennapi élet kulturális gyakorlatának sokféleségét 
foglalja magában.

A kötet nemhogy szűkíti, de bővíti a kultúra fogalmá-
nak értelmezési lehetőségeit: az egyháztörténészek kedvenc 
letűnt korszakaikba látogatnak, amelyekben értelemszerű-
en egész másképp épült fel a társadalom. Van, aki a kultú-
ra indítószó hallatán önfeledt műalkotás-elemzésbe kezd. 
És akad olyan is, aki vigyázó szemeit igyekszik a kortárs 
jelenségekre vetni. Bizton állítható azonban, hogy a Teo-
lógia és kultúra című kötetben megjelenő rendkívül széles 
körű témaválasztások, az eltérő hangnemek és hangsúlyok 
még a teológiát – valódi ismeret híján – bagatellizáló kul-
túrember szimpátiáját is elnyerhetik. 

A sokféleség ellenére olyasféle egységben gondolko-
dó, összetartó „véd- és dacszövetség” képe rajzolódhat ki 
az olvasó előtt ezeket az írásokat tanulmányozva, mint 
amilyenről Csepregi Zoltán, az EHE Egyháztörténeti Tan-
székének tanszékvezető egyetemi tanára számol be Kö-
zösségi kultúra a magyarországi reformációban című ta-
nulmányában. Az úgynevezett Bund, 
Bundschuh és Verbundenheit fogalmát, 
azaz a korabeli lelkész és gyülekezete 
között létrejött különféle „szerződéses” 
szerveződési formákat a professzor egye-
di példákon keresztül világítja meg, és 
hozza a majd’ ötszáz évnyi távolság elle-
nére közel az olvasóhoz. Megelevenedik 
például a morvaiglói – gyülekezetéhez 
egyoldalúan, de eszmei alapon kötődő 
– Paulus Speratus példátlan, példaadó 
alakja. Valamint Wolfgang Schustel ta-
nulságos története, aki eredménytele-
nül próbálta esküvel megpecsételt szö-
vetségre rávenni híveit, mert azok bi-
zony felettébb kedvelték az ünnepnapi kocsmázásokat. 
Szigorú reguláival a prédikátor csak azt érte el, hogy „a 
bártfai polgárok szájában megsavanyodott az evangéli-
um édes teje” (14. o.). 

A kötetben a másik egyháztörténeti tanulmány, dr. Ko-
rányi András írása egészen más aspektusból közeledik a 
teológia és kultúra témájához: nem a társadalmi jelensé-
gek, hanem a művészet oldaláról. A megfeszített képmása 
című tanulmány az őskeresztények üldöztetésének korá-
tól egészen a reformációig jut el, Jézus Krisztus keresztre 
feszítésének ábrázolását, tehát a centrális teológiai tarta-
lommal bíró, a kor spiritualitásáról leginkább árulkodó 
válogatott műalkotásokat helyezve vizsgálódásainak kö-
zéppontjába. Nagy utazást tehetünk a keresztény teoló-
gia és művészettörténet egykor még teljességgel összefo-
nódó világába az ikonvitától Assisi Ferenc San Damianó-i 
keresztikonján és Grünewald híres isenheimi szárnyas ol-
tárán át egészen a wittenbergi városi templom reformáto-
runkat szószéken ábrázoló oltárképéig. 

Meglepő, hogy szintén a képzőművészet oldaláról kö-
zelít az orgonaművész dr. Finta Gergely, az Egyházzenei 
Tanszék vezetője, aki a van Eyck testvérek híres genti ol-
tárának zenei jeleneteket ábrázoló részeit veszi szemügy-
re – egyházzenész szemüveggel. A hihetetlen precizitás-
sal és valósághűséggel ábrázolt orgonáról Finta Gergely 
megállapítja, hány manuálos, regiszteres és fémsípos – el-
árulva, hogy a kép hangszertörténeti szempontból is fon-
tos forrás. A másik éneklő kórust ábrázoló képről is elké-
pesztő következtetéseket tudnak levonni zenei szakembe-
rek – tudhatja meg az olvasó –, képesek például az éneklő 
angyalok szájmozgása alapján az énekelt szólamot megál-
lapítani. Finta Gergely „dupláz” egyedül a kötetben, az ér-
dekfeszítő elméleti írás után gyakorlatiasabb, kottás anya-
got közöl. Az EHE hallgatóinak intonációi és korálelőjátékai 
ízelítőt adnak a kántor szakon működő műhelymunkából 
– némileg azonban komplexust ébreszthetnek a nem kot-
taolvasó olvasóban…

Ez utóbbi problémáról, „Kodály országában” a Ko-
dály-módszer ismeretének hiányáról, 
ebből következően a zenei kultúra te-
rületén sürgető feladatokról Kinczler 
Zsuzsanna, az EHE egyházzenész ad-
junktusa, az MEE Kántorképző Intézete 
igazgatótanácsának elnöke számol be az 
egyházzene mai helyzetét áttekintő ta-
nulmányában. Az egyházzene szolgála-
tát a társadalom általában a „szent meg-
szállottak” területének tekinti, igény 
azonban nem mutatkozik a hallgatásá-
ra – foglalja össze tárgyilagosan a prob-
lémát (61. o.). A tanulmány mélyről in-
dít, de magasan zár – a zene erényeit, 
például identitáserősítő és gyógyító ha-

tását, az esztétikai és vallásos nevelésben betöltött kulcs-
szerepét hangsúlyozza. 

A művészet oldaláról közelít az Ószövetségi Tanszék 
vezetője, Jutta Hausmann is, aki Arnold Schönberg Mó-
zes és Áron című operáját vizsgálja az ószövetségi képti-
lalom és istenkép tükrében. Az opera az Exodus köny-
vének Mózes elhívását, Áron Mózes mellé állítását és 
az aranyborjú történetét bemutató fejezeteit veszi ala-
pul, de saját értelmezését is nagyban beleviszi a feldol-
gozásba Áron „istenábrázoló” igyekezetéhez megértően 
állva. Schönberg „a Biblia üzenetét saját korának kör-
nyezetében olvasta, égetően fontos kérdéseit a bibliai 
szövegekkel ütköztette, a bennük talált választ pedig 
szavakba és zenébe öntötte” (24. o.). A tanulmány szer-
zője – mint az ószövetségi szövegek hatástörténetének 
jelentős darabját – figyelemre méltónak találja ezt a fel-
dolgozást. Először találkozhatunk tehát olyan írással a 
kötetben, amely állítja, a kultúra is tanulságos ref lexi-
óra bírhatja a teológiát. 
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Talán ehhez a vonalhoz kapcsolható az egyik legérde-
kesebb és egyben legszemélyesebb tanulmány is, a Gya-
korlati Teológiai Tanszék adjunktusának, Kodácsy-Simon 
Eszternek Inkulturáció az iskolában című írása. A hittant 
is oktató pedagógus látszólag messziről indít: chichagói 
ösztöndíjas tartózkodása alatt találkozott egy rá óriási 
hatást gyakorló, sok viszontagságon keresztülment, Af-
rikában évekig szolgáló misszionáriussal, Claude Ma-
rie Barbourral. A szelíd és alázatos lélek életpéldája az 
inkulturációra épülő missziót hirdeti: „egy adott nép gon-
dolkodásába és hitébe csak akkor tud a keresztény tanítás 
beépülni, ha az egész keresztény hit »le van fordítva« az 
adott kultúra nyelvére.” (180. o.) Ezt a keresztény egyhá-
zaknak csak a 20. század második felére sikerült belátnia. 
Közismert példákat hoz a szerző az új szemléletű evangé-
liumhirdetésre: „az élet kenyere” a kínai ember számára 
„az élet rizse”, a bárány szimbolikája az északi sarkkör 
népei számára fókaként értelmezhető. 

A tanulmányíró szerint ugyanezzel a missziós lelkület-
tel kell a hittanároknak is az újonnan átvett, gyakran a ke-
reszténységtől idegenkedő iskolák életébe belépni: „Lélek-
ben néha legalább oly messzire kell utaznia a tanteremben 
a hittanárnak, mint kellett régen az új világ misszionári-
usainak.” (189. o.) Az MEE Katechetikai, valamint Hitok-
tatási Stratégiai Munkacsoportjának vezetője ezzel a leg-
univerzálisabb üzenetet fogalmazza meg nemcsak teoló-
gia és kultúra, hanem kultúra és kultúra, ember és ember 
viszonyát tekintve – mindezt hiteles módon, saját tapasz-
talatokat is beépítve. 

Hangnemében rokonítható az előző írással az EHE Gya-
korlati Intézete vezetőjének, Szabóné Mátrai Marianná-
nak a tanulmánya, amely az imádkozás kultúrájáról, il-
letve taníthatóságáról értekezik, életből vett példákkal il-
lusztrálva mondandóját. Rámutat arra, hogy tanulnunk 
kell a szavakat, a lélek szavait, de még a csendet is. Fon-
tosnak tartja például, hogy a gyermekek imádkozási szo-
kásait formálva a direkt kérések megfogalmazása helyett 
a valós párbeszéd, Isten akaratának meghallása felé terel-
gesse a szülő vagy a hitoktató a gyermeket. Lényegében te-
hát a rendszeres imádkozás is egyfajta kultúra, életveze-
tési sajátosság, többlet, amely talán a széles körű művelt-
ségnél is fontosabb…

Szintén az imádság mibenlétét kutatja tanulmányá-
ban dr. Varga Gyöngyi. Az Ószövetségi Tanszék oktatója 
az ószövetségi imádságok dinamikus felépítettségét, lélek-
kel telítettségét és költői képeit vizsgálja elsősorban Ezékiás 
hálaimája alapján (Ézs 38,9–20). A beteg király JHVH-hoz 
kiált gyógyulásért. A tanulmányíró e kiáltás hátterét és me-
taforáit bontja ki. A szövegből kiderül, az imádkozó kegyel-
met kap és meggyógyul – háláját nyilvánosság előtti tanú-
ságtétellel fejezi ki. „Nem az lesz a valódi kérdés, hogy ki 
mit él át, hanem az, hogy amit átélek, átélünk, ami megtör-
ténik velem, velünk, az miként mozdít tovább a Teljesség 

felé” – foglalja össze Varga Gyöngyi (78. o.). Tanulmánya 
jó példa arra, hogy a személyes élettörténet miként válhat 
közösségformáló erővé, az egyén tapasztalataival miként 
gazdagíthatja a társadalmat. 

Hallatlanul izgalmas az alvilágra szállás is Bódi Eme-
se latin nyelvet, patrisztikát és művelődéstörténetet okta-
tó tanárnő vezetésével, aki az európai ember halállal kap-
csolatos elképzeléseit az Odüsszeián, az Aeneisen, a Szent 
Pál látomása című apokrif iraton és az Isteni színjátékon 
keresztül vizsgálja. A szerző határozottan tagadja Dan-
te „újpogányként” való bélyegzését. A klasszikus szerzők 
művei, az antik mitológia és a Biblia szintézist alkot az Is-
teni színjátékban. „A mitológia nem Dante hitének tár-
gya, csak eszköz az örök emberi problémák ábrázolására” 
– szögezi le (90. o.). Bódi Emese voltaképpen arra mutat 
rá, hogy összetett, sokszínű jelenségekhez fi nom műszer-
rel, árnyalt gondolkozással érdemes csak közelíteni, ellen-
kező esetben nem vagyunk mások, mint favágók. Ez mind 
a teológia, mind a kultúra oldaláról igaz. 

Hasonló üzenetet közvetít Szentpétery Péter fi nom iró-
niában gazdag, az új ateistákkal nem épp kesztyűs kéz-
zel bánó tanulmánya is. A Vallás-és Társadalomtudomá-
nyi Tanszék vezetője az úgynevezett „négy lovas”, Richard 
Dawkins, Daniel C. Dennet, Sam Harris és Christopher 
Hitchens úgynevezett „világethoszprojektbe” illeszkedő 
munkásságát vizsgálja. A szerző szerint a négyes fogat „va-
lamiféle evolúciós kultúraelmélet keretében próbálja új-
rafogalmazni a vallástudományt” (102. o.). Az irányzatra 
a tanulmányíró szerint a fogalmak keverése, a vitakultú-
ra fejletlensége és a kliségyártás jellemző. A teológusok-
nak azonban vélekedése szerint kötelességük újra és újra 
megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Bár a tanulmány 
igen éles idézeteket hoz a négyes fogattól – azok munkás-
ságának felszínes ismeretében –, mégis azt érezheti az ol-
vasó, hogy egyházi közegben ők mint a „világi kultúra” 
képviselői meglehetősen negatív színben vannak feltün-
tetve. Akkor tehát ez esetben a teológia feladata a kultúrá-
val szembeni harc?

Orosz Gábor Viktor rendszeres teológus meglehető-
sen szerteágazó, a különbözőség, másság problematiká-
jától induló, a hermeneutika és az antropológia irányába 
is elkanyarodó tanulmányának Diakónia és esztéticizmus 
című fejezete a legrelevánsabb a teológia és kultúra szem-
pontjából. Az esztétikai teológia – amely Hans Urs von 
Balthasar óta a teológia tudományának jelentékeny ága 
– feladatát a szerző abban látja, hogy „Istennek az em-
beri beszédben megjelenő igéje által, amely az egyhá-
zi cselekmények nonverbális területein is megjelenik, 
olyan emberképet közvetít, amelynek tartalma korrigál-
ja az ember technikailag megformálható, társadalmilag 
szükségesnek tartott képét” (55. o.). Ilyenformán ez a ta-
nulmány valamiképp szintén „kultúraellenesnek” – ez 
alatt itt elsősorban a posztmodern látszatesztéticizmus 



3 1 9  c

Inkulturációra kész biblikus szövetség  a hittudományi egyetemen a

eluralkodását értve – vagy legalábbis „kultúrakritikus-
nak” mondható. 

A diakóniáról mélyebben elmélkedik dr. Bácskai Ká-
roly, az EHE Újszövetségi Tanszékének vezetője, aki a 
szolgálat és a krisztológia kapcsolatát elemzi. A példa-
adó maga Jézus Krisztus, aki értünk „valóságosan em-
berré lett”. A tanulmányíró számos újszövetségi igehelyet 
idéz, kifuttatva mondandóját arra, hogy a keresztény ta-
nítványság ismertetőjegyei – legyen szó bármilyen veze-
tő pozícióról is – minden körülmények között a szerény-
ség és a szolgálatkészség (172. o.). Talán ez a tanulmány a 
„legteológusabb”, a szó azon értelmében, hogy akár pré-
dikációként is olvasható. Csak ezzel a beállítódással mu-
tathat példát az egyház a társadalomnak – bár ez utóbbi 
gondolatszál Bácskai Károly írásában inkább csak a so-
rok között jelenik meg. 

Az Újszövetségi Tanszék másik jeles képviselője, dr. 
Cserháti Márta feszes és logikus tanulmányában Jézus és 
a politika viszonyát tárgyalja. Jól megágyaz mondandó-
jának azzal, hogy lefesti az olvasó előtt a korabeli miliőt 
és a társadalmi viszonyokat: „A jeruzsálemi templom Jé-
zus korában összetett szerepet játszott az ország életében 
mint olyan intézmény, amely mélyen beágyazódott nem-
csak a vallásos, hanem a politikai és gazdasági életbe is.” 
(119. o.) Ily módon jobban érthető, mit kerestek a kufárok 
a templomban, akiket aztán Jézus – életében egyszer erő-
szakkal – kiparancsolt „Atyja házából”. A szerző rámutat 
a heródiánusok kettős taktikájára a rómaiak adószedésé-
vel szemben, hangsúlyozva, milyen ördögi csapdát állí-
tottak Jézusnak az adópénz kérdésével. Végül a jól ismert 
„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré…” enigmati-
kus-ironikus és abszolút győztes mondat többértelműsé-
gét bontja ki. Jézus nem csupán profetikus-kritikus volt, 
hanem „alternatív úttörő”, aki „[a] hatalomgyakorlás hu-
mánus, befogadó, a legkisebbekre is tekintettel levő for-
máit” kereste (124. o.).

Az EHE sem szűkölködik az alternatív útkeresőkben. 
Gömböcz Elvira oktatásszervező egyetemi óraadó az al-
ternatív globalizáció témakörét kutatja, doktori értekezé-
sét is ennek a témának szentelte. A Gazdasági globalizá-
ció és spiritualitás című tanulmány közvetlenebb módon 
kapcsolódik a teológia és kultúra témaköréhez, felhívja a 
fi gyelmet arra, hogy gazdasági döntésekben igenis szere-
pük van a lelki tényezőknek, ezek között is kulcsfontossá-
gú a bizalom. A tanulmányíró hangsúlyozza, hogy a külön-
böző (!) vallási csoportoknak „jelentős társadalomformá-
ló erejük van, amennyiben az istentapasztalat helyszíneivé 
válnak az emberek számára” (115. o.).

Hogy mi az emlék, a „szemtanúság”, a történelem az 
egyes ember életében, és miként lehet ennek közösség-, il-
letve társadalomformáló szerepe, arra dr. Béres Tamás, 
az EHE Rendszeres Teológiai Tanszékének vezetője mu-
tat rá nevekben és a korszakunkat meghatározó fi lozófi ai-

teológiai irányzatok felvillantásában bővelkedő tanulmá-
nyában. A szerző rámutat: minden korszak, kiváltképp a 
terhelt 20. század „történelmi, hatalmi-politikai, gazda-
sági és morális változásai (…) nem előzmény nélkül buk-
kantak felszínre, hanem létük már adott volt a megelőző 
gondolkodási és világszemléleti koncepciókban” (128. o.). 
Tehát a korszak által felvetett etikai kérdéseket ennek a 
ténynek a fi gyelembevételével kell próbálni megválaszolni. 
Az ökoteológia és a környezetika komolyanvétele irányába 
történő elindulás – tehát a jövőnk – a múlt feldolgozásának 
is függvénye. „A nemzedéki folyamatosság egyéni tapasz-
talata és az ebben továbbörökített világtapasztalat szemé-
lyes hite szolgálhat az utódnemzedékek felelősségvállalá-
sának alapjául.” (131. o.)

Az összefogást és a közösségi előrejutást hangsúlyoz-
za dr. Szabó Lajos rektor is a lelkigondozás módszertanát, 
előkészületeit és mérföldköveit összegző tanulmányában. 
Alapvető fontosságú az önismeret, az önkontroll és az ön-
refl exió, csak eztán tudunk segíteni a másik embernek. 
A következő lépés, a lelkigondozói munka valós kibonta-
kozási területe a bajbajutott aktív egyházi életfolyamatok-
ba történő bevonása. A szerző lényegesnek tartja, hogy a 
mindennapi életkérdésekről is szóljanak ezek az alkalmak, 
hogy valódi iránytűt adhassanak az egyénnek: „…a része-
sedés, a participáció ott valósul meg, ahol a résztvevő meg-
szólított lesz, és megérintett a szavak és gesztusok, a zene 
vagy a szimbólumok világán keresztül.” (44. o.) 

A lelkigondozói munka mintáján tehát láthatjuk: el-
engedhetetlen, hogy az egyház, a gyakorlati teológus a 
foglalkozásokba kulturális elemeket is belevigyen. Az 
örömhírt vegytisztán átadni nem lehet, szükség van elő-
ször is empátiára, másodszor pedig „világi eszközök-
re” is, így lesz „fogyasztható”, sőt aprópénzre váltha-
tó az üzenet. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, a Teológia és kultúra cí-
mű kötet témafelvetése speciális területeken kutató taná-
rok számára talán kissé nagyvonalúnak mondható. Leg-
szervesebben a nevelés-oktatás területén is munkálkodó 
pedagógusok tudtak kapcsolódni – érthető módon – a te-
ológia és kultúra kettőséhez. Ilyen módon talán kissé erő-
szakolt volt feltétlenül az aktuális tematikus évhez kötni 
a mindig speciális és részeredményekkel operáló kutató-
munkák lenyomatait. Ahhoz, hogy valóban és konkrétan 
e két nagy témakör kapcsolódásainak fókuszpontjait ki-
bontó, e két terület kapcsolatát mélyrétegeiben taglaló ta-
nulmánykötet születhessen, egyrészt rendszerezettebb, ki-
dolgozottabb tematikára lett volna szükség, másrészt az 
átlagosan nyolc-tizenkét oldalas terjedelem helyett kétszer 
ennyinek lehetett volna teret adni. Ha a kötet egy megen-
gedőbb címmel és kerettel operál, most a recenzensnek 
nem volna más dolga, mint hátradőlni, és azt mondani, 
hogy ez egy igazán sokszínű és gazdag teológiai kultúr-
körkép-túra volt. 
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Perbeszéd helyett párbeszéd. Hafenscher Károllyal beszél-
get Zimányi Ágnes. Kairosz Kiadó, Budapest, 2014. (Miért 
hiszek? 96.)

A Bedő György vezette Kairosz Kiadó népszerű sorozatá-
nak aktuális beszélgetőtársai immár másfél évtizede újból 
és újból felteszik a kérdést: Miért hiszek? És válaszolnak 
rá: emberi, isteni szóval, igényesen, őszintén, bátorítóan. 
A narancssárga könyvecskék töretlen népszerűsége is bi-
zonyítja, mennyire éhesek és szomjasak vagyunk mi, 21. 
századi emberek az élő kenyér és víz el nem múló ízére, 
a velük való töltekezésre. E könyvek lapjairól a felszínes 
celebvilág értéktagadó közegében keresztény értékeket kép-
viselő, bizonyságtevő, hiteles személyisé-
gek szólnak hozzánk születésről, életről, 
halálról, családról, küldetésről, Istennel 
való kapcsolatról. 

A legújabb, szám szerint 96. kötetben 
Zimányi Ágnes beszélget Hafenscher Ká-
rollyal. Felmerülhet a kérdés: miért vá-
lasztja a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház legidősebb aktív lelkésze, az északi 
kerület püspökének, Fabiny Tamásnak a 
referense, a 88 esztendős Hafenscher Ká-
roly a római katolikus teológiát végzett új-
ságírót, a Magyar Katolikus Rádió mun-
katársát, Zimányi Ágnest beszélgetőpart-
neréül? Miért vele osztja meg gyermek- és 
ifj úkori emlékeit, családjának hitét, miért 
neki beszél feleségével, Veronikával a fa-
sori evangélikus ifj úsági körben való ta-
lálkozásáról, amerikai ösztöndíjáról, ökumenikus tanács-
adói pozíciójáról, svédországi és afrikai útjairól? Miért neki 
mondja el, hogy sokrétű, kiváló nyelvtudása miatt több-
ször is megpróbálták beszervezni? Miért neki vall az ige-
hirdetés és az imádság hitben megtartó erejéről? Miért ve-
le gondolkodik az ólutheránusok, a missouristák, az uni-
táriusok, a reformátusok, a mennoniták, az anabaptisták, 
az ateisták és természetesen a katolikusok meg az evangé-
likusok tanairól? Miért vele elmélkedik a kérdésről, hogy 
szükséges volt-e Luther Márton egyházi kiátkozása? Mi-
ért vele töpreng a katolikus teológiával való azonosság és 
különbözőség kérdéseiről?

A válasz Hafenscher Károly személyiségében, az álta-
la képviselt következetes, valóságos, élő ökumené gyakor-
lásában keresendő, amit a szellemesen találó kötetcím – 
Perbeszéd helyett párbeszéd – tökéletesen ki is fejez. „Én 

nem lutheránus, hanem christianus vagyok, tehát Jézus 
Krisztust követem” – tartja Hafenscher Károly, aki 1972-
től 1984-ig tagja volt a katolikus–evangélikus közös bi-
zottságnak. 1999. október 31-én Ausburgban jelen volt, 
amikor a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Vi-
lágszövetség közös nyilatkozatot írt alá a megigazulás-
ról. „A legmagasztosabb élmény számomra az volt, hogy 
testvérként voltunk együtt” – vallja az idős lelkész, aki 
napi imádságaiban ugyanúgy támaszkodik Assisi Ferenc 
és Szent Ignác imádságaira, mint legfőbb tanítója, Luther 
Márton imádságainak gyűjteményére. Loyolai Szent Ig-
nácról és Lutherről mondja: „Nekem mindig az volt a re-
ménységem, hogy ha ez a két nagy ember az örökkévaló-

ságban találkozik, ott nemcsak vitatkoz-
ni fognak, hanem együtt imádkozni is.” 

Másutt ezt olvassuk: „Istennel kap-
csolatban Ádám ősatyánk óta olyan hely-
zet alakult ki, amiben a Teremtő és te-
remtmény beszélgetést folytathat, vagyis 
szól az Alkotó az alkotásához. Az ember 
ne szálljon szembe Teremtőjével, hanem 
beszéljen vele. Ez a beszéd imádságban 
ölt testet, vagyis a normális viszony a pár-
beszéd párbaj helyett. Az ember a másik 
emberrel is szembe kerülhet, párbajoz-
hat, vitatkozhat, mert ura akar lenni a 
másik embernek, ahelyett, hogy párbe-
szédet folytatna az állandó vita, párba-
jozás helyett. Mindez érvényes közössé-
gi, társadalmi, felekezeti, más világvallá-
sok között is, ehelyett a keresztény helyes 

magatartása a párbeszéd, a dialógus, a nyitottság, a tiszte-
lettel, megbecsüléssel folytatott beszélgetés – az ökumené 
anyanyelve ez. Magam is ezt kívánom gyakorolni minden 
vonalon, életem minden síkján és az ökumenikus szolgá-
latom idején.”

A kötet május 16-i, nagy sikerű bemutatóján dugig telt a 
Deák téri templom gyülekezeti nagyterme. Az érdekfeszítő 
könyvismertetőt követően egymás után többen is szólásra 
jelentkeztek a közönség soraiból. Levente Péter elmondta, 
hogy tizennyolc éves korában presbiter édesapja mint bíz-
ta őt, a nagyvárosba szakadt vidéki fi út Hafenscher Károly-
ra. „Bejöttünk ide, a templomudvarra – mesélte Péter –, 
apám felmutatott a második emeletre, s azt mondta: fi am, 
ha egyedül érzed magad, vagy valami nem sikerül, gyere 
el ide, és kiáltsd azt, Hafó! Meglátod, ott, a második eme-
leti ajtón akkor kilép egy ember, aki segíteni fog rajtad.”

Ökumené a Deák téren
g  D Ö B R E N T E Y  I L D I K Ó
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Többen is megerősítették Hafenscher Károly – széles 
körben használt becenevén Hafó – közismert nagylelkű-
ségét. Egy asszony beszámolt róla, hogy kislány korában 
hogyan segítette családját anyagiakkal a lelkész. „Őrzöm 
édesanyjának egy levelét” – bólogatott mosolyogva az örök-
ifj ú Hafó.

E sorok írója, aki evangélikus családjával tizennyolc 
éven keresztül látogatta katolikusként a Deák téri istentisz-
teleteket, Hafenscher Károly mély merítésű, veretes nyel-
vezetű imádságainak sorsfordító hatásáról beszélt. Feltett 
kérdéseire a könyvben találta meg a választ, mivel a Perbe-
széd helyett párbeszéd kötet egyik nagy értéke, hogy részle-
tesen foglalkozik a lelkész imaéletével s az imádságban rej-

lő megtartó erővel. „Az egyházat mindig az imádság tart-
ja össze” – vallja Hafenscher Károly, akinek saját bevallása 
szerint „két ügy fontos, az igehirdetés és az imádság, és ezt 
dialógus formájában szoktam alkalmazni”.

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akiknek fon-
tos, hogy miről beszélgetett egy katolikus újságíró dr. 
Hafenscher Károly címzetes teológiai professzorral, az egy-
ház legidősebb aktív lelkészével, akinek írásai e folyóirat 
hasábjain is rendszeresen olvashatók. Végezetül álljon itt 
a kötet írójának, Zimányi Ágnesnek Hafenscher Károly-
ról egy magánlevélben leírt gondolata: „Merem mondani 
(leírni), hogy szentéletű ember, aki nemcsak beszél, pré-
dikál, hanem maga is azt cselekszi.”

Lelkészakadémia

Szeretettel hívunk minden érdeklődő lelkész testvérünket a Lelkészakadémia 2014. évi őszi kurzusaira.
Helyszín: Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

Krízisintervenció gyülekezeti kontextusban
Időpont: 2014. október 5–8.
Dr. Török Gábor lelkigondozó – dr. Somosiné Tésenyi Timea mentálhigiénés szakember

Az ősz első kurzusát elsősorban azoknak ajánljuk, akik már részt vettek valamilyen lelkigondozói vagy mentálhigiénés 
képzésen, de a kurzus természetesen mindenki számára nyitott, aki szeretne tovább fejlődni lelkigondozói szolgála-
tában és önismeretében. A kurzus során szeretnénk feleleveníteni és újra átélhetővé tenni azokat a módszertani ele-
meket, amelyek előmozdíthatják és gazdagíthatják segítő hivatásunkat (lelkigondozói beszélgetés, tevékenységkísérés, 
bibliodráma, esetmegbeszélés). A kurzus során felvetődő témákon túl szeretnénk külön is foglalkozni a krízishelyzetek 
kezelésével. 

Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 21.

Vezetés és pásztorolás gyülekezeti közösségekben
Időpont: 2014. október 19–22.
Dr. Fruttus István Levente pszichológus, szupervizor – dr. Joób Máté lelkész, lelkigondozó

Henri J. M. Nouwen vezetéssel és pásztorolással kapcsolatos gondolataira építve szeretnénk közösen rátekinteni a 
gyülekezetben végzett pásztori munka kihívásaira és lehetőségeire. Hogyan határozzuk meg lelkészi küldetésünket? 
Hogyan változik lelkészképünk a gyülekezetben eltöltött évek alatt vagy jelentősebb fordulópontok és krízisek ha-
tására? Milyen erőforrások álnak a rendelkezésünkre? Mit jelen a hitelesség a lelkészi munkában? Tapasztalatunk, 
hogy egymás élményeiből tudunk a legtöbbet tanulni és személyes hivatásunkban fejlődni. Ezért a tevékenységkísé-
rés módszerével – konkrét gyülekezeti helyzeteket elemezve – teológiai, gyülekezetépítési, szervezetpszichológiai stb. 
szempontú műhelymunkát ajánlunk a résztvevőknek. 

Jelentkezési határidő: 2014. október 5.

b Folytatás a 335. oldalon
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b A Porvooi közös nyilatkozat (Porvoo Common Statement) az anglikán és az északi, illetve balti evangélikus egy-
házak közötti megállapodás a teljes úrvacsorai asztalközösségre és a kölcsönösen érvényes lelkészi szolgálat-
ra vonatkozóan (amelynek alapja a történeti episzkopátus). A megállapodást a fi nnországi Järvenpääben írták 
alá 1993. november 13-án, majd ezt követően Porvooban szolgáltatták ki egymásnak az úrvacsorát. A Porvooi 
Közösség (Porvoo Communion) a tizenhárom tagegyház hivatalos csatlakozása után 1996-ban alakult meg. 
Az Egyesült Államokban és Kanadában az episzkopális és az evangélikus-lutheránus egyházak között hasonló 
megállapodások jöttek létre 2000-ben (Called to Common Mission), illetve 2001-ben (Waterloo Statement).

I. Az alapvetés

A) Egy új lehetőség

1. Isten kegyelmi vezetésével az anglikánok és az evangéliku-
sok szerte a világon osztoznak a hithirdetésben és a szolgálat-
ban, és fölfedezik ezáltal, hogy mennyi mindenben közösek. 
Európa különböző országaiban az egyházaink évszázadokon 
keresztül éltek egymás mellett. Egyházaink már hosszú ideje 
tartanak fönn lelkészségeket egymás országaiban, amelyek 
jelentősége egyre nagyobb az egyháztagok megnövekedett 
utazási és költözési hajlandósága miatt. Ahol mindkét egyhá-
zi hagyomány jelen van ugyanazon a területen, mint például 
Észak-Amerikában, valamint Dél- és Kelet-Afrikában, ott új 
kapcsolatok fejlődtek ki és új helyi megegyezések születtek. 
Ugyanakkor az európai anglikánok és evangélikusok is egyre 
közelebb kerültek egymáshoz; mindez pedig azt bizonyítja 
számunkra, hogy eljött az idő a már létrejött megegyezések 
áttekintésére és fölülvizsgálatára.

2. E megegyezéseket, amelyek lehetővé teszik a szent 
közösség különböző fokozatait, csupán részlegesen valósí-
tották meg. A balti államok közéleti helyzete például ötven 
évig, 1939-től 1989-ig megakadályozta ezek hatékony vég-
rehajtását. A megegyezések jelentősen eltértek egymástól, 
mert korábban az anglikánok különbséget tettek az egyes 
evangélikus egyházak között, alapvetően a történelmi püs-
pökség ismérve alapján. Mindenesetre az északi és a balti 
egyházak között mindig is fönnállt az úrvacsorai közös-
ség. Sőt az északi egyházak egyre inkább egy területi egy-
ségnek tűnnek, és szorosan együttműködnek az Északi 

Püspökök Konferenciáján és az Északi Ökumenikus Taná-
cson belül. A Kelet- és Közép-Európában végbement köz-
életi változások új reményt adtak a balti államok egyhá-
zainak, akik bár most elsősorban a saját életük fejlesztésé-
vel foglalkoznak, egyre tevékenyebben bekapcsolódnak a 
tágabb szövetség életébe is. A velük kialakított együttmű-
ködés még fontosabbá válik a viharos gyorsasággal válto-
zó körülmények között, amelyek új és új lehetőségeket kí-
nálnak az egyházak számára.

3. Az északi és a balti egyházak szeretnének a brit és 
írországi anglikán egyházakhoz kapcsolódni, nem csu-
pán különálló nemzeti egyházakként, hanem az egyhá-
zak csoportjaként is. A bizottság örömmel fogadja a Litvá-
niai Evangélikus Egyházzal létrejött új kapcsolópontokat, 
és hisz az új megegyezés előttünk megnyíló lehetőségében, 
amely nem tesz különbséget egyházaink között.

4. E hitünkben bátorít bennünket az a nyilvánvaló teo-
lógiai közeledés, amelyet számos anglikán–evangélikus 
párbeszédben tapasztalhatunk. Az a tény továbbá, hogy 
az Anglikán Egyház és a Németországi Evangélikus Egy-
ház hivatalosan elfogadta a Meisseni Közös Állásfoglalást, 
növekvő mértékű egyetértést jelez az Egyházról.1

5. Az anglikánokat és az evangélikusokat a szélesebb 
ökumenikus közeledés is segíti, ahol az Egyházról, a lelké-
szi szolgálatról és a szentségekről szóló tanításhoz jelentő-

 1 A dokumentum  az „egyház” fogalmát ebben az esetben feleke-
zetek feletti értelmezésben, spirituális jelentéssel használja, ezért a 
szövegben nagy kezdőbetűvel szerepel a szó egyéb jelentéseitől meg-
különböztetve. – A szerk.

Porvooi közös nyilatkozat
(1992)
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sen hozzájárultak az ortodox, a római katolikus és a protes-
táns egyházak is. E közeledés tett képessé bennünket arra, 
hogy meghaladjuk mindazokat a gondolkodásmódokat és 
félreértéseket, amelyek megakadályozták az anglikánok és 
az evangélikusok egységkeresését. Kiemelt jelentőségű az 
Egyház szent titkának értelmezése Krisztus testeként, Is-
ten zarándok népeként, szent közösségként, illetve részvé-
telként Istennek a világra irányuló küldetésében, ahol tanú-
ság- és szolgálattévők lehetünk. Mindez megfelelő keretet 
biztosít ahhoz, hogy új módon tudjuk megközelíteni a lelké-
szi szolgálat, valamint a felügyelet (episzkopé) kérdéskörét.

6. Mindenekelőtt azonban azzal a kihívással nézünk 
szembe mindnyájan, hogy elköteleződjünk Isten hithir-
detői munkájában az országunk és a földrészünk lakói fe-
lé a páratlan lehetőségek ezen időszakában, amelyet akár 
alkalmas időnek (kairosz) is nevezhetünk.

B) Közös egyházi alapunk

7. Az egyházaink hite, istentisztelete és lelkisége az apos-
toli Egyház hagyományában gyökerezik. Az egyházatyák 
kora és a középkor egyházi folytonosságában állunk köz-
vetlenül is, valamint a reformáció korának a meglátá-
sain keresztül is. Egyházunkat úgy fogjuk föl, hogy az 
része Jézus Krisztus egy, szent és egyetemes (katolikus) 
Egyházának, amely valóban részt vesz Isten egész né pé-
nek egyetlen apostoli küldetésében. Részesei vagyunk a 
nyugati kereszténység istentiszteleti hagyományának, és 
osztjuk a reformáció hangsúlyait az egyedül hit által va-
ló megigazulással kapcsolatban, az igét és a szentségeket 
pedig a kegyelem eszközeinek tartjuk. Mindezek ben ne-
fog lal tat nak az istentiszteleti és hitvallási iratainkban, és 
egyre nagyobb elismertségnek örvendenek mind az egy-
házaink közötti alapvető összekötő kapocsként, mind pe-
dig hozzájárulásként a tágabb ökumenikus mozgalomhoz.

8. A földrajzi távolság, a nyelvi, a kulturális és a törté-
nelmi fejlődés nagy különbségei ellenére az anglikán és az 
evangélikus egyházak Nagy-Britanniában, Írországban, az 
északi és a balti államokban sok közös vonással rendelkez-
nek, ideértve a számottevő közös történelmet is. Az angol-
szász és a kelta hithirdetőknek jelentős szerepük volt Észak-
Európában az örömhír elterjesztésében és az északi terü-
letek több történelmi püspökségének megalapításában. Az 
egyházkerületekben a püspökök egymást töretlenül köve-
tő tanúságtétele, illetve a lelkipásztori és istentiszteleti élet 
fönntartása országaink székesegyházaiban és templomai-
ban fontos megnyilvánulásai az évszázadokon átívelő ke-
resztény élet folyamatosságának és a brit, az ír és az észak-
európai egyházak közötti egységnek. 

9. Egyházaink jelentős szerepet játszottak saját orszá-
guk társadalmi és lelki fejlődésében. Tudatában voltunk és 
vagyunk hithirdetői feladatunknak és szolgálatunknak or-

szágunk tagjai felé. A legtöbb egyházunknak lelkipászto-
ri, néha pedig törvényi felelőssége is volt országa többségi 
népessége iránt. E föladatot manapság egyre inkább a töb-
bi egyházzal együttműködve látják el.

C) Közös küldetésünk a jelenben

10. Egyházaink és országaink jelenleg új feladatokkal és le-
hetőségekkel találják szemben magukat Európában a szá-
mos világnézeti, társadalmi és közéleti változás közepette. 
Ezek közül néhány:

a) Az európai nemzetek egyre inkább tudatosítják saját 
önállóságukat és kölcsönös felelősségüket, valamint 
azt az igényt is, hogy helyrehozzák az évszázadokon 
keresztül dúló európai háborúkból fakadó igazság-
talanságokat, különösen is a 20. századiakét, ame-
lyek az egész világra kihatással voltak.

b) Új lehetőségek nyílnak, amelyek különösen a balti 
környezetben megrázóak, mint például az örömhír 
hirdetése és újra hirdetése ezekben az országokban, 
a lelkipásztori munka, illetve a kihívás, hogy helyre-
állítsák a keresztény hitet, válaszul az elterjedt gya-
korlati anyagelvűségre, valamint a lelki értékek irán-
ti, sok emberben meglévő sóvárgásra.

c) Kialakul a szükséglet, hogy az egyházak válaszolja-
nak az egy tömbbe rendező hatalmi rendszer össze-
omlása nyomán keletkezett vákuumra Kelet- és Kö-
zép-Európában, valamint az egyre sokszínűbb tár-
sadalmi helyzetre Nagy-Britanniában, Írországban 
és az északi országokban.

d) Előttünk állnak a lehetőségek, hogy munkálkodjunk 
a békéért, az igazságosságért és az emberi jogokért, 
hogy csökkentsük a gazdagabb és az elszegényedett, 
illetve a túlzott gazdasági függőségtől szenvedő nem-
zetek közötti egyenlőtlenségeket, és megvédjük a 
szegények és az elhagyatottak jogait és méltóságát, 
különösen is a bevándorlókét, a menekültekét, va-
lamint a nemzeti kisebbségekét.

e) Az Észak-Európa országaiban tárgyalt környezeti 
kérdésekhez az egyházak a teremtés és a megtestesü-
lés előremutató teológiájával járulnak hozzá, amely a 
Földet és a Földön megjelent élet összes fajtáját tar-
tós értéknek tekinti.

f) Szükséges a más népek, kultúrák és vallási hagyo-
mányok követőivel folytatandó párbeszéd és meg-
értés, hiszen ők a társaink és mellettünk élő polgá-
rok az új Európában.

11. A legnagyobb európai egyházak mindegyike most 
közösen tárgyalja e kérdésköröket, különösen is az Euró-
pai Ökumenikus Nagygyűlés (Bázel, 1989) folyományaként, 
köszönhetően az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és 
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) együt-
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tes támogatásának. Elkötelezettek vagyunk, hogy pártoljuk 
e tanácskozási folyamatot, és tevékenyen részt vállaljunk 
a belőle megszülető kezdeményezésekben. A tanúságtétel 
és a szolgálat területén az ilyen közös erőfeszítéseken ke-
resztül építünk az egységre, amely már a miénk; egyszer-
smind hozzájárulunk a mélyebb egységhez, amelynek az 
elérése még várat magára.

12. A Lutheránus Világszövegség (LVSZ) és az Angli-
kán Közösség közötti tágabb kapcsolaton belül az egyhá-
zaink fölismerték annak szükségességét, hogy a világmé-
retű szempontokat is fi gyelembe véve vizsgálják az előttük 
álló nehézségeket és feladatvállalásokat.

13. Tekintettel a közös küldetésünkből fakadó jelenlegi kér-
désekre, az egyházainknak együtt kell hirdetniük a tágabb vi-
lág és a saját társadalmuk szolgálatának kötelességét. Hason-
lóképpen együtt kell hirdetniük a hitből fakadó keresztény 
reménységet, amely értelmet ad a kétségek szabdalta társa-
dalmaknak. Szintén együtt kell hirdetniük Isten gyógyító 
szeretetét és a kiengesztelődést az üldözés, elnyomás és igaz-
ságtalanságok sújtotta közösségekben. Az igében és a szentsé-
gekben megvalósuló közös küldetés kézzelfoghatóvá teszi Is-
ten szeretetének szent titkát, Isten jelenlétét és Isten országát.

II. Az Egyház természete és egysége

A) Isten országa és az Egyház szent titka és célja

14. Korunk valami újat követel tőlünk mint egyházaktól. 
Az Egyház természetéről és egységéről szóló megegyezé-
sünknek, ahogyan azt a jelen szöveg kifejti, következmé-
nyei vannak arra nézve, hogy korunk kihívásaira miként 
válaszolunk. Immár világosabban látjuk, hogy nem va-
gyunk többé idegenek egymás számára, hanem „polgár-
társai a szenteknek és háza népe Istennek”, akik ráépül-
tünk „az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig 
maga Jézus Krisztus” (Ef 2,19–20). Isten kegyelmi ajándé-
kaként az arra irányuló akaratának lettünk részesei, hogy 
megbékéltesse önmagával mindazt, amit teremtett és amit 
fönntart (2Kor 5,17–19), hogy megszabadítsa a teremtett vi-
lágot minden szolgaságtól (Róm 8,19–22), és hogy mindent 
egységre hívjon önmagában (Ef 1,9–10). Isten végső célja 
és küldetése Jézus Krisztusban az, hogy helyreállítson és 
megújítson mindent, amit teremtett, hogy ezáltal Isten or-
szága elérkezzék a maga teljességében.

15. Hogy egységbe hozzon bennünket önmagával, az 
Atya elküldte Fiát, Jézus Krisztust a világba. Jézus Krisz-
tus élete, halála és föltámadása által nyilvánul meg Isten 
szeretete, mi pedig megmenekülünk a bűn és a halál erő-
itől (Jn 3,16–18). A hit által kapott kegyelem segítségével 
helyes kapcsolatba kerülünk Istennel. A halálból új élet-
re támadunk (Róm 6,1–11), újjászületünk, örökbe fogadott 
gyermekekké válunk, és szabadok leszünk, hogy a Szent-

lélekben éljünk (Gal 4,5; Róm 8,14–17). Ez az Egyház öröm-
hirdetésének lényege, és e tanúságtétel által gyűjti össze 
Isten a népét. Az apostoli időktől kezdve minden korban 
az Egyház célja ennek az örömhírnek a továbbadása volt, 
szóval és cselekedettel: „Amit tehát láttunk és hallottunk, 
azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen 
velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő 
Fiával, Jézus Krisztussal.” (1Jn 1,3)

16. A hit az Istentől kapott elismerése annak, hogy a fény 
a világba jött, hogy az Ige testté lett és közöttünk lakozott, 
és hogy Isten megadta nekünk a jogot arra, hogy a gyer-
mekei legyünk (Jn 1,1–13). A hit mint a Szentháromsággal 
szent közösségben élt élet elvezet bennünket a közösségi 
életre az Egyházban, Krisztus testében, és ott meg is tart 
és táplál. A megbocsátás ajándéka megment bennünket a 
bűn kötelékeitől és az afölötti aggodalomtól, hogy magunk-
tól kíséreljünk meg megigazulni; és fölszabadít a hálásan, 
szeretetben és reményben élt életre. Kegyelemből, a hit ál-
tal lettünk megmentve (Ef 2,8).

17. Az örömhír az Istennel és egymással szent közös-
ségben élt életre hív föl. A Szentlélek a keresztségben Jé-
zus Krisztussal egyesít bennünket a halálában és a föltá-
madásában (Róm 6,1–11; 1Kor 12,13); az úrvacsorában pedig 
az egy test tagjaiként táplál és fönntart bennünket azáltal, 
hogy Jézus Krisztus testében és vérében részesülünk (1Kor 
10,16). Az Egyház és az örömhír ezért szükségképpen egy-
másra vonatkozik. A Jézus Krisztusba mint Isten országá-
nak alapjába vetett hit az örömhír látható és hallható, az igé-
ben és a szentségekben megvalósuló hirdetéséből nő ki. Az 
ige és a szentségek hirdetése pedig nem lehetséges egy kö-
zösség és annak szolgálata nélkül. Az Egyház szent közös-
ségét tehát a fölszentelt lelkészek szolgálata által az ige hir-
detése és a szentségek ünneplése hozza létre. Ezek által az 
ajándékok által teremti és tartja fönn Isten az Egyházat, és 
naponta megszüli benne a hitet, a szeretetet és az új életet.

18. Az Egyházat mint szent közösséget úgy kell tekinte-
nünk, hogy az Isten végső céljának eszköze. Isten dicsősé-
gére létezik, hogy az emberiség és az egész teremtett világ 
kiengesztelődését szolgálja, engedelmeskedve a Jézus Krisz-
tustól kapott küldetésének (Ef 1,10). Az Egyház küldetése 
tehát az a világban, hogy jele, eszköze és előíze legyen egy 
olyan valóságnak, amely a történelmen túlról, Isten orszá-
gából érkezik hozzánk. Az Egyház az üdvösség titkát jelení-
ti meg: egy olyan új emberiséget, amely Jézus Krisztus által 
kiengesztelődött Istennel és egymással (Ef 2,14; Kol 1,19–27). 
Az embertársaink és az ige szolgálata által az Egyház Isten 
országának valóságára utal; és a Szentlélek ereje által részt 
vesz az isteni küldetésben, amelynek során az Atya elküld-
te Fiát, hogy a világ megmentője legyen (1Jn 4,14; Jn 3,17).

19. A Szentlélek sokféle és egymást kiegészítő ajándé-
kokkal látja el a közösséget. Ezek az egész nép közös javá-
ra irányulnak, és a közösség és a világ szolgálatában nyil-
vánulnak meg. Minden hívő hivatása, hogy a közösség se-
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gítségével fölfedezze az általa kapott ajándékokat, és hogy 
azokat az Egyház építésére és a világ szolgálatára használ-
ja, amire az Egyház küldetése szól.

20. Az Egyház isteni valóság, szent, és a jelenlegi vé-
ges valóságot meghaladja; ugyanakkor mint emberi in-
tézmény, a széttöredezett emberi közösséggel osztozik 
sérülékenységében és sokarcúságában. Az Egyház hiva-
tása mindig a megtérésre, a megújulásra és az átalaku-
lásra szól, és állandóan Isten irgalmára és megbocsátá-
sára szorul. A Szentírás leírja az örömhír fényében élő 
Egyház jellemzőit:

a) az Egyház Jézus Krisztus szeretetében és kegyelmé-
ben gyökerezik;

b) az Egyház mindig örömteli, szüntelenül imádkozik, 
és a szenvedések közepette is hálát ad;

c) a zarándok Egyház Isten új, mennyei állampolgárság-
gal rendelkező népe, szent nemzet és királyi papság;

d) az Egyház a szavaival és az életével közösen vall-
ja meg az apostoli hitet, amely az egész Egyházban 
mindenütt és minden időben vallott közös hit;

e) az Egyháznak küldetése van minden nép és minden 
nemzet felé, hogy az örömhírt és a bűnök bocsána-
tát hirdesse, hogy kereszteljen, és hogy megünne-
pelje az úrvacsorát;

f) az Egyházat fölszentelt apostoli lelkészek szolgálják, 
akiket Isten azért küldött, hogy Isten népét minden-
hol összegyűjtsék és táplálják, és azt az egyetemes 
Egyházzal egyesítsék és összekapcsolják a szentek 
egész közösségén belül;

g) az Egyház a látható szent közösségen keresztül meg-
jeleníti Isten gyógyító és egyesítő erejét az emberi-
ség megosztottságai közepette;

h) az Egyházban a közösség szent kötelékei elég erősek 
ahhoz, hogy hatékonyan tehessen tanúságot a vi-
lágban, hogy az apostoli hitet őrizze és értelmezze, 
hogy döntéseket hozzon, hogy tekintéllyel tanítson, 
és hogy megossza a javait a szükséget szenvedőkkel;

i) az Egyház él, és válaszol az Isten által fölkínált re-
ményre; a gazdagságra és a dicsőségre, amelyben Is-
ten részesíti őt a népének fölkínált örökségként; va-
lamint Isten hatalmának mély forrásaira, amelyek 
a benne bízók számára nyitva állnak.

Az Egyházat nem csak ezek jellemzik; ugyanakkor e je-
gyek az életünk hűségével kapcsolatos kihívásokkal szem-
besítenek bennünket, valamint a bűnbánat és a megújulás 
állandó szükségességével.

B) A szent közösség természete és az egység célja

21. A Szentírás úgy ábrázolja az Egyház egységét, mint 
szent és örömteli közösséget az Atyával és a Fiúval, Jézus 
Krisztussal (1Jn 1,1–10), valamint a tagjai szent közössége-

ként. Jézus Krisztus azért imádkozik, hogy a tanítványok 
mindnyájan egyek legyenek, ahogyan az Atya van őben-
ne, és ő az Atyában, hogy higgyen a világ (Jn 17,21). Mint-
hogy az Egyház egysége a Szentháromság személyeinek 
titokzatos kapcsolatában gyökerezik, az egység szükség-
képpen az Egyház természetéhez tartozik. Krisztus testé-
nek egységéről azzal kapcsolatban beszélünk, hogy „egy 
a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 
egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten, mind-
nyájunk Atyja” (Ef 4,4–6). A keresztények és az egyházak 
szent közössége nem tekinthető az emberi erőfeszítések 
eredményének, hanem ajándékként Jézus Krisztusban 
már eleve adott, és csak el kell fogadnunk. Mint minden 
jó ajándék, az egység is az Atyától származik, a Fiún ke-
resztül, a Szentlélekben.

22. Mindennek fényében az Egyház megosztottságát 
rendellenes helyzetnek kell tekintenünk. A bűneink és a 
szakadásaink ellenére az egység, amelyre Isten fölszólít 
bennünket, az Egyházban már elkezdett megnyilvánulni. 
Egyre teljesebb látható megjelenést követel intézményes 
alakban is, hogy a Szentlélek által az Egyházat Krisztus 
egyetlen testének lehessen tekinteni, amely Isten országá-
nak jele, eszköze és előíze. E szempontból pedig minden 
fönnálló felekezeti hagyomány ideiglenes.

23. A látható egységet azonban nem szabad összekever-
ni az egyformasággal. Az egység Jézus Krisztusban nem a 
sokféleség ellenére és ellenében létezik, hanem az által és 
abban. Minthogy a sokféleség a Szentlélek által az Egyház-
nak adott számos kegyelmi ajándékon alapul, ez alapvető 
fontosságú egyházi fogalom, amely az egyházi élet minden 
vonatkozása számára jelentős, és nem csupán valamiféle 
engedmény a sokszínűség teológiai fölfogásának. Az Egy-
ház egysége és sokfélesége is végső soron a Szenthárom-
ság szent közösségében gyökerezik.

24. A közösség szent kötelékei táplálják az egységet 
és fönntartják a sokféleséget. Az Istennel és a hívő tár-
sakkal fönnálló szent közösség megnyilvánul az apos-
toli igehirdetésre válaszoló egy keresztségben; az apos-
toli hit közös megvallásában; a Krisztus egyetlen tes-
tét fölépítő úrvacsora közös ünneplésében; valamint az 
egyetlen lelkészi szolgálatban, amelyet az imádság és a 
kézrátétel hoz létre. Az egység szent szeretetközösség-
ként is megnyilvánul, amely szerint a keresztények egy-
máshoz tartoznak egy elkötelezett kapcsolatban, amely 
a kölcsönös felelősségen és a közös lelki javakon alapul, 
valamint azon a kötelességen, hogy időleges erőforrá-
saikon osztozzanak. Már az Apostolok cselekedeteiben 
is fölismerhetjük e kötelékeket: „Akik pedig hittek Péter 
beszédének, megkeresztelkedtek. (…) Ők pedig kitartóan 
részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a ke-
nyér megtörésében és az imádkozásban. (…) Mindazok 
pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt.” 
(ApCsel 2,41–44)
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25. Az Apostolok cselekedetei elbeszélésében az apos-
toli lelkészi szolgálat a közös élet megosztását segíti. Ké-
pet kapunk arról, hogy a lelkészi szolgálat miként moz-
dítja elő a gazdag sokféleséget, miközben az egységet is 
fönntartja. Péter és Pál apostol hithirdetése nyomán po-
gányok is megkeresztelkednek. A fenyegető megosztott-
sággal szembenézve az Egyház zsinati összejövetele pedig 
jóváhagyja e bátor döntést (ApCsel 15). Mindez példaként 
szolgál az apostoli vezetők szerepére és a helyükre az egy-
házi zsinatokon.

26. A szent közösség e fölfogását a következőképpen 
írhatjuk le: „Az Egyháznak a Szentháromságban gyökere-
ző és Jézus Krisztusban adott egysége az igehirdetésben, 
a szentségekben, valamint az Isten által elrendelt és a föl-
szentelés által kapott lelkészi szolgálatban fönnálló egy-
ségünkben valósul meg. Mindezt a hitünk egységében él-
jük meg, amelyről közösen tanúságot teszünk, és amelyet 
együttesen megvallunk és tanítunk; valamint a remény 
és a szeretet egységében, amely egységre vezet bennün-
ket egy teljesen elkötelezett közösségben. Az egységnek 
látható, külső alakzatra van szüksége, amely képes ösz-
szefogni a benső megkülönböztetés és a lelkiségi sokfé-
leség összetevőit éppúgy, mint a történelmi változást és 
fejlődést. Ez egy olyan közösség egysége, amely minden 
időt és helyet átfog, és amelynek a küldetése a tanúságté-
tel és a világ szolgálata.”

27. Már az Újszövetségben is megtalálható a kereszté-
nyek botrányos megosztottsága (1Kor 1,11–13; 1Jn 2,18–19). 
A történelmi okok vagy szándékos szétválás miatt külső-
leg nem egyesült egyházak hitbéli kötelessége, hogy dol-
gozzanak és imádkozzanak látható egységük helyreállítá-
sáért és lelki közösségük elmélyítéséért. Az Egyház előtt 
álló feladat az egység jövőképe mint az egész teremtett vi-
lág célja (Ef 1): amikor majd az egész világ kiengesztelő-
dik Istennel (2Kor 5). A szent közösség tehát a megváltás 
gyümölcse, és szükségképpen végidőbeli valóság. A ke-
resztények sohasem tűrhetik el a megosztottságot. Kö-
telességük az, hogy ne csak őrizzék és fönntartsák, ha-
nem elő is mozdítsák és táplálják az egyházak közötti és 
az azokon belüli szent közösség lehető legnagyobb fokú 
megvalósítását.

28. Egy ilyen szintű szent közösségnek számos össze-
függő vonatkozása van. Magában foglalja a hitbéli egyet-
értést és a szentségek közös megünneplését, amelyet egy 
egységes lelkészi szolgálat támogat, valamint a hit, az élet 
és a tanúságtétel kérdéseiben a különböző szakmai és zsi-
nati összejöveteleket. A szent közösség ilyen megnyilvá-
nulásainak az Egyház törvényeiben és szabályozásaiban 
is kifejezésre kell jutniuk. A szent és teljes közösség érde-
kében az Egyház életének e látható vonatkozásai azt igény-
lik, hogy szent és mély lelki közösség, együtt növekvő kö-
zös akarat, kölcsönös törődés és az egységre való törekvés 
hassa át őket (Fil 2,2).

III. A hitelvek, amelyekben egyetértünk

29. A Nagy-Britanniában és Írországban élő anglikánok és 
az északi, illetve a balti országokban élő evangélikusok so-
hasem átkozták ki egymás egyházait, és alakilag sohasem 
váltak szét. A közösség mélyebb megvalósítása ugyanak-
kor egészen biztosan kívánatos, és most lehetségesnek is 
tűnik anélkül, hogy a helyénvaló és gyümölcsöző különbö-
zőségeket megtagadnánk, amelyek az idők során a hitünk 
kifejeződésének és megvallásának eltérő módjaivá fejlőd-
tek. Az anglikánok a hangsúlyt az istentisztelet fontossá-
gára helyezték, amely az Egyház hitének kifejeződése. Az 
evangélikusok, miközben ezt nem tagadták, a tanítások 
megvallását hangsúlyozták inkább. A lex orandit és a lex 
credendit azonban mindketten szorosan összetartozónak 
tekintik. Az Ágostai hitvallás és a harminckilenc angli-
kán hitcikkely különböző körülmények között és eltérő 
igényekre válaszul születtek, és a szerepük sem azonos az 
egyházak életében. Számos közös megfogalmazást tar-
talmaznak, és évszázadokon át az Egyház hitének közös 
tanúságaként szolgáltak. Erre az alapra építve a kortárs 
ökumenikus kapcsolatok és eszmecserék alapvetően elő-
segítették a megmaradt kérdések tisztázását, és nagyobb 
pontossággal fogalmazták meg, hogy milyen mértékben 
fogjuk föl közösen az Egyház természetét és célját, vala-
mint az alapvető hitbéli egyetértést. Jelenlegi elhívásunk 
arra indít bennünket, hogy elmélyítsük a közösségünket, 
hogy új lépéseket tegyünk a látható egység felé vezető úton, 
és az egy Úrról, egy hitről és egy keresztségről szóló kö-
zös tanúságtételünk során mind szóban, mind tettekben 
új összhangra leljünk.

30. Az eltelt időszakban számba vettük a közöttünk 
fönnálló alapvető hitbéli egyetértést. Ebben segítségül hív-
tuk a Keresztség, úrvacsora, lelkészi szolgálat (vagyis a Li-
mai dokumentum) szövegét és az egyházainknak erre adott 
hivatalos válaszait. A korábbi kísérletekre is építettünk, 
amelyek pontosítani igyekeztek az anglikán–evangélikus 
egyetértés hatását és természetét. Ezek magukban foglal-
ják a Pullachi jelentést (1973), a Helsinki jelentést (1983), a 
Cold Ash-jelentést (1983), Az evangélium következményeit 
(1988), a Meisseni közös nyilatkozatot (1988) és a Niagarai 
jelentést (1988). E szövegek mindegyike tanúsítja az ang-
likánok és az evangélikusok között fönnálló alapvető hit-
béli egységet. E szövegek meglátásai a javunkat szolgál-
ták, mert hozzájárultak hitbéli egységünkhöz. Mindezek 
mellett haszonnal forgattuk a megfelelő római katolikus–
anglikán, illetve római katolikus–evangélikus párbeszé-
dek eredményeit is.

31. Az anglikán–evangélikus szövegekben elért hitbéli 
egyetértést a lambethi konferencia megerősítette egy 1988-
as határozatában, amelyben kijelentették: a konferencia „a 
nagyfokú egyetértés alapján, amely a nemzetközi, a terü-
leti és az országos szinten folytatott párbeszédek során az 
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anglikánok és az evangélikusok között kialakult, valamint 
az ige és a szentségek körül kialakult közösség fényében, 
amelyet egymás hagyományában megtapasztaltunk, elis-
meri Jézus Krisztus Egyházának a jelenlétét az evangéli-
kus közösségben éppúgy, mint a sajátunkban”.

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) nyolcadik nagy-
gyűlésének (Curitiba, 1990) egyik határozatában megtalál-
juk ennek a párhuzamát: „E nagygyűlés elhatározta, hogy 
az LVSZ megújítja elkötelezettségét, amely a teljes közössé-
get célozza az Anglikán Közösség egyházaival, és sürgeti az 
LVSZ tagegyházait, hogy tegyék meg a megfelelő lépéseket 
ennek megvalósítása érdekében. (…) Az LVSZ hálaadással 
fi gyeli az egyházközösség irányában megtett mindazon lé-
péseket, amelyeket a LVSZ tagegyházai az országos és te-
rületi anglikán társaikkal már meg tudtak tenni, mert ez 
bátorságot ad a folytatáshoz.”

32. A következőkben összefoglaljuk az alapvető hitelve-
ket és gyakorlatokat, amelyeket közösen vallunk:

a) Elfogadjuk, hogy az Ó- és az Újszövetség kánoni írá-
sai elegendő, ihletett, prófétai és apostoli, hiteles for-
rásai és tanúságtételei Isten Jézus Krisztusban adott 
kinyilatkoztatásának. A Szentírást a nyilvános isten-
tisztelet részeként népnyelven olvassuk; a Szentírás-
ban mint Isten igéjében hiszünk; megvalljuk, hogy 
minden szükségeset tartalmaz az üdvösséghez; és 
hitet teszünk az örömhír mellett, hogy az örök élet 
az egész emberiségnek föl lett kínálva.

b) Hisszük, hogy Isten akarata és parancsolatai alapve-
tőek a keresztény igehirdetéshez, hithez és élethez. 
Isten parancsolata arra kötelez bennünket, hogy sze-
ressük Istent és embertársainkat, és Isten dicséretére 
és dicsőségére éljünk és szolgáljunk. Ezzel egy idő-
ben Isten parancsolata fölfedi a bűneinket, és rámu-
tat arra, hogy folyamatosan a kegyelmére szorulunk.

c) Hisszük és hirdetjük az örömhírt, hogy Isten Jézus 
Krisztusban szereti és megszabadítja a világot. Isten 
megigazító kegyelmét az egyházaink egyformán ér-
telmezik; nevezetesen, hogy egyedül kegyelemből és 
hit által, Jézus Krisztus, Urunk és Megváltónk érde-
meiért ismer el minket Isten igaznak és igazít meg 
minket, nem pedig a saját cselekedeteink és érdeme-
ink miatt. Mindkét egyházi hagyomány megerősíti, 
hogy a megigazulás jócselekedetekhez vezet és kell 
is vezetnie; hiszen a valódi hit szeretetet eredmé-
nyez. Megkaptuk a Szentlelket, aki megújítja a szí-
vünket, és képessé tesz és hív bennünket a jócsele-
kedetekre. Amint a megigazulás és a megszentelő-
dés ugyanannak az isteni cselekvésnek a két oldalát 
jelenti, ugyanúgy az élő hit és a szeretet a hívő em-
berben elválaszthatatlanok.

d) Elfogadjuk az Egyház hitét, amelyet az idők során a 
Nicea-konstantinápolyi és az Apostoli hitvallásban 
fejtett ki, és valljuk azokat az alapvető szenthárom-

ságtani és krisztológiai tantételeket, amelyek mel-
lett e hitvallások tanúságot tesznek. Vagyis hisszük, 
hogy a Názáreti Jézus valóban Isten és valóban em-
ber, és Isten egyetlen Isten három személyben: Atya, 
Fiú és Szentlélek. E hitet nyilvánvaló módon meg-
erősíti az anglikán hitvallás harminckilenc cikke-
lye, valamint az Ágostai hitvallás is.

e) Az apostoli hitet megvalljuk és megünnepeljük az 
istentiszteleten. Az istentiszteleten elismerjük, hogy 
az egyszerre a Krisztuson keresztül kapott üdvösség 
ünneplése, valamint a hívők egyetértése (consensus 
fi delium) alakításának jelentős tényezője. Örülünk 
a lelkiségi, istentiszteleti és szentségi élet terén ha-
gyományunk nagy mértékű közösségének, amely ha-
sonló istentiszteleti fajtákkal, közös szentírási szöve-
gekkel, énekekkel, himnuszokkal és imádságokkal 
ajándékozott meg bennünket. Ugyanaz az istentisz-
teleti megújulás hat ránk, az eltérő kulturális hátte-
reknek köszönhetően pedig a kifejezésmódok szé-
les választéka is.

f) Hisszük, hogy az Egyházat a Szentháromság hoz-
ta létre és tartja fönn Istennek az igében és a szent-
ségekben megnyilvánuló megváltó tette által. Hisz-
szük, hogy az Egyház Isten országának jele, eszköze 
és előíze. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy folyamato-
san reformációra és megújulásra szorul.

g) Hisszük, hogy a keresztségben, amely vízzel történik 
a Szentháromság nevében, Isten egyesíti a megke-
reszteltet Jézus Krisztus halálával és föltámadásával, 
bevezeti az egy, szent, egyetemes (katolikus) és apos-
toli Egyházba, és a Szentlélek által részesíti az új élet 
kegyelmi ajándékában. Mivel egyházainkban gya-
koroljuk és nagy becsben tartjuk a gyermekkereszt-
séget, komolyan vesszük azt a hitoktatási feladatun-
kat is, hogy a megkeresztelt gyermekeket lelki táplá-
lékkal lássuk el, amíg éretten el nem tudják magukat 
kötelezni Jézus Krisztus mellett. A hagyományaink-
ban a keresztséget a konfi rmáció szertartása köve-
ti. Kétféle gyakorlatot ismerünk el az egyházaink-
ban, amelyeknek több évszázados gyökerei vannak: 
az anglikán egyházakban a konfi rmációt a püspök 
végzi, az északi és a balti egyházakban pedig álta-
lában a helyi lelkész. Ez mindegyik egyházban ma-
gában foglalja a Szentháromság segítségül hívását, 
a keresztségi hitvallás megújítását és az imádságot, 
hogy a keresztségben kapott kegyelem megújításán 
keresztül a jelölt megerősödjék, most és mindörökké.

h) Hisszük, hogy Krisztus teste és vére valóban jelen 
van, kiosztjuk és befogadjuk azt a kenyér és a bor 
színe alatt az úrvacsorában. E módon a megfeszített 
és föltámadott Krisztus testét és vérét kapjuk, benne 
a bűnök bocsánatát és a szenvedéséből fakadó min-
den egyéb jótéteményt. Az úrvacsorai megemléke-
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zés nem csupán a múlt eseményeinek vagy azok je-
lentőségének a fölidézése, hanem ilyenkor az Egy-
ház hathatósan hirdeti Isten hatalmas tetteit. Bár mi 
nem vagyunk képesek arra, hogy Istennek méltó ál-
dozatot mutassunk be, Jézus Krisztus egyesít ben-
nünket az Atyának tett önfelajánlásával, az egyet-
len, teljes, tökéletes és elegendő áldozattal, amelyet 
mindnyájunkért felajánlott. Az úrvacsorában maga 
Isten cselekszik, amikor életet ad Krisztus testének, 
és minden egyes tagját megújítja. Az úrvacsorát ün-
nepelve az Egyház újjáalakul és táplálékot kap, meg-
erősödik a hitében, a reménységében, a tanúságté-
telében és a mindennapi szolgálatában. Itt már Is-
ten országa örök örömének előízében részesülünk.

i) Hisszük, hogy az Egyház minden tagjának elhívása 
van arra, hogy részt vegyen az Egyház apostoli kül-
detésében. Ezért minden megkeresztelt ember kü-
lönféle ajándékokat és eltérő hivatást kapott a Szent-
lélektől. Mindnyájuk hivatása, hogy az életüket „élő 
áldozatként” fölajánlják, és könyörögjenek az Egyhá-
zért és a világ üdvösségéért. Ez Isten egész né pé nek 
az egyetemes papsága és hivatása, Isten és az embe-
rek szolgálatára (1Pt 2,5).

j) Hisszük, hogy az Egyház közösségén belül a fölszen-
telt szolgálat azért létezik, hogy Isten egész népének 
az istenszolgálatát segítse. Azt tartjuk, hogy az igé-
re és a szentségekre vonatkozó fölszentelt szolgálat 
isteni alapítású hivatal, és mint ilyen, Isten ajándé-
ka az Egyházának. A fölszentelt lelkészek, csakúgy, 
mint minden keresztény, szorosan kapcsolódnak Jé-
zus Krisztus papságához és az Egyház papságához. 
A fölszentelt szolgálatnak ez az alapvető egysége jut 
kifejezésre az ige és a szentségek szolgálatában. Az 
Egyház életében ez az egység különféle alakokat öl-
tött. Az Egyházban már a legkorábbi századoktól 
fogva a püspök, a pap és a diakónus hármas szol-
gálata vált az alapvető mintává, és ez ma is számos 
egyházban fönnmaradt, bár gyakran csak részleges 
formában. „A püspök, a pap és a diakónus hármas 
szolgálata ma a keresett egység egyik kifejeződési 
formája lehet, illetve az elérésének egyik eszköze.”

k) Hisszük, hogy szükséges a lelkipásztori felügyelet 
(episzkopé) – amelynek gyakorlása személyes, testü-
leti és közösségi szinten történik –, hiszen ez tanús-
kodik az Egyház egységéről és apostoliságáról, és őr-
zi azt. Megtartjuk és alkalmazzuk továbbá a püspöki 
hivatalt Isten vezetése alatt annak a szándékunknak 
a jeleként, hogy biztosítsuk az Egyház folytonosságát 
az apostoli életben és tanúságtételben. Mindezen ér-
vek alapján az egyházainkban jelen van a személye-
sen gyakorolt püspöki hivatal.

l) Közös a reménységünk Isten országának végső be-
teljesedésében, és hisszük, hogy ez a végidőbeli táv-

lat arra szólít bennünket, hogy most az igazságosság 
előmozdításán dolgozzunk, keressük a békét, és gon-
dot viseljünk a teremtett világról. Isten országából 
fakadó kötelességünk, hogy irányítsuk életünket az 
Egyházon belül, és törődjünk a világgal. „A keresz-
tény hit az, hogy Isten békét teremtett Jézus Krisz-
tus »keresztfán kiontott vére által« (Kol 1,20), meg-
teremtve ezzel az egész emberi család egységének az 
egyetlen érvényes középpontját.”

33. Ez az összefoglaló a hitbéli és tanításbéli egység igen 
magas fokáról tanúskodik. Miközben nem kívánja az egyes 
hagyományoktól, hogy minden olyan tanításbéli megfogal-
mazást elfogadjanak, amely az egyik vagy másik hagyo-
mány jellegzetességei közé tartozik, ugyanakkor elvárja tő-
lük, hogy szembenézzenek a még fönnálló akadályokkal, 
és túljussanak rajtuk a még teljesebb közösség érdekében.

IV. A püspökség az Egyház apostoliságának 

szolgálatában

34. Egy régóta húzódó kérdés a püspöki szolgálat és annak 
kapcsolata a folytonossággal. A reformáció idején vala-
mennyi egyházunk szentelt püspököt (néha a „szuperin-
tendens” kifejezést használva a püspök megfelelőjeként) 
a római katolikus egyház már létező püspöki székeire, 
ezzel is jelezve a szándékukat, hogy folytassák az egy, 
szent, egyetemes (katolikus) és apostoli Egyház életét és 
szolgálatát. Néhány országban a püspökök történeti foly-
tonosságát püspökszenteléssel tartották fenn, míg más-
hol néhány alkalommal a püspököket (vagy szuperinten-
denseket) lelkészek iktatták be, minthogy ezt tartották 
a korai egyház gyakorlatának. Mindennek az egyik kö-
vetkezménye az lett, hogy az egyházaink lelkészi szolgá-
latai között megszűnt az egység, ez pedig akadályozta a 
közös tanúságtételünket, szolgálatunkat és küldetésün-
ket. Mindazonáltal az apostoli folytonosság megszakadá-
sát a szóban forgó egyházakban mindig az a szándék és 
olyan intézkedések kísérték, hogy biztosítsák az Egyház 
apostoli folytonosságát, az evangéliumnak megfelelően 
felügyeleti szolgálattal ellátott egyházként. Az egyházak 
ezt követő hagyománya bizonyítja hűségüket az Egyház 
apostoliságához. Az elmúlt száz évben valamennyi egy-
házunk érezte annak egyre növekvő szükségét, hogy e 
nehézségeket meghaladjuk, és hogy közösen fejezzük ki 
folyamatos részvételünket az egy, szent, egyetemes (ka-
tolikus) és apostoli Egyház életében.

35. E nehézségek miatt fejtjük ki most hosszabban az 
egész Egyház apostoliságának egy felfogását, illetve az 
apostoli szolgálaton belül a püspöki hivatal folytonossá-
gát és a történelmi folytonosságot mint ennek jelét. Mind-
ezek összefüggenek egymással.
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A) Az egész Egyház apostolisága

36. A hitvallásban az Egyház apostolinak vallja magát. 
Az Egyház folytonosságban él az apostolokkal és igehir-
detésükkel. Ugyanaz az Úr, aki elküldte az apostolokat, 
továbbra is jelen van Egyházában. A Szentlélek megtart-
ja az Egyházat az apostoli hagyományban, amíg a törté-
nelem be nem teljesedik Isten országában. Az Egyházban 
az apostoli hagyomány az apostolok Egyháza állandó jel-
lemzőinek folytonosságát jelenti: e jellemzők pedig a tanú-
ságtétel az apostoli hitről, az örömhír hirdetése és napra-
kész értelmezése, a keresztség és az úrvacsora ünneplése, 
a lelkipásztori felelősségek továbbadása; a szent közösség 
az imádságban, szeretetben, örömben és szenvedésben; a 
betegek és rászorulók szolgálata, a helyi egyházak között 
pedig az egység és az Istentől kapott adományok megosz-
tása egymással.

37. Az Egyházra ma is, mint annak idején az apostolok-
ra, rá van bízva, hogy minden népnek hirdesse az öröm-
hírt, mert a Jézus Krisztusról szóló örömhír Isten örök ter-
vének kinyilvánítása, hogy a Fiában mindeneket kiengesz-
teljen egymással. Az Egyház hivatása, hogy hűséges legyen 
az Urának életéről, haláláról, feltámadásáról és felmagasz-
talásáról szóló irányadó apostoli tanúságtételhez. Az Egy-
ház a feltámadt Jézus Krisztustól kapja ajándékba külde-
tését és e küldetés betöltéséhez az erőt. Az Egyház ezért a 
maga egészében apostoli. Az apostoliság azt jelenti, hogy 
az Egyházat Jézus Krisztus küldi, hogy álljon a világ ren-
delkezésére, hogy vegyen részt az ő küldetésében, ezáltal 
pedig annak a küldetésében, aki Jézus Krisztust küldte, 
vagyis hogy a Szentlélek segítségével vegyen részt az Atya 
és a Fiú küldetésében.

38. A Szentlélek az egész Egyházra kiárasztja az adomá-
nyait (Ef 4,11–13), nőket és férfi akat választ ki, világiakat 
és fölszentelteket, hogy a közösség fönntartásához hozzá-
járuljanak (1Kor 12,4–11). Ezért az egész Egyház és annak 
minden tagja a részvételével hozzájárul az örömhír ter-
jesztéséhez azáltal, hogy az apostolok Egyházának állan-
dó jellemzőit az adott helyen és időben hűségesen kifeje-
zi és megtestesíti. A tanúságtételéhez nemcsak a szavai el-
engedhetetlenek, hanem a tagjainak szeretete is egymás 
iránt, szolgálatának minősége a rászorulók felé, anyagi és 
más jellegű forrásainak felhasználása, életének és fegyel-
mi eszközeinek igazságossága és hatékonysága, hatalmának 
megosztása és gyakorlása, valamint istentiszteleti alkal-
mai. Mindezek a kommunikáció olyan eszközei, amelyek-
nek Jézus Krisztusra, Isten valódi Igéjére kell irányulniuk 
és a Szentlélekben élt életből kell eredniük.

39. Az apostoli folytonosság elsődleges megnyilvánu-
lása tehát az egész Egyház apostoli hagyományában talál-
ható. A folytonosság Jézus Krisztus küldetése állandósá-
gának és ezért folyamatosságának a kifejezése, amelyben 
az Egyház részt vesz.

40. Az egész Egyház apostoliságán belül helyezkedik el 
a lelkészi szolgálat apostoli folytonossága, amely az Egyház 
folyamatosságának középpontja, már ami a Jézus Krisztus-
ban élt életet, illetve Jézus Krisztusnak az apostolok által 
átadott szavaihoz és tetteihez fűződő hűséget illeti. A fel-
szentelt lelkészeknek különleges felelőssége van abban, 
hogy tanúságot tegyenek e hagyományról, és hogy azt új-
ra és újra, minden nemzedékben tekintéllyel hirdessék.

B) Az apostoli szolgálat

41. Isten az Egyház fenntartására adta az apostoli szolgála-
tot, amelyet Urunk alapított, és az apostolok adtak tovább. 
A felszentelt lelkészek legfontosabb feladata, hogy Krisztus 
testét összegyűjtsék és felépítsék, Isten igéjét hirdessék és 
tanítsák, a szentségeket megünnepeljék, és irányítsák a kö-
zösség életét istentiszteletében, küldetésében és gondosko-
dó szolgálatában. Amikor valakit imádsággal, a Szentlélek 
segítségül hívásával és kézrátétellel egy egész életre szóló 
felszentelt hivatalra kiválasztunk, akkor ez arra emlékezteti 
az Egyházat, hogy a küldetését magától Jézus Krisztustól 
kapja, és kifejezi az Egyház határozott szándékát, hogy e 
megbízatásához hűen éljen, és hálás legyen ezért az ado-
mányért. Az egyetlen lelkészi szolgálat különböző felada-
tait fejezik ki a fokozatai. A korai Egyházban az általános 
minta a püspökök, a lelkészek és a diakónusok hármas 
szolgálata lett, noha a későbbiekben mindez a gyakorlati 
végrehajtás tekintetében jelentős változásokon ment át, és 
manapság is tovább fejlődik. 

42. Isten adományainak sokfélesége megköveteli az ösz-
szehangolásukat, hogy az egész Egyházat és annak egységét 
gazdagíthassák. E sokféleség és a fenntartásához szükséges 
számos feladat elvégzése összehangolást igényel. Ez a felügye-
let (episzkopé) szolgálata: a gondoskodás az egész közösség 
életéről, a lelkipásztorok lelkipásztorolása és Jézus Krisztus 
nyájának tényleges fenntartása, összhangban Jézus Krisztus 
korszakokon átívelő parancsával és egységben más orszá-
gok keresztényeivel. A felügyelet az egész Egyházzal szem-
ben fennálló követelmény, és az evangéliumnak megfelelő 
hűséges gyakorlata alapvető fontosságú az Egyház életében.

43. Az Egyháznak és küldetésének felügyelete a püs-
pök különleges felelőssége. A püspöki hivatal a szolgálat 
és a kommunikáció helye, mind a hívők közösségén be-
lül, mind pedig – az egész közösséggel együtt – a világ fe-
lé. A püspökök hirdetik az igét, kiszolgáltatják a szentsége-
ket, és fegyelmet tartanak olyan módon, hogy a felügyelet, 
a folyamatosság és az egység lelkészi szolgálatának képvise-
lői legyenek az Egyházban. Lelkipásztori felügyeletet gya-
korolnak azon a területen, ahová az elhívásuk szól. Szol-
gálják az Egyház tanításának, istentiszteletének és szent-
ségi életének apostoliságát, egyetemességét (katolicitását) 
és egységét. Felelősséggel tartoznak az Egyház küldetésé-
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nek irányításáért. E feladatok egyikét sem szabad az egész 
Egyháztól elszigetelve végezniük.

44. A felügyelet szolgálata személyes, testületi és közös-
ségi. Személyes, mert a leghatékonyabban az a személy mu-
tatja meg, hogy Jézus Krisztus jelen van népének tagjai kö-
zött, akit az örömhír hirdetésére szenteltek fel, és hogy az 
élet és a tanúságtétel egységében Isten szolgálatára hívja a 
közösséget. Testületi, először is, mert a püspök összefog-
ja a felszentelteket, hogy a szolgálat feladatait egymás közt 
megosszák, és hogy a közösséget képviseljék az őket érin-
tő dolgokkal kapcsolatban; másodszor pedig, mert a püs-
pökök testületén keresztül kapcsolódik a helyi keresztény 
közösség a tágabb értelemben vett Egyházhoz, az egyete-
mes Egyház pedig az adott közösséghez. Közösségi, mert a 
felszentelt szolgálat gyakorlata a közösség életében gyöke-
rezik, és a közösség hatékony részvételét igényli Isten aka-
ratának és a Szentlélek vezetésének felfedezésében. Ma a 
legtöbb egyházunkban mindez zsinati keretek között tör-
ténik. A püspökök – a többi lelkésszel és az egész közös-
séggel együtt – felelősek a lelkipásztori tekintély szabályos 
továbbadásáért az Egyházban.

45. A felügyelet személyes, testületi és közösségi vonat-
kozásai az Egyház életének helyi, országos és egyetemes 
szintjein fejeződnek ki.

C) A püspöki hivatal az apostoli folytonosság 
szolgálatában

46. Az Egyház hűségének végső alapja, folytonosságban az 
apostolokkal, az Úr ígérete és a Szentlélek működő jelenléte 
az egész Egyházban. A felügyelet szolgálatának folytonos-
ságát az Egyház egésze apostoli életének és hithirdetésé-
nek folytonosságán belül kell értelmezni. A püspöki hiva-
tal apostoli folytonossága az egész Egyház apostoliságának 
látható és személyes középpontja.

47. Az apostoli folytonosság folyamatosságát a püspö-
kök felszentelése jelzi. E tettel ugyanis Isten népe azért gyű-
lik össze, hogy megerősítse választását, és imádkozzék a 
kiválasztott jelöltért. A fölszentelést végző püspök kézrá-
tételével és a többi küldött imádságával az Egyház egésze 
Istenhez fordul, bízva ígéretében, hogy kitölti Szentlelkét 
szövetségének népére (Ézs 11,1–3; vö. Veni Creator Spiritus). 
A kézrátétel szentírási cselekedetének gazdag jelentése van. 
Jelentheti (számos egyéb dolog mellett) az azonosulást, a 
megbízást, a befogadást. Rengeteg összefüggésben használ-
ják: konfi rmációkor, kibéküléskor, gyógyításkor és lelkész-
szenteléskor. Az imádsággal együtt gyakorolt kézrátételkor 
pedig az Istentől már megkapott kegyelmi ajándékot egy-
részt elismerik és megerősítik, másrészt az tökéletessé vá-
lik a szolgálatra. A kézrátétel mint jel pontos jelentőségét 
vagy szándékát az azt kísérő imádság vagy megnyilatko-
zás határozza meg. A püspöki szolgálat esetében az imád-

sággal és kézrátétellel történő felszentelés az a cselekedet, 
amelyet maguk az apostolok is gyakoroltak, és amelyet az 
Egyház is évszázadok óta végez.

48. A püspökszenteléskor a jel négyféleképpen fejti ki 
hatását: először is tanúságot tesz az Egyház bizakodásá-
ról, hogy Isten hűséges a népéhez, Jézus Krisztus pedig 
– a Szentlélek erejéből – az Egyházban az idők végezeté-
ig jelen van, ahogy megígérte. Másodszor: kifejezi az Egy-
háznak azt a szándékát, hogy hűséges maradjon Isten kez-
deményezéséhez és ajándékához azáltal, hogy az apostoli 
hittel és hagyománnyal folytonosságban él. Harmadszor: 
több püspök részvétele a kézrátételben annak jele, hogy ők 
és egyházaik elfogadják az új püspököt, és ezzel az Egyház 
egyetemességét (katolicitását) is. Negyedszer: Isten akara-
tával és rendelkezéseivel összhangban átörökíti a szolgá-
lati hivatalt és annak tekintélyét. A felszentelés cselekmé-
nyében tehát a püspök megkapja az isteni jóváhagyás jelét 
és az állandó megbízást arra, hogy a rá bízott egyházat ve-
zesse, az összes egyház közös hite és apostoli élete szerint.

49. A püspöknek a püspöki szolgálatra való szentelésé-
ben megjelenő folytonosság nem választható el azon egy-
házkerület életének és tanúságtételének folyamatosságától, 
amelybe elhívást kapott. Egyházaink sajátos körülménye-
iben a folytonosság, amelyet a történelmi püspöki székek 
betöltése képvisel, több, mint személyi kérdés. A gondos-
kodás, hogy fennmaradjon a lelkipásztori élet és szolgálat 
egyházkerületi (egyházmegyei) és egyházközségi megvaló-
sulása, az egyházaknak azt a szándékát tükrözi, hogy foly-
tassák az egyetemes Egyház igei és szentségi apostoli szol-
gálatának gyakorlatát.

D) A történelmi püspöki folytonosság mint jel

50. Az egész Egyház Isten országának a jele; a lelkészszente-
lés annak a jele, hogy Isten hűséges Egyházához, különösen 
is ami a küldetésének felügyeletét illeti. Egy püspök felszen-
telése a történelmi folytonosság szerint (vagyis szándékolt 
folytonosságban maguktól az apostoloktól kezdve) szintén 
egy jel. Ezt cselekedve az Egyház azt közvetíti, hogy gon-
dosan ügyel élete és küldetése egészének folytonosságára, 
és megerősíti elkötelezettségét, hogy megtapasztalhatóvá 
tegye az apostolok Egyházának állandó jellemzőit. A jel 
jelentésének teljesen érthetővé tételéhez szükséges, hogy 
a felszentelés istentiszteletébe belefoglalja az Egyház hité-
nek nyilvános megvallását és annak a szolgálatnak a meg-
világítását, amelyre az új püspök elhívást kapott. A törté-
nelmi püspöki folytonosság jele így egyértelműen abba az 
összefüggésrendszerbe helyeződik, amelyet Jézus Krisztus 
örömhírének hirdetése, valamint az Egyház küldetésének 
folytonossága jelöl ki.

51. Önmagában a történelmi püspöki folytonosság je-
lének használata még nem biztosítéka egy egyház hűségé-
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nek az apostoli hit, élet és küldetés minden területén. Az 
egyházak történetében voltak nagy szakadások, miköz-
ben mindnyájan használták a történelmi folytonosság je-
lét. Hasonlóképpen e jel használata nem jelent biztosítékot 
a püspök személyes hitére. Mindezek ellenére e jel megtar-
tása állandó kihívás a hűség és az egység számára, felszó-
lítás a tanúságtételre; megbízás, hogy az apostolok Egyhá-
zának állandó jellemzőit egyre teljesebben megvalósítsuk.

52. A folytonosságnak nemcsak egyféle eszköze által 
valósul meg a hűség az egész Egyház apostoli hivatásá-
hoz. Ennélfogva az az egyház, amely megőrizte a történel-
mi püspöki folytonosság jelét, elismerheti a hiteles püspöki 
szolgálatot abban az egyházban, amely a reformáció idején 
egy-egy alkalmi lelkészszenteléssel őrizte a püspöki hiva-
tal folytonosságát. Hasonlóképpen az az egyház, amely a 
folyamatosságot ilyen jellegű folytonossággal őrizte, köl-
csönösen részt vehet a püspökszenteléseken egy olyan egy-
házzal, amely fönntartotta a történelmi püspöki folytonos-
ságot, és sajátjává teheti e jelet anélkül, hogy megtagadná 
a múlt apostoli folytonosságát.

53. Egyházaink és szolgálataink kölcsönös elismerése 
teológiailag elsőbbséget élvez a történelmi folytonosság-
ban használt kézrátétel jelével szemben. A jel használatá-
nak újrakezdése nem jelent kedvezőtlen ítéletet azoknak az 
egyházaknak a szolgálatára nézve, amelyek korábban nem 
használták e jelet. Mindez inkább egy eszköz arra, hogy az 
Egyház mindenkor és mindenütt fennálló folyamatosságát 
és egységét láthatóbbá tegyük.

54. Annak mértékében, ahogyan a lelkészi szolgála-
taink szét voltak választva egymástól, az egyházaink is 
valamelyest meg voltak fosztva a teljességtől, amelyet Is-
ten a népének szánt (Ef 1,23; 3,17–19). A közös haladás és 
a megbékélt és kölcsönösen elismert püspöki szolgálat 
segítségével egyházaink hűségesebbé válnak elhívatá-
sukhoz, és egyre jobban tudatában lesznek megújulásuk 
szükségességének. Azáltal, hogy szorosabb látható egy-
ségben osztjuk meg egymással életünket és lelkészi szol-
gálatunkat, Jézus Krisztus küldetését megerősödve foly-
tathatjuk a világban.

E) Egy új szakasz

55. Egyetértésünknek az előző bekezdésekben foglalt, mesz-
szire mutató jellegénél fogva nyilvánvaló, hogy közös hitbé-
li zarándokutunk új állomásához érkeztünk. Egyetértünk 
az Egyház természetében és céljában (II. fejezet), hitében 
és tanításában (III. fejezet), különösen is az egész Egyház 
apostoliságában, ezen belül az apostoli szolgálatban, va-
lamint az Egyház szolgálatán belül a püspöki hivatalban 
(IV. fejezet).

56. Ennek az egyetértésnek az alapján hisszük, hogy
a) egyházainknak határozottan egyházként kell egy-

mást elismerniük, és új kapcsolatot kell kialakíta-
niuk egymással;

b) mindegyik egyház a maga egészében fenntartotta 
a tanúságtétel és a szolgálat hiteles apostoli folyto-
nosságát;

c) mindegyik egyház átörökítette az imádság és a kézrá-
tétel által az igék és a szentségek apostoli szolgálatát;

d) mindegyik egyház fönntartotta a püspöki szolgálat 
szabályos folytonosságát lelkipásztori életének fo-
lyamatosságában, középpontban a püspökök szen-
telésével és a történelmi püspöki székek tapasztala-
tával és tanúságtételével.

57. Mindezek fényében úgy látjuk, hogy elérkezett az 
idő, amikor egyházaink közösen megvallhatják a történel-
mi püspöki folytonosság jelének értékét és alkalmazását. Ez 
azt jelenti, hogy azok az egyházak, amelyekben e jelet egy 
ideig nem használták, e jel értékét szabadon elismerhetik, 
és sajátjukká tehetik azt anélkül, hogy tagadnák apostoli 
folytonosságukat. Ez azt is jelenti, hogy azok az egyházak, 
amelyekben e jelet mindig is használták, szabadon elismer-
hetik azon egyházak püspöki hivatalának valóságát és meg-
erősíthetik apostoli folytonosságát, amelyekben a püspöki 
folytonosság jelét egy ideig nem használták.

V. Egy még szorosabb egység felé

A) A közös nyilatkozat

58. Javasoljuk, hogy az egyházaink a következő közös nyi-
latkozatot tegyék:

Az Egyház természetét és célját illető közös felfogá-
sunk, alapvető hitbéli egyetértésünk, valamint az Egyház 
apostoliságának szolgálatában álló püspökségre vonatko-
zó egyetértésünk alapján – amelyet a Porvooi közös nyilat-
kozat II., III. és IV. fejezete tartalmaz – a következő kije-
lentéseket és elkötelezettségeket tesszük:

a) Elismerjük
i. egymás egyházairól, hogy egyházakként Jézus Krisz-

tus egy, szent, egyetemes (katolikus) és apostoli Egyházá-
hoz tartoznak, és valóban részt vesznek Isten egész né pé-
nek apostoli küldetésében;

ii. elismerjük, hogy valamennyiünk egyházában Isten 
igéjét tisztán tanítják, a keresztség és az Úrvacsora szent-
ségét pedig helyesen szolgáltatják ki;

iii. elismerjük, hogy valamennyiünk egyháza közösen 
vallja az apostoli hitet;

iv. elismerjük, hogy egymás felszentelt lelkészi szolgálatát 
Isten adta az ő kegyelmének eszközeként, és hogy ezek nem-
csak a Szentlélek benső elhívásával rendelkeznek, hanem Jézus 
Krisztus megbízatásával is az ő teste, vagyis az Egyház által;

v. elismerjük, hogy a személyes, testületi és közösségi 
felügyelet (episzkopé) valamennyiünk egyházában megjele-
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nik, és azt számos alakban gyakoroljuk, folytatva az apos-
toli életet, küldetést és lelkészi szolgálatot;

vi. elismerjük, hogy a püspöki szolgálatot látható jel-
ként mindannyiunk egyházában értékelik és fönntart-
ják, mint ami kifejezi és szolgálja az Egyház egységét, 
valamint az apostoli élet, küldetés és lelkészi szolgálat 
folytatását.

b) Elkötelezzük magunkat, hogy
i. közösen éljük meg a hithirdetést és a szolgálatot, 

imádkozunk egymásért és egymással, az erőforrásainkat 
pedig megosztjuk;

ii. szívesen látjuk egymás híveit, hogy a szentségekben 
és a lelkipásztori szolgálatokban részesüljenek;

iii. valamennyi egyházunk minden megkeresztelt tag-
ját a saját egyházunk tagjának is tekintjük;

iv. szívesen látjuk a kisebbségben lévő gyülekezeteket a 
helyi egyházaink életében, mindannyiunk kölcsönös gaz-
dagodására;

v. a bármelyikünk egyházában a püspökök által fölszen-
telt személyeket szívesen látjuk a püspöki, lelkészi vagy di-
akónusi hivatalra, hogy meghívás alapján és az éppen ha-
tályban lévő előírásoknak megfelelően ellássák e szolgála-
tot a fogadó egyházban, újraszentelés nélkül;

vi. természetes módon meghívjuk egymás püspökeit, 
hogy az Egyház egységének és folytonosságának jeleként 
püspökszenteléskor a kézrátételben vegyenek részt;

vii. dolgozunk a diakónusi szolgálat közös fölfogásán;
viii. megteremtjük a hit és az egyházszervezet, valamint 

a munka és az élet jelentős kérdéseivel foglalkozó munka-
társi és zsinati összejövetelek megfelelő kereteit;

ix. bátorítjuk az egyházaink képviselői közötti megbe-
széléseket, valamint elősegítjük teológiai és lelkipásztori 
kérdésekben a tájékoztatást, a közös gondolkodást és az 
egymástól való tanulást;

x. egy kapcsolattartó csoportot hozunk létre annak ér-
dekében, hogy összefogja e megegyezés végrehajtását, és 
ezáltal egyre növekedjünk a szent közösségben.

B) Az ünnepi szertartás

59. Javasoljuk, hogy e megegyezést és az újfajta kapcsola-
tunkat három központi úrvacsorás istentisztelettel ünne-
peljük és erősítsük meg, amelyeken valamennyi egyházunk 
képviselteti magát. Ezek az ünnepségek a következőknek 
volnának a jelei:

• egymás örömteli elfogadása;
• közös elkötelezettségünk az Egyház hite és szentsé-

gi élete iránt;
• a többi egyház lelkészeinek és tagjainak elfogadása 

a sajátjainkként;
• elkötelezettségünk arra, hogy közösen teszünk ta-

núságot a hitről.

Ezek az ünnepélyes szertartások a következő részek-
ből állnak:

• a Porvooi közös nyilatkozat felolvasása és aláírása;
• központi hálaadó imádság a múltért és könyörgés 

a jövőért, amelyet az evangélikusok mondanak az 
anglikánokért és az anglikánok az evangélikusokért;

• a béke jelének megosztása;
• közösen ünnepelt úrvacsora;
• a közös életünk más szóbeli és szertartási jelei.

C) A szélesebb ökumenikus elkötelezettség

60. Nagyon örülünk a megegyezésünknek és annak a lát-
ható egységnek, amelyet lehetővé tesz. A látható egység felé 
megtett lépésnek tartjuk, amelyet az ökumenikus mozga-
lom iránt elkötelezett egyházak igyekeznek megjeleníteni. 
A haladásunkat a szorosabb szent közösség felé nem tekint-
jük önmagában vett célnak, inkább egy átfogóbb egységre 
törekvés részének. E törekvésből következik:

a) a mindannyiunkat más egyházakhoz fűző kötelé-
kek erősítése helyi, nemzeti és nemzetközi szinten;

b) a kapcsolatok elmélyítése két felekezeti világközös-
ségünkben és azok között, az anglikán és az evan-
gélikus egyházak közötti szorosabb szent közösség 
megteremtésének támogatása más vidékeken is, kü-
lönösen az Afrikában és Észak-Amerikában kiala-
kuló megegyezések tekintetében;

c) a már meglévő kötelékek továbbfejlesztése más fe-
lekezeti világközösségekkel, különösen amelyekkel 
már ökumenikus párbeszédben állunk, és hasonló 
megegyezéseket kötöttünk;

d) a helyi, az országos és az egyes földrészeket átfogó öku-
menikus tanácsok, az Európai Egyházak Konferenci-
ája és az Egyházak Világtanácsa közös támogatása;

e) a közös életünk más szóbeli és ünnepélyes jelei.
61. Az egyházainknak e megegyezésben kifejtett közös 

öröksége és közös hivatása a felelősségünk tudatára éb-
reszt a tekintetben, hogy mások ökumenikus törekvéseihez 
is hozzájáruljunk. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, 
hogy nekünk is szükségünk van a más hagyományokhoz 
tartozó és a világ más részein élő egyházak meglátásaira 
és tapasztalataira, hogy azok gazdagítsanak bennünket. 
Velük együtt készen állunk arra, hogy Isten fölhasználjon 
bennünket az egész emberiségre és a teremtésre irányuló 
üdvözítő és kiengesztelő tervének eszközeiként.

Aláírók: a Dániai, az Észtországi, a Finnországi, az Izlandi, a 
Lettországi, a Litvániai, a Norvégiai és a Svédországi Evangé-
likus Egyház; valamint az Angliai, az Írországi, a Portugáli-
ai, a Spanyolországi, a Skóciai és a Velszi Anglikán Egyház.

Fordította Rozs-Nagy Szilvia és Nagypál Szabolcs
Lektorálta László Virgil
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2017-ben emlékezünk meg a reformáció kezdetének 500. 
évfordulójáról. A Lutheránus Világszövetségben – amely-
nek egyik alelnöke vagyok – ebben az összefüggésben 
nem a celebration, hanem a commemoration szót hasz-
náljuk. Az előbbinek ugyanis lehet némi triumfalisztikus 
konnotációja. Ez a szándék azonban távol áll a 21. század 
evangélikusságától, már csak azért is, mert az egyházszaka-
dáson nincs mit ünnepelni. A commemoration szóval azt is 
érzékeltetni szeretnénk, hogy a lutheri 95 tézis 1517. október 
31-én történt állítólagos kiszögezését az egyetemes egyház 
egyik jelentős eseményének, az egész egyház megújításá-
ra vonatkozó kísérletnek tekintjük, amely 500 év távlatá-
ból a római katolikus egyház számára is jelentőséggel bír.1

Az előzmények

Az 500 éves évforduló mellett egy 50 éves jubileumra is em-
lékezünk: 1967-ben kezdődtek meg a Vatikán és a Luthe-
ránus Világszövetség közötti magas szintű tárgyalások. Ez 
annak a folyományának is tekinthető, hogy a II. vatikáni 
zsinaton megfi gyelőként kiváló evangélikus teológusok is 
részt vettek, példának okáért a Svédországba emigrált Vaj-
ta Vilmos professzor, aki egy időben az LVSZ magas rangú 
munkatársa és a strasbourgi Ökumenikus Kutatóintézet 
igazgatója volt. A párbeszéd első részét 1972-ben Az evan-
gélium és az egyház című teológiai összefoglalás zárta le. 
Azóta folyamatosan alapvető teológiai kérdések kerülnek 
napirendre a ciklusokra megválasztott nemzetközi vegyes 
bizottságban. Magyar részről előbb id. Hafenscher Károly, 
majd Harmati Béla volt e vegyes bizottságok tagja, utóbbi 
társelnöke is.

1980-ban az Ágostai hitvallás elfogadásának 450., majd 
1983-ban Luther születésének 500. évfordulója adott al-
kalmat arra, hogy római katolikus teológusok, sőt maga a 
Szentatya is állást foglaljon az evangélikus egyház örök-
ségével kapcsolatban. Utóbbi összefüggésben kiemelen-
dő, hogy 1983-ban II. János Pál pápa meglátogatta a ró-
mai evangélikus templomot, ahol Luther Mártonról a kö-
vetkező szavakat mondta: „Ő atyánk a hitben.” Nem lehet 
említés nélkül hagyni azt a gesztusát sem, amellyel 1991-
es magyarországi látogatása során megkoszorúzta a gálya-
rab prédikátorok debreceni emlékművét. Itt jegyzem meg, 
hogy XVI. Benedek pápa is felismerte, hogy Luther Már-
ton személye és teológiája ma is spirituális és teológiai ki-

 * Előadás a Nostra Aetate konferencián, PPKE, 2014. május 26.

hívást jelent a katolikus teológia számára, amikor 2011-ben 
ellátogatott az erfurti Ágoston-rendi kolostorba, ahol Lu-
ther mintegy hat évet töltött szerzetesként.

A Közös nyilatkozat

A római katolikus–evangélikus párbeszéd központi témája 
hosszú időn keresztül a megigazulás kérdése volt. A Keresz-
tény Egység Pápai Tanácsa és a Lutheránus Világszövetség 
együttes jóváhagyásával 1997-ben került nyilvánosságra 
hosszú egyeztetés után az a közös nyilatkozat, amelyik 
az Isten előtti megigazulás kérdésében a reformáció és a 
trentói zsinat egymás tanítását kölcsönös átokkal sújtó 
nyilatkozatainak visszavonásáról szól. 1545 és 1563 között 
a Trentóban ülésező katolikus fél és 1580-ban a Formula 
Concordiae (Egyezségi irat) megfogalmazásával az evangé-
likus fél olyan formában foglalta össze az Isten előtti meg-
igazulásról szóló tanítást, hogy ahhoz hozzákapcsolták a 
másik fél álláspontjának kiátkozását. (Fontosnak érzem 
annak hangsúlyozását, hogy ezek a fórumok nem egyéne-
ket vagy közösségeket kárhoztattak, hanem bizonyos ta-
nításbeli álláspontokat.)

Az evangélikus egyházak a Közös nyilatkozatot hozzá-
szólásra és véleménynyilvánításra kapták meg, és a meg-
adott határidőig, 1998 tavaszáig az egyházak többsége jó-
váhagyta azt.

A Lutheránus Világszövetség Tanácsa 1998. június 16-
án egyhangúlag elfogadta és megerősítette a nyilatkozatot. 
A római katolikus egyház 1998. június 25-én válaszolt erre.

Mi a jelentősége az ökumenikus közeledés számára en-
nek a folyamatnak? Olyan eredményeket ért el a párbeszéd, 
mint annak előtte még soha, és ezektől az eredményektől 
nem léphetünk vissza.

Fontosnak látszik kiemelni, hogy először fordult elő a 
reformáció óta, hogy közös témáról evangélikusok és ka-
tolikusok együtt hivatalos közös nyilatkozatot adtak ki. 
A három évtizedes párbeszéd képes volt áthidalni a négy-
száz éves ellentéteket. A Közös nyilatkozat abból indul ki, 
hogy a teológiai különbségek dacára a két egyház a Szent-
írás megértésében és egymás különböző teológiai kifeje-
zéseinek elfogadásában ténylegesen közeledni tudott egy-
máshoz.  

Az aláírási ünnepség Németországban, Augsburg vá-
rosában zajlott, azon a helyen, ahol az evangélikusok 1530-
ban V. Károly császár elé terjesztették az Ágostai hitvallást. 
1999. október 31-én délelőtt 11 órakor a két egyház képvise-

*



d  3 3 4

b KITEKINTÉS 

lőinek együttes ünnepélyes istentiszteletén először mind-
két egyház képviselői az Újszövetség szövegeinek felolva-
sása után beszédet mondtak, majd sor került az aláírásra.

Az elítélő határozatok már említett kölcsönös vissza-
vonása mellett a Közös nyilatkozat talán leglényegesebb 
megállapítása így hangzik: „Közösen valljuk: »Egyedül ke-
gyelemből, a Krisztus üdvözítő tettébe vetett hitben, nem 
saját érdemünk alapján fogad el minket Isten és kapjuk a 
Szentlelket, aki szívünket megújítja és képessé tesz min-
ket és felszólít jó cselekedetekre.«”

A folytatásból kiderül, hogy a két fél kívánatosnak és 
szükségesnek tartja a további párbeszédet és közös teológi-
ai munkát: „Az elért megegyezés alapján kívánatos a folya-
matos párbeszéd, különösen azokban a kérdésekben, ame-
lyeket a Közös nyilatkozat maga is említ (KNY 43.), vala-
mint további tisztázás szükséges annak érdekében, hogy 
elérjék a teljes egyházi közösséget, egységet a különböző-
ségekben, amelyben a megmaradt különbségek „kiengesz-
telődnek”, és nem jelentenek többé elválasztó tényezőket. 
Lutheránusok és katolikusok a közös bizonyságtétel ér-
dekében folytatni kívánják ökumenikus erőfeszítéseiket, 
hogy a megigazulásról szóló tanítást a mai emberek szá-
mára érthető nyelven tolmácsolják, korunk egyéni és tár-
sadalmi követelményeinek megfelelően.”

Mint érdekességet jegyzem meg, hogy éppen a meg-
igazulás kérdésében tett Közös nyilatkozat érte el először 
a nem egyházi közvélemény, benne a világi sajtó inger-
szintjét. Magam is tapasztaltam ezt 1999-ben, amikor kül-
ső munkatársként a Duna Televíziónál dolgoztam. Német-
országban teológiai professzorok napilapokban, mint pél-
dául a Frankfurter Allgemeine Zeitungban kezdtek vitát a 
témáról. Mindkét oldalon akadtak bőven ellenzők is. Jel-
lemző volt a helyzetre, hogy maga Willebrandts bíboros a 
Vatikánból egészen szokatlan módon szólt hozzá a vitához, 
olvasói levelet küldött az említett újságnak.

From Confl ict to Communion

A szembenállástól a közösségig című irat az evangélikus–
katolikus dialógus fontos állomása a 2017-es évfordulóra 
való készülés idején. Ez volt az első alkalom, amikor a két 
egyház képviselői világszinten együtt munkálkodtak azért, 
hogy közösen fogalmazzák meg a reformáció történetét 
mindannyiunk számára, a gyógyító emlékezés és a keresz-
tények egységéért való elkötelezettség jegyében.

A kétszer tíz tagú munkacsoport a Keresztények Egysé-
gét Előmozdító Pápai Tanács és a Lutheránus Világszövet-
ség megbízásából három évig végezte munkáját. A két társ-
elnök Gerhard Ludwig Müller regensburgi római katolikus 
püspök és Eero Huovinen nyugalmazott helsinki evangé-
likus püspök volt. Előbbit, miután a Hittani Kongregáció 
prefektusa lett, Karlheinz Dietz fuldai római katolikus se-

gédpüspök váltotta. A 2013-ban közzétett dokumentum ké-
szítése során a bizottság komolyan vette XXIII. János pápa 
szavait: „keressétek először azt, ami összeköt, nem pedig 
azt, ami szétválaszt”. Idézet a dokumentum előszavából:2

„2017-ben a katolikus és evangélikus keresztények ak-
kor tekintenek a leghelyesebben az 500 évvel korábbi ese-
ményekre, ha Jézus Krisztus evangéliumát helyezik a kö-
zéppontba. Az evangéliumot úgy kell ünnepelnünk és köz-
vetítenünk korunk embere felé, hogy a világ elhiggye, hogy 
Isten önmagát adja az embereknek, és közösségre hív ma-
gával és az egyházzal. Ez a közös hitünkben való örven-
dezés alapja.

Az örvendezés része ugyanakkor az alapos önkriti-
kus vizsgálódás is, a történelemre és a jelenre vonatkozó-
an egyaránt. Keresztényként nem mindig voltunk hűek az 
evangéliumhoz, túlságosan gyakran alkalmazkodtunk a 
minket körülvevő világ gondolataihoz és magatartásfor-
máihoz. Sokszor akadályoztuk Isten kegyelme jó hírének 
kiáradását.” (Előszó)

Fontosnak érzem annak kiemelését, hogy ez a doku-
mentum egyáltalán nem kívánja elmosni a még meglevő 
különbségek határvonalait. Az ökumenikus párbeszéd fon-
tossága című fejezetben ezt olvassuk:

„A párbeszédben részt vevők elkötelezettek saját egy-
házuk tanítása mellett, amely meggyőződésük szerint ki-
fejezi a hit igazságát. A tanok számos hasonlatosság mellett 
eltéréseket is mutathatnak, sőt megformálásukban teljesen 
ellentétesek is lehetnek. Az előbbi jellemző teszi lehetővé 
a párbeszédet; az utóbbi miatt szükséges a dialógus.” (32)

Az Ágostai hitvallásról pedig a következő megállapí-
tást teszi együttesen a két fél: „Az Ágostai hitvallásban az 
evangélikus reformátorok határozottan kiálltak amellett, 
hogy megőrizzék az egyház egységét és egy látható egyhá-
zon belül maradjanak. A különbséget elenyésző fontossá-
gúnak értékelték, ezzel abba az irányba mozdultak el, amit 
ma átfogó konszenzusnak neveznénk.” (70)

A kötet egyik legfontosabb része Luther Márton taní-
tását elemzi a római katolikus–evangélikus párbeszéd fé-
nyében. Ez a fejezet négy témakört ölel fel Luther teológiá-
jából: a megigazulást, az úrvacsorát, a papságot és a Szent-
írás és hagyomány kérdéskörét. Ebben az összefüggésben 
fontos a következő értelmezés:

„A közös megközelítés nem jelenti azt, hogy a katoli-
kusok mindennel egyetértenek, amit és ahogyan itt be-
mutatunk Luther Márton gondolatai közül. Az ökumeni-
kus párbeszédre és kölcsönös megértésre továbbra is fo-
lyamatosan szükség van. Azonban az ökumenikus úton 
elértünk egy olyan pontra, ahol már közösen fogalmaz-
hatjuk meg ezeket.” (92)

A híres lutheri solusokra egyebek mellett így hivatko-
zik az irat: „Isten szeretete az emberek iránt Jézus Krisztus-

 2 Fordította Pap Kinga Marjatta.
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ban összpontosul, benne gyökerezik és testesül meg. Ezért 
az »egyedül kegyelemből« magyarázata mindig »egyedül 
Krisztusban«. Luther az emberek és Krisztus kapcsolatát a 
lelki házasság képével magyarázza. A lélek a menyasszony, 
Krisztus a vőlegény, a hit a karikagyűrű.” (107)

Továbbá: „A katolikusok és evangélikusok közösen 
vallják: »Egyedül kegyelemből a Krisztus üdvözítő tet-
tébe vetett hitben, nem saját érdemünk alapján fogad el 
minket Isten, és kapjuk a Szentlelket, aki szívünket meg-
újítja, és képessé tesz minket és felszólít jócselekedetek-
re.« (KNy 15) Az »egyedül kegyelemből« kifejezés további 
magyarázata: »…a megigazulás üzenete (…) azt mondja 
nekünk, hogy mi, bűnösök egyedül Isten megbocsátó és 
újjáteremtő irgalmasságának köszönhetjük új életünket, 
amelyet csak ajándékba kaphatunk és hitben elfogadha-
tunk, de soha – semmilyen formában – kiérdemelni nem 
tudunk« (KNy 17).” (124)

Lényegében konszenzusra jut az irat a hit és a jócsele-
kedetek összefüggésével kapcsolatos régi vitában is: „Fon-
tos, hogy az evangélikusok és katolikusok közös álláspon-
tot alkottak a hit és a cselekedetek összefüggéséről: a hívő 
ember »az Isten kegyelmes ígéretébe veti bizalmát, amely 
magában foglalja az Istenbe vetett reménységet és az irán-
ta való szeretetet is. Ez a hit a szeretet által munkálkodik; 
ezért nem maradhat a keresztyén ember cselekedetek nél-
kül.« (KNy 25) Ezért az evangélikusok vallják Isten kegyel-
mének teremtő erejét, amely »érinti a személy minden di-
menzióját, és reménységben és szeretetben folyó élethez 
vezet« (KNy 26).” (130)

A római katolikus–evangélikus párbeszéd jövőbeni kö-
zös témája leginkább a papi hivatásra, majd ebben az ösz-
szefüggésben az úrvacsora értelmezésére irányul. A From 
Confl ict to Communion című irat egyebek mellett így szól 
az utóbbiról: „Az úrvacsora az evangélikusok és a katoli-
kusok számára egyaránt becses ajándék, amely felüdülést 
és vigasztalást hoz a keresztények számára, és megújulást 
és épülést ad az egyháznak. Éppen ezért a szentséggel kap-
csolatos ellentmondások fájdalmasak a számunkra.” (140)

A reménység szerint hamarosan magyarul is megjele-
nő kötet öt ökumenikus imperativusszal zárul:

1. A katolikusok és az evangélikusok mindig az egység, 
nem pedig a megosztás szempontjából indulnak ki, meg-
erősítve azt, ami összeköt – noha a különbségek könnyeb-
ben láthatók és átélhetők.

2. Az evangélikusok és a katolikusok engednek a folya-
matos transzformáció erejének az egymással való találko-
zás és a hitről való kölcsönös tanúságtétel által.

3. A katolikusok és az evangélikusok újra elkötelezik 
magukat a látható egység keresése mellett, konkrét cse-
lekedetekkel közösen munkálva azt, állandóan töreked-
ve e cél elérésére.

4. Az evangélikusok és a katolikusok közösen fedezik 
fel újra Jézus Krisztus evangéliumának erejét a mai korban.

5. A katolikusok és az evangélikusok közösen tesznek 
tanúságot Isten kegyelméről az ige hirdetése és a világban 
végzett szolgálat által.

Úgy érzem, ez az öt pont jól kijelöli a következő évek és 
évtizedek feladatát az ökumenikus párbeszédben.

Lelkészakadémia

b Folytatás a 321. oldalról

A Lélek vezetésének evangélikus megközelítése
Időpont: 2014. november 16–19.
Dr. Fruttus István Levente pszichológus, szupervizor – dr. Joób Máté lelkész, lelkigondozó

Owe Wikström Kápráztató sötétség című, tavaly megjelent és minden lelkésznek ajándékba elküldött könyvét alapul 
véve szeretnénk a kurzus során körbejárni az evangélikus spiritualitás főbb jellemzőit és kötődését az egyetemes keresz-
tény hagyományhoz. A közös elméleti műhelymunka mellett szeretnénk lelkigyakorlatokon keresztül is megélni az Is-
tenre fi gyelés különböző lehetőségeit a közös kincsestárunkból. A kurzus egyben az adventi és karácsonyi szolgálatokra 
történő közös töltekezést is hivatott segíteni.

Jelentkezési határidő: 2014. november 2.

A kurzusok vasárnap este kezdődnek és szerda délben fejeződnek be.
A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük e-mailben: Joób Máté, e-mail: mate.joob@lutheran.hu, mobil: 06-20/824-2027.
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Igehirdetési előkészítő

A szöveg

A vasárnapra kijelölt textus szorosan összetartozik a meg-
előző részekkel. A Lukács írása szerinti evangélium 12. fe-
jezetének 22. versétől kezdődő szakaszban a tanítványok 
oktatása, a célzottan nekik mint leendő gyülekezetveze-
tőknek szánt tanításon van a hangsúly. Jézus példabeszé-
dekben mondja el mindazt, amit lényegesnek tart. Mindkét 
példázat főszereplői a szolgák, és ebből következően fontos 
elem a szolgálat kérdése. A keresztény ember mindig ket-
tős feszültségben él. Hiszen nem feledkezhet meg a világ-
ról, amelyben lakik, és a földről, amelyen él. Ugyanakkor 
az is feladata, hogy jelezze azt, ami túl van ezen a világon. 
Éppen ezért a szolga folyamatosan készenlétben áll. Nem 
lankadhat, hiszen ura bármelyik pillanatban visszajöhet, 
hogy ellenőrizze alattvalói magatartását. Jézus meghalt, fel-
támadt és felment a mennybe, ugyanakkor velük is maradt. 
Ha jelenléte nem is kézzelfogható, de mindenféleképpen 
odafi gyel az övéire: jutalmazza a jócselekedeteket, bünteti 
a hanyagságot. A keresztény ember tudja, hogy Jézus jelen 
van az életében, és maradéktalan együttműködést vár tő-
le. A fi gyelem folyamatos fenntartása érdekében az evan-
gélista arra kényszerül, hogy meglepetésszerű találkozást, 
sőt egyenesen fenyegetést helyezzen kilátásba. Erre pedig 
azért volt szükség, mert az általa pásztorolt közösségben 
az idő előrehaladtával lankadt a fi gyelem és a lelkesedés.

Azonban mivel a 41. vers – amely Péter kérdésével meg-
teremti a kapcsolatot a két példabeszéd között – nem ré-
sze a felolvasandó szakasznak, az igehirdetés szempont-

jából elég csak magát az okos és a gonosz szolga példáza-
tát vizsgálnunk.

Jelen esetben éber szolgákról van szó, akik a ház távol 
lévő urát helyettesítik. A feladat nagysága azonban azt mu-
tatja, hogy nem egyszerű szolgákról, hanem nagyobb fele-
lősséggel és nagyobb hatalommal bíró munkatársakról van 
szó. Ez a történet tehát most nem a tömegnek, nem is a ta-
nítványi közösségnek, hanem az egyes embereknek szól. 
Jézus a sáfárok között megkülönböztet kétféle embertípust: 
aki hűségesen és okosan látja el a szolgálatát, valamint a 
felelőtlen és zsarnoki magatartásút. A sáfár természetesen 
nem a ház ura, ő is csak parancsot teljesít, méghozzá azt, 
hogy időben és igazságosan ossza ki a napi élelmet. Ha hű-
ségesen látja el a munkáját, akkor jutalomban is részesül: 
elnyeri ura jóindulatát. Ezzel szemben az a sáfár, aki sem-
mibe veszi ura akaratát, kegyetlen büntetést kap.

Az Úr visszatérésének időpontja bizonytalan. Éppen 
ez az, ami szüntelen éberségre kell hogy késztesse a szol-
gákat. A helyes és a helytelen magatartás közötti választás 
azonban egyedül az ő kezükben van. Persze a kísértés óri-
ási, hiszen a sáfár kezébe hatalom adatott, és kevés ember 
van, aki ezzel a lehetőséggel bölcsen és a rábízottakat szem 
előtt tartva tudna élni. Aki visszaél a neki átadott hatalom-
mal, az verekszik, eszik, iszik, részegeskedik, egyszóval ki-
csapongással múlatja az időt. De miután visszatér ura, a 
legkeményebb büntetésben lesz része. Megfosztják hiva-
talától, azt is elveszik tőle, amije van, és börtönbe vetik. 

Közben felvetődik annak a kérdése is, hogy a sáfárok 
mennyiben hordoznak felelősséget. Van olyan, aki tudatá-
ban van ura parancsainak, de semmibe veszi azokat, semmi 
hajlandóságot nem mutat azok végrehajtására. Ő jutalom 
helyett verést kap. Van olyan, aki azért nem tudja megfele-
lően végrehajtani a feladatot, mert nem ismeri ura akaratát. 
Ő kisebb büntetéssel megússza, hiszen mentő körülmény 
számára az, hogy nem volt teljesen tisztában a feladataival. 
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A szolga kötelességei mindig a kapott feladatokhoz vannak 
mérve, de ugyanígy a jutalmazás is ezzel van arányban. Ura 
távollétében a sáfár sohasem alszik, vigyázza a rábízotta-
kat, végrehajtja mindazt, amivel megbízták.

Az igehirdetés felé

Néhány évvel ezelőtt fontossá vált számomra a rendszeres 
testmozgás. Rendszertelenül és alkalmanként addig is ki-
mozdultam, de amikor úgy éreztem, hogy kezd kritikussá 
válni a rajtam lévő súlyfelesleg, komolyabban elszántam 
magam a sportolásra. És nem is csak pusztán a saját jóllé-
tem érdekében, hanem azért is, mert nemcsak a kisfi am, de 
még az unokáim után is szeretnék szaladgálni, ehhez pedig 
elengedhetetlen a megfelelő egészségi állapot. A rendszeres 
testmozgásom alapját a futás képezi. Mivel hegyek között 
lakunk, ezért sokszor futok hegyre föl és onnan le. Értelem-
szerűen felfelé mindig nehezebb, fárasztóbb, sokszor kínzó-
an fájdalmas is, és bár a lefelé vezető út is rejthet veszélyeket 
magában, mégis lényegesen könnyebb az ereszkedés. Föl és 
le. Olyan ez, mint az életút. Vannak nehéz, fárasztó, sok-
szor kegyetlen részei, de átélhetjük azt is, amikor könnyen 
megoldjuk az előttünk tornyosuló feladatokat. Amikor nem 
kerüljük ki az akadályokat, hanem „beleállunk” a felada-
tokba, akkor bizonyos állóképességre is szert teszünk. Az 
állóképesség pedig több szempontból is fontos. Segítségével 
könnyebben teljesítjük a számunkra kijelölt távot. Valamint 
a kritikus szakaszokon hamarabb lendülünk át, ami a célból 
visszatekintve különösen is jó érzéssel tölthet el bennünket.

A hívő embernek, különösen annak, akire Ura sokat bí-
zott, nagy állóképességre van szüksége. A neki kijelölt úton 
nem fáradhat el, nem válhat fi gyelmetlenné, nem zökken-
het ki a ritmusból. Ehhez azonban rengeteg edzésre, kitar-
tó munkára, összpontosításra van szüksége. De nem csak 
ennyi a feladat. Mindeközben abban a feszültségben kell 
végeznie a feladatát, hogy a tulajdonképpeni „megbízója” 
nem ellenőrzi a munkáját mindennap, de bármelyik nap 
megérkezhet, hogy elszámoltassa. Nagyon keveset tud ar-
ról, akit vár, hiszen sosem látta őt, nincsen semmi biztos 
tudása a megérkezéséről. Viszont bizonyosnak kell lennie 
abban, hogy amikor megérkezik, üdvözíteni fogja.

Az élet sok területén megfi gyelhető, hogy milyen kö-
vetkezményei vannak annak, amikor eltűnik a kezdeti lel-
kesedés, elfogy a termékeny feszültség, lankad az éberség. 
Hiszen a munkánkban, a családi életünkben is szükségünk 
van arra, hogy odaadással és kedvvel végezzük a feladata-
inkat, szervezzük a mindennapokat, vagy egyszerűen csak 
éljük az életünket. Ahogyan az evangélikus ének mondja:

„Lankadni nincs idő életnek útján,
Vészben is járni és vállalni kell.
Könny pereg porba hullt perceink múltán.

Restek a pálmát nem érhetik el.
Éj lesz. Ha leszáll,
Minden munka megáll.
Drága a pillanat, jő a halál.” (EÉ 449,2)

Az okos és a gonosz szolga példázatának nincs más célja, mint 
újra és újra felébreszteni a hitet a hallgatóságban és az olvasók-
ban. Ezt a célt úgy próbálja meg elérni, hogy emlékezetbe idé-
zi az eljövendő nagy találkozást Krisztussal, aki boldogságot, 
örömöt és jutalmakat hoz majd magával. Aki viszont felelőtlen 
és zsarnoki magatartást tanúsít, annak büntetés lesz a része. 
Aki hűségesen és okosan teljesíti a reá bízott szolgálatot, az 
jutalomban fog részesülni. A jutalom a visszatérő Úr jóindu-
lata és az elvégzett munka és szolgálat felett érzett öröm lesz.

A fenyegetés és a büntetés hosszú távon a gyermekeknél 
sem válik be. Sokkal inkább hat rájuk az, ha be tudnak vo-
nódni, ha magukévá tudják tenni a célt, ahová a nevelés so-
rán el szeretnénk jutni velük. Ezért amikor az idők végére 
tekintünk, ne a fenyegetés tartsa bennünk a lelket, hanem 
az a tudat, hogy Jézusnak nem szolgái és alattvalói, hanem 
asztaltársai és munkatársai vannak. Hiszen ő azért jött eb-
be a világba, hogy általa üdvözüljön a világ, hogy megvi-
gasztalja a szükséget szenvedőket, nem pedig azért, hogy 
újabb szenvedésekkel sújtsa az amúgy is elgyötört embert. 

Ha minden igaz, akkor pár napon belül megmászom a 
Magas-Tátra egyik csúcsát. Ennek a hegységnek a közelé-
ben sem voltam még. Izgalommal tölt el, ha arra gondolok, 
hogy ismeretlen terepet fedezhetek föl a magam számára, 
miközben átélem mindazt, amit az út ad nekem. Sok min-
den van mögöttünk az életünk útján. De ami előttünk van, 
akár a holnapi nap, akár földi utunk végén az a cél, ahová 
el szeretnénk jutni, mindig ismeretlen. Ha csak a feladat 
nagyságát vagy az út hosszát nézzük, akkor könnyen elbi-
zonytalanodunk, és elveszítjük a kezdeti lelkesedést. De ha 
arra tekintünk, aki egykor útnak indított minket, és ránk 
vár a célnál, akkor öröm töltheti be a lelkünket. És eköz-
ben az is megadatik nekünk, hogy ne csak egyedül járjuk 
be ezt az utat, hanem az embertársunk útját is megvilágít-
suk. Nehéz feladat, de ez ad értelmet az életnek.
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Tallózó

„…nem a hűség és engedelmesség segítségével jut el az em-
ber a Krisztussal való közösségbe, hanem Krisztus terem-
ti meg az ember Vele való közösségét, melynek következ-
ménye a hűséges helytállás a mindennapok feladataiban. 
(…) A »ha« és a hozzá kapcsolt feltételes mód (…) [a]zt je-
löli meg (…) Isten ígéretéről van szó. (…) minden ígérete 
beteljesedik, ennélfogva okos dolog komolyan venni azt.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„A sáfár fő felelőssége itt emberek, nem anyagi dol-
gok miatt van. (…) Az emberek a fontosak, nem a dolgok.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangé-
liumi Kiadó)

„…az ilyen megátalkodott ne csodálkozzék, ha deres-
re húzzák és elverik rajta a port. Az ítélet kemény dolog, 
és itt megcsap bennünket ez az éles levegő. (…) Elakad 
a lélegzetünk a szokatlan jézusi fogalmazás következte-
téseitől. Nem szoktunk hozzá, de mi vagyunk tulajdon 
félremagyarázásaink okozói, ha olyan Jézus lenne ked-
ves nekünk, akit mindenféle kenyérre rá lehetne kenni. 
(…) Ma is ilyeneket keres bennünk és közöttünk. Ami-
kor kérdez, teremtő szóval létre is hívja belőlünk az al-
kalmas sáfárt.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

„…mi lesz azzal a szegény bennszülöttel a dzsungel mé-
lyén, aki sohasem hallotta Jézus Krisztus nevét (…) jobb ha 
abbahagyjátok az aggodalmaskodást azért a szegény tudat-
lan bennszülöttért, és elkezdtek saját magatokért aggódni.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre.Th e Word for Today)

„A keresztyénség a maga egészségében is többet tudhat 
Isten akaratáról, mint bárki más, s ezért minden eltévelye-
dése súlyosabb elbírálás alá esik.” (Prőhle Károly: Lukács 
evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

„A keresztény ember élete az úr várása. Senki sem isme-
ri őt annyira jól, hogy ne kelljen még rá várnia. (…) A hí-
vő az, aki tud várni, és valóban várja őt: olyan ember, aki 
nem fárad el és nem válik fi gyelmetlenné, ha ő késlekedik, 
és nem veszíti el a találkozásba vetett hitét. Valójában ke-
veset tud arról, akit vár, hiszen sosem látta őt, és nincsenek 
szavatolt biztosítékai érkezéséről. Ennek ellenére bizonyos 
abban, hogy amikor megérkezik, üdvözíti őt.” (Ortensio 
da Spinetoli: Lukács – a szegények evangéliuma. Agapé)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A legtöbben úgy élik az életüket, mint a bűnözők: először 
cselekszenek, és csak utána kezdenek aggódni a következ-
mények miatt.”

Nicholas Sparks (1965–) amerikai író

„Senki sem különálló sziget. Minden cselekedeted érint 
másokat is, ez mégsem jut eszedbe sosem. Úgy viselkedsz, 
mintha valami Will-szigeten élnél, ahol mindegy, mit te-
szel, nincsen következménye. Csakhogy a valóságban még-
is van.”

Cassandra Clare (1973–) amerikai író

„Gonosz szavak után ártatlan rózsákat küldeni szánalmas 
próbálkozás!”

Franz Kafk a (1883–1924) zsidó származású 
prágai német író

„Amikor a világ problémáiról van szó, globális járvány-
ként pusztít a hárítás.”

Dan Brown (1964–) amerikai író és művészettörténész

„Akinek a sors több előjogot, hatalmat vagy vagyont jut-
tatott, arra több kötelezettséget is rótt.”

Krausz Simon (1873–1938) magyar bankár

„Mindenki mindenkiért felelős. És az élet egyetlen élet! 
Mindenkié csak egyetlenegy.”

Szabó Magda (1917–2007) Kossuth-díjas 
magyar író, műfordító

„Kiegyensúlyozottak leszünk, ha nem keressük többé azt 
a személyt vagy körülményt, akit vagy amelyet hibáztat-
hatunk, ha az életünk nem egészen úgy alakul, ahogyan 
szeretnénk. Ha másokra hárítjuk a felelősséget, azzal nem 
érjük el a hőn áhított boldogságot.”

Gerald G. Jampolsky (1925–) amerikai pszichiáter, író

VERS

Gyurkovics Tibor: Acsai tó

Úgy voltam az egész
élettel mint egy hegyi tóval
csak elsuhantam mellette és
fölszállt a pára mint a sóhaj

belőle mi az égre száll
az Isten közelébe lebben
nem is gondoltam arra már
tulajdonképpen mért szerettem.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A sáfárok Isten szolgái. A jó sáfár hűséges, megbízható. 
Mindenben engedelmesen követi Urát.

Akkor leszünk az Úr hűséges szolgái, ha akarata sze-
rint próbálunk élni.
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Máténál is megtalálható ez a rész. Ott mintha sokkal 
erőteljesebben az apostoloknak címezné Jézus a mondan-
dóját. De Lukács is? A sáfárok egyenlőek a lelkészekkel, 
püspökökkel. Ők azok, akikre Isten sokat bízott az ő or-
szágában.

A sáfár mások értékeivel gazdálkodott, nem a sajátjá-
val. Isten sáfárai talentumokat kaptak az Úrtól. Gondolok 
itt a talentumok példázatára is.

Szerintem a sáfár maga a lelkipásztor. Az Úr őt arra 
hívta el, hogy az ő igéjét hirdesse, és így ismertesse meg 
magát szolgái által.

Nem értem a verést. Mit jelent ez? Sok verést kap a rossz 
sáfár – ez kicsit ijesztő. Kevés verést kap majd az, aki tudat-
lanul cselekedett rossz dolgokat? Van ilyen egyáltalán? Nem 
igazságtalanság ez, hiszen nem tudta, mit kellene tennie!

Máténál kettévágatja a gazda a rossz szolgát. Mire 
utalhat ezzel Jézus? Ennyire szigorú lesz a számonké-
rés, az ítélet?

Az is igaz, hogy bőséges jutalmat kap a jó szolga, mert 
az egész vagyonnal fog majd rendelkezni. 

Jakab 2,17 jut az eszembe, miszerint a hit cselekedetek 
nélkül önmagában halott. Akinek sokat adtak, attól sokat 
kívánnak. Isten az ő kiválasztott vezetőit másokénál több 
pozitív tulajdonsággal, képességgel és készséggel ajándé-
kozta meg, mert ezek segítségével a feladatot hatékonyab-
ban tudják elvégezni. Tehát az Úr sokat vár el, sokat kér 
számon. De a jó munkát bőségesen megjutalmazza majd, 
a hűtlenséget pedig keményen bünteti. Szerintem azért, 
mert nagyon fontos neki az Isten országa, tehát maga az 
evangélium ügye.

Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap

f Jn 8,21–30

Igehirdetési előkészítő

Tisá beáv, az emlékünnep

A tizedik vasárnapnak különleges helye van a szenthá-
romsági ünnepek sorában. Az egyház a középkor óta Je-
ruzsálem pusztulására emlékezik ezen a napon. Erről az 
eseményről Áv hónap (augusztus) 9-én a zsidóság is meg-
emlékezik. Ráadásul a két ünnep: Szentháromság 10. va-
sárnapja és tisá beáv időben igen közel esik egymáshoz. Ez 
számunkra akár felhívás is lehet arra, hogy ezen a vasárna-
pon – ha igénk megengedi – témává tegyük a zsidósághoz 
fűződő viszonyunkat (vö. Deeg 2003, 174. o.).

A liturgika szemszögéből közelítette meg ezt a témát 
Alexander Deeg német teológus, aki a keresztény teoló-
gia viszonyulását vizsgálja a zsidó valláshoz és hagyo-

mányaihoz (vö. Deeg 2004, 35–47. o.). Az egyik jellem-
ző megközelítési mód szerinte az antitetikus leegyszerű-
sítés (antitethische Reduktion) útja. E logika úgy tekint a 
zsidóságra, mint tárgyra, mint egy fekete fóliára, amely 
előtt gyönyörűen tündökölhet a kereszténység. Az elbu-
kott zsidóság, amely nem ismerte fel meglátogatása ide-
jét, negatív háttérként emeli ki maga előtt a Krisztus-hí-
vők közösségét. 

A zsidó hagyományok másik jellemző megközelítése 
keresztény oldalról a szintetikus leegyszerűsítés. Ez a gon-
dolatmenet elismeri a zsidóságot mint a kereszténység gyö-
kerét, de megpróbálja azt beolvasztani magába. Átveszi a 
zsidó vallásból, ami számára értékes, és átkereszteli a ma-
ga ízlése szerint. Jól illusztrálja ezt a zsoltárok és a gloria 
patri viszonya. 

Visszatérve tisá beáv ünnepéhez, amelyet már a Misna 
is említ, a zsidóság egészen pontosan öt eseménnyel kap-
csolja össze az emlékünnepet. Áv hó 9-én emlékeznek ar-
ra, hogy atyáik nem mehettek be az ígéret földjére, a temp-
lom első (Kr. e. 587) és második (Kr. u. 70) lerombolására, 
valamint Jeruzsálem városának a Bar Kochba-féle lázadás 
végén (Kr. u. 135) bekövetkezett elpusztulására és római 
átnevezésére (Aelia Capitolina). Ez az oka, hogy az ünnep 
zsidó liturgiájában fontos szerep jut Jeremiás siralmainak. 
Izrael fájdalmában, szomorúságában az Úrnak panaszko-
dik: „Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd új-
ra olyanokká napjainkat, mint régen voltak.” (JerSir 5,21) 
A gyász panasszá és bűnbánattá lesz, majd reménységre 
vált az imádságban: „Áldott légy, Örökkévaló, aki Siont 
megvigasztalod és Jeruzsálemet felépíted.”

Arra, hogy a keresztény és zsidó vallás hogyan áll-
hatna egymás mellett ezen a vasárnapon pozitív dialó-
gusban, egymást tiszteletben tartva, Alexander Deeg egy 
Nürnberg melletti kis gyülekezet példáját említi 1816-ból 
(uo. 45. o.). Abban az évben nagyon rossz aratás ígérke-
zett, ráadásul a szabadságharcok miatt sok fi atal és gyer-
mek esett el. Ezért a lelkész Szentháromság ünnepének 
10. vasárnapját választotta ki, hogy Izrael pusztulásának 
vasárnapján panaszolhassák el ők is veszteségeiket az Úr-
nak. Pusztulás zsidó és keresztény oldalon, pusztulás ré-
gen és „ma”. Ez aztán hagyománnyá lett Reichenschwand 
evangélikus gyülekezetében. Így ismert a magáéra Izrael 
fájdalmában, panaszában és reménységében egy kis ke-
resztény közösség. 

Az Ígéret földjének határán

János sorai vannak ma előttünk, akinek evangéliuma 
Jézust mint a Messiást, Isten Fiát helyezi középpontba. 
Azt is hangsúlyozza, hogy a világosság és a sötétség közt 
konfl iktus feszül, és Jézus azért jött, hogy kijelentse az 
Atyát. János szavait olvassuk ma, aki a három apostol 
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közül való volt, akik a megdicsőülés hegyén látták meg-
mutatkozni a világosságot, Isten dicsőségének ragyogását 
Jézus fénylő ruháján, elváltozott arcán (Mt 17,2). A kijelölt 
igeszakaszban is ezek a témák köszönnek vissza. A sötét-
ség és világosság helyett lentről és fentről olvasunk (23. 
vers). Én vagyok a lényeg, mondja Jézus, ha nem hiszitek, 
meghaltok bűneitekben (24. vers). „… és én azt mondom 
a világban, amit tőle hallottam” (26. vers). 

Nehéz párbeszéd ez Jézus és a zsidóság vezetői közt. 
A szegényes öltözetű, egyszerű beszédű názáreti és az ön-
tudatos, komplikált gondolatmenetű, jómódú jeruzsále-
mi vallási elit tagjai közt (vö. Balikó 1999, 666. o.). Ho-
gyan lehet ebből a tömör jánosi gondolatfonatból egysze-
rű és a mai hallgatókhoz szóló igehirdetést készíteni? Egy 
lehetséges megoldás számomra az ige és a tisá beáv ün-
nep közötti kapcsolópont megkeresése. A zsidó ünnep 
öt eseménye közül leginkább az ígéret földjére való belé-
pés meghiúsulása cseng vissza az alapigében. Ahogyan a 
pusztában vándorló nép hitetlensége miatt nem léphet-
te át az ígéret földjének határát, úgy Jézus szavai szerint 
a benne való hit nélkül nem láthatja meg az ember Isten 
országát, nem lépheti át az új élet küszöbét. Különösen 
a 24. vers teszi világossá ezt a kapcsolódást: „ha nem hi-
szitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” Hitet-
lenség zsidó és keresztény oldalon, hitetlenség régen és 
ma. Hitetlenségük miatt nem ízlelhették meg Kánaán 
gyümölcseinek ízét, nem moshatták meg poros arcukat 
a Jordán vizében, nem üthették fel sátraikat a zöld fű-
ben, hanem negyven esztendeig bolyongtak tovább gyer-
mekeikkel úttalan utakon. Ha a keresztény gyülekezet 
vasárnap Izrael jelenlétében ünnepli istentiszteletét, és 
nem akarja őt sem fekete háttérnek használni, sem ön-
magába olvasztani, akkor szembenéz saját hitetlensé-
gével. Akár a választott nép az ígéret földjének határán, 
úgy áll a kereszténység Jézussal szemben. És hitetlensé-
ge miatt nem érezheti meg az új élet, Isten országának 
ízét. Nem moshatja meg arcát az élő víz folyamaiban (Jn 
7,36), nem járhat az élet világosságában (Jn 8,12). Nem 
lelhet otthonra e világban, hanem csak bolyong benne 
gyermekeivel együtt úttalan utakon. 

Könnyű elszalasztani az alkalmat. Izraelnek lehető-
sége volt bemenni a nekik szánt földre, az új hazájukba, 
de nem ragadták meg hittel az Isten által nyújtott alkal-
mat. Nem hitték, hogy Istennel bejuthatnak oda. Ezért 
nem léphették át a határát. Jézus mintha egyszerre hoz-
zájuk és hozzánk beszélne: „Ahova én megyek, oda ti nem 
jöhettek.” (21. vers) 

„Az egész szakaszban arról van szó, hogy Jézus hosszú 
küzdelmet folytatott ezeknek a hitre jutásáért.” (Uo. 665. 
o.) A vallási vezetők semmit nem értettek Jézus szavaiból, 
megmaradtak hitetlenségükben. De a textus utolsó verse 
mégis feljegyzi: „Amikor ezeket mondta, sokan hittek ben-
ne.” (30. vers)

Együtt az Ígéret földjén

János a Jelenések könyvében (4. fejezet) egy képet rajzol 
arról, hogyan zajlik a mennyei istentisztelet. Feltárul egy 
ajtó, és látja Isten trónja körül a huszonnégy vént ülni fe-
hér ruhában. Miért pont ennyien vannak a vének? Egyes 
magyarázók szerint a tizenkét ősatya Izraelt jeleníti meg, 
a tizenkét apostol pedig az egyházat, akik együtt ünnepel-
nek Isten színe előtt. Izrael és az egyház közösen imádják 
Istent. A vízió szerint talán ilyen lesz, amikor az Úr lesz a 
király égen és földön. Beköszönt majd az a korszak, amikor 
lejár a hitetlenség ideje, és az ígéret örökösei együtt örven-
dezhetnek az Atyával az Ígéret földjén.

Felhasznált irodalom
Balikó Zoltán 1999. Isten iskolájában. Pécs.
Deeg, Alexander (szerk.) 2003. Der Gottesdienst im christlich-

jüdischen Dialog. Liturgische Anregungen, Spannungsfelder, 
Stolpersteine. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.

Deeg, Alexander 2004. Gottesdienst in Israels Gegenwart. Li-
turgie als intertextuelles Phänomen. Lithurgisches Jahrbuch, 
54. évf. 34–52. o.
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Tallózó

„János evangéliumában az izgalmak általában nem a »meg-
térésnél« kezdődnek vagy csúcsosodnak ki, hanem Jézus 
személyének és küldetésének titkában. (…) nem az »auto-
nóm embert« kell megszólítani a hit és hitetlenség döntés 
elé állító alternatívájával, hanem az ember »autonóm« voltát 
megkérdőjelezve kell szólnunk az »ego eimi« isteni titkáról 
és a hozzánk közelítő Isten megrendítő fenségéről, félelmetes 
hatalmáról. Az autonómia álomképét valóságosnak képzelő 
ember szívesebben találkozik a saját felelősségének emlege-
tésével is mint Istenének kizárólagos uralmával. (…) Fehér 
Károly (…): 1. A Krisztus-hit sohasem természetes. 2. Oly-
annyira nem az, hogy magának a Krisztusnak kell küzdeni 
érte. 3. Ennek a küzdelemnek az a sajátossága, hogy benne 
nem elvek csapnak össze, hanem a kereszt titka kerül a kö-
zéppontba.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Az isteni »én vagyok« használata egy, a világgal foly-
tatott szövetségi perben összeköti a jánosi »én vagyok« 
mondásokat a DtIz prófétai hagyományaival.” (Jeromos-
bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„…az »Én vagyok« (…) Jahvénak áttörő önkijelenté-
se (…) (2Móz 3,6.12kk) (…) (Ézs 43,10), s ha nem hisznek 
a Jézusban adott isteni kijelentésnek, emiatt fognak bűne-
ikben meghalni.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

„János evangéliuma a legegyszerűbb mozgást jelentő 
igékkel fejezi ki a legmélyebb krisztológiát. (…) Jelenthet-
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nek valamit szó szerint, de majdnem mindig Jézus életének 
üdvtörténeti eseményeit idézik (…). A kettős értelemnek az 
a szerepe a dialógusokban, hogy a félreértésük után Jézus-
nak alkalma van (…) megmagyarázni a használt ige mé-
lyebb, spirituálisabb, krisztológiai értelmét. (…) »Amikor 
fölemelitek az Ember Fiát« (…) csak nagypéntek és húsvét 
után lehet Jézus titkát igazán megérteni.” (Bolyki János: 
Igaz tanúvallomás. Osiris)

„Én elmegyek, és ti nem jöhettek oda, ahova én me-
gyek. Nem azért, mintha az út nem volna járható, de hit 
nélkül ezt az utat nem lehet járni, s hit nélkül az ember bű-
nében van.” (Balikó Zoltán: Isten iskolájában. Luther-ró-
zsa Alapítvány)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„– Az Ószövetségben a kereszt a megmentő jel. Kifejez-
te, hogy az ember az Örökkévaló számára foglalt. Védel-
met nyújtott. Az Újszövetségben a kereszt mindenekelőtt 
Krisztus keresztjére utal. Ez is olyan jel, amit mindenki-
nek átadok, hisz hogy lenne lefoglalható egy jel, aminek a 
végtelenbe tudom húzni a vonalait, és nem változik meg 
a formája. Ebben sokkal mélyebb misztérium van. Tudod, 
ki fejtette meg, értelmezte modern formában legszebben a 
keresztet? A zsidó Chagall. A feszületsorozatával. Amellyel 
azt akarta mondani, hogy a kereszt mindenkié. Kitárt karja 
alá oda lehet menekülni. Kereszthalálával Krisztus az életét 
adta. És nem válogatott, mindenkiért adta.

– Mesélted, hogy amikor a fi ad, Máté megszületett, még 
rajta volt a magzatmáz, amikor odakérted magadhoz…

– Odakértem, és egy kis keresztet rajzoltam a homlo-
kára. És egy kicsi pofont adtam neki. Hogy az életben erős 
légy, mondtam, és bírd ki.

– Mit tud az ember a gyerekének adni? Mi a legfon-
tosabb?

– Egyszerű szabályok vannak. A gyereket rá kell ven-
ni, hogy tanuljon. Hogy olvasson. Azt, hogy mire neveled, 
már a lelkiismereted mondja el. Én istenhitre nevelem, az 
én lelkiismeretem nem tehet mást. De világnézettől függet-
lenül meg kell tanítani, hogy a másik embert tisztelni kell. 
Nem kell vele egyetérteni, vitatkozni is szabad, de tisztelni 
kell. Ez a felebaráti szeretet.

Meg kell látni a másikban a jót. Teilhard de Chardin 
mondja gyönyörűen: »Kétezer éve elhangzott a parancs, 
hogy szeressétek egymást! Ha Jézus most élne, nem ezt 
mondaná, hanem azt mondaná, hogy szeressétek egymást, 
mert elvesztek.« Mert eljutottunk addig a határig, hogy ha 
a szeretet kiesik, szakadékba zuhanunk.”

Schäff er Erzsébet (1948–) magyar Pulitzer-díjas 
újságíró, író, publicista: Mindenki megvált valakit

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mintha Jézus provokálná a zsidókat. Kihívja őket maga 
ellen. Talán így akarja kimozdítani őket megszokott bú-
vóhelyükről, hogy szava elérje, eltalálja őket. Hogy higy-
gyenek benne.

Az Atya akarata szerint szól hozzájuk Jézus. Szokatla-
nul kemény, tiszta beszéd ez. Nincs elrejtve egy példázat-
ban, mégis úgy tűnik, a hallgatók nem értik. Tele vannak 
kétségekkel, mint mi, a mai hallgatók is. De fel merik ten-
ni a kérdést: „Ki vagy te?” És Jézus válasza után ezt olvas-
suk: „…sokan hittek benne”.

Milyen szoros Jézusnak az Atyával való kapcsolata! Biz-
tos a jelenlétében, nincs egyedül, de már érezni, hogy lát-
ja, mi lesz a küldetése, hogy eljön majd a kereszten való el-
hagyatottság pillanata. 

Mintha fáradt lenne Jézus, vagy szomorú? Nincs már 
lendülete? „Sok mindent kellene mondanom rólatok és ítél-
nem felőletek, de…” (26. vers) Vagy itt a saját emberi énje, 
gondolata, érzései kerülnek egy pillanatra előtérbe? Eze-
ket kell háttérbe szorítania, hogy az Atya akaratát szólja, 
aki elküldte? Jó lenne, ha mi is tudnánk ilyen közösség-
ben lenni Istennel, mert mi leginkább a saját mondaniva-
lónkat mondjuk, és nem azt, ami az Atya akarata. Meg is 
van a következménye. Jézustól kellene megtanulnunk egy-
mással beszélgetni. Miközben hallgatunk valakit, nem arra 
várni csak, hogy megmondhassuk neki a magunkét, mert 
az többnyire nem épít, hanem közben Istenre is fi gyelve 
megérteni azt, amire ő tanított bennünket, és azt monda-
ni, amit tőle hallottunk, ami az ő közelébe vezet, előrevi-
szi, gyógyítja az életet. 

Jézus felvállalta a küldetését. Mi miért nem merünk 
ilyen hangnemben, ilyen határozottsággal beszélni? A bű-
neink következményeiről is. „Ha nem hiszitek, hogy én va-
gyok, meghaltok bűneitekben.” Engedjük-e őt megszólalni 
az életünkön át? Nem féltjük-e túlzottan a megítélésünket? 

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

f 1Jn 2,1–2

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap üzenetének 
irányát jól foglalja össze a Prőhle-agenda témája és a va-
sárnaphoz rendelt cím: „Akiket Isten elhívott, azokat meg 
is igazította”, illetve „Mindig kegyelemre szorulunk!” Az 
óegyházi evangélium, a farizeus és a vámszedő példázata 
segít megragadni a textusban is megjelenő gondolatot: aki 
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méltónak gondolja magát, méltatlan, a magát méltatlannak 
látó méltóvá válhat Isten kegyelméből.

A kontextus

A levél címzettjei a kereszténység egyik nagy kihívásával, 
a gnoszticizmus krízisével kellett hogy megküzdjenek. Az 
egész közösséget a szakadás, szektásodás veszélye fenye-
gette. Különös módon a jánosi logikát túlhajtó csoport a 
világosság és sötétség, tisztaság és bűn párhuzamára hi-
vatkozva azt hirdette, hogy aki Isten világosságához tar-
tozik, az egyszer s mindenkorra tisztává vált. Túl van már 
mindenen, ami az emberi bűn világához köti, erkölcsileg 
tökéletes, esélye sincs, hogy vétkezzen. Ez az elitista gon-
dolkodásmód morális és szellemi elkülönüléshez vezetett. 
A levél éppen ezzel a szemlélettel száll szembe, és azt hir-
deti: Krisztus megváltó munkáján kívül semmilyen ké-
pességünk, ismeretünk, tudásunk sincs a bűn elleni küz-
delemben.

Értelmezési tartomány

A kommentárok és előkészítők kiemelik, hogy a szöveg 
megértése nem okoz különösebb problémát. Plasztikusan, 
tömören, a lényeget érintően fogalmaz, hiszen éppen az a 
célja, hogy mindenki számára világos legyen a mondani-
való. Ezzel együtt érdekes, hogy a jánosi körhöz tartozó 
szerző itt is a gnosztikus ellenfelek szóhasználatát veszi 
át, éppen azért, hogy hazai pályáján győzze meg őket az 
evangélium igazságáról.

Bár az egykori hallgatóság számára jól érthető volt a já-
nosi álláspont a magukat ultrahívőknek tartókkal szem-
ben, egykori áttekinthetősége ellenére a textus mégis több 
olyan fogalmat, kifejezést, képet hordoz, amely a ma em-
bere számára magyarázatra szorul.

Nyugtalanító és inspiráló kifejezések

A bűn fogalma hamar a kultúra hatása alatt kialakult er-
kölcsi ideál megsértésével lesz egyenértékű az Istentől való 
elszakadtság, az emberi élet céltévesztésének esszenciális 
kifejezése helyett.

A  jelentéstartalma sokkal gazdagabb, 
mint kazuális vétkek elkövetése vagy akár egy megítélhe-
tő életmód folytatása: ’hibázni’, ’elmulasztani a célt’, ’el-
pártolni’. Éppen ellentétes irányba tartani, mint amit Is-
ten kijelölt, ami az élet értelmének, centrumának a meg-
találásához vezetne.

Érdekes Jézusnak mint Pártfogónak az említése. A 
 is sokrétű jelentést hordoz: ’hívni’, ’kérni’, ’inte-

ni’, ’vigasztalni’, ’bátorítani’, ’közbenjárni’, ’segítségül hív-
ni’. Felbukkan a gnosztikus irodalomban is; János evan-
géliumában a Szentlélek megnevezésére szolgál; itt Jézusra 
vonatkozik, aki kiáll mellettünk, szót emel értünk. Töb-
bet és mást tesz, mint a kirendelt ügyvéd, mert minden te-
kintetben mellénk, sőt Isten és a bűnös ember „közé” áll 
oltalmazó, védelmező, fedezéket nyújtó jelenléttel. Talán 
azért is válik hangsúlyossá ez az összekapcsolás, mert a vi-
tapartnerek azt állították, hogy a Szentlélektől származó 
igaz ismeretet nyertek Istentől. Erre válasz János törekvé-
se, hogy meggyőzze hallgatóságát a Krisztuson kívüli is-
meret hiábavalóságáról. 

Így kerül homloktérbe a Krisztus-ismeret és a hitval-
lás kérdése is. Hiszen a „bennünket megkörnyékező” bűn-
nel kapcsolatban nem mindegy, hogy hogyan látjuk önma-
gunkat, és kinek tartjuk Krisztust, illetve mit gondolunk 
arról, amit értünk tett.

Jézus – a földi név jelzi, hogy köze van a történelemhez, 
a mi történetünkhöz is. Nem mitikus személy, hanem való-
ságos ember, szemben azzal a doketista felfogással, amely 
tagadta Krisztus valóságos megtestesülését, és csupán lát-
szatnak tartotta, hogy emberi formát vett magára.

Krisztus – Ő a Messiás, több, mint pap, politikus, köz-
gazdász, szuperhős. Krisztusként való elismerése központi 
jelentőségű minden kor kereszténysége számára.

Emberségét és istenségét tekintve is igaz, igazi. Nem 
cserélhető fel mással, nem kerülhető meg. A bűnös ember-
rel, Ádámmal ellentétben bűntelen. Istenségére tekintve is 
igaz, amit vallunk róla.

Az utóbbi időben újra élénk teológiai vita bontakozott 
ki az engesztelő áldozat képe körül. Részben érthető az ok: 
ma különösen nehéz kitapintani az ókori áldozat gondola-
tot és hozzá kapcsolódóan azt, hogy a kultikus cselekmény 
hogyan kapcsolható Jézus halálához. Ugyanakkor nem vi-
tatható, hogy a modern világ konfl iktusainak, kríziseinek 
kezelésében fontos szerepet kell hogy játsszon az engesz-
telés és a bocsánat kérdése is. A szenvedés pedig segít a lé-
tezés mélyebb tartalmának megértésében. 

A képet a hozzá tartozó szimbólumrendszerrel együtt 
magyarázatként, egy nehezen megragadható, kívülről, Is-
ten világából érkező, az életünket radikálisan befolyásoló 
eseménysor, a megváltás csodáját leíró képrendszerként is 
szabad értenünk. Noha a titok titok marad, de tanulhatunk 
róla és közelebb kerülhetünk a megsejtéséhez.

Gondolatfoltok

A jánosi irat egy integratív, befogadó, nyitott kereszténység 
arculatát rajzolja meg. Ahol nem emberi spekuláció, nem 
önmegváltó technikák, nem az Istentől való távolságunk 
tagadása, leplezése, illúziók fenntartása a gyakorlat, hanem 
annak a komolyanvétele, hogy mindannyian ki vagyunk 
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téve a bűn hatalmának és rászorulunk Isten kegyelmére. 
Létezik egy univerzális torzító, amely megadja világunk 
hangszínének alaptextúráját, ezt emberi erőből képtelenség 
kikapcsolni. Ez az eltérítő erő távol visz Istentől; egyedül az 
ő közeledése, vonzása térítheti vissza az embert és az egész 
világot a világosság, tisztaság, igazság életadó közelségébe.

Mindezt egy önazonos, helyesebben fogalmazva egy 
Krisztus-azonos közösség tudja hitelesen képviselni a kör-
nyezetében. Nem elkülönülő, elitista, a romlást másokon 
számon kérő, önmagát kivételnek tekintő, előjogokat han-
goztató, ugyanakkor felelőtlenül csak önmagáért élő ke-
reszténység programja ez, hanem azoké, akik jól ismerik 
méltatlanságukat, de Krisztus értük is lehajló szeretetét is.

A jánosi levél hangszíne, az elkülönülőkről sem lemon-
dó, Krisztushoz vezető pásztori felelőssége és egyben nagy-
vonalúsága, az egész világ számára nyitott lelkisége, von-
zó karaktere az Isten kegyelmére szorult, mégis hiteles kö-
zösség védjegye.

g  S M I D É L I U S Z  G Á B O R

Tallózó

„Az apostol egyfelől kijelenti, hogy gnosztikus tévelygés azt 
hinni, miszerint az ember bűntelenné válhat, másfelől azt 
is mondja, hogy mindaz, amit levelében tanít, (…) megóv 
a gnoszticizmus bűnös tévelygésébe eséstől (…) ha vala-
ki már beleesett ebbe a nyavalyába, akkor csak az a Jézus 
Krisztus mentheti ki, akit a gnózis másodlagos üdvtényező-
vé degradált, de aki mindazonáltal mégis az egyetlen Köz-
benjáró.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Lehet, hogy Isten bűn elleni haragja nem tetszik a mai 
gondolkodásnak, mégis teljesen bibliai. (…) A kereszt va-
lóban kiengesztelte (kielégítette) Istent, és annyira megfe-
lelt igazságos követelményeinek, hogy kegyelme és irgal-
ma bőségesen rendelkezésére áll a megtérteknek és a meg 
nem térteknek egyaránt.” (A Biblia ismerete kommentár-
sorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Nem gyakran történik meg, hogy egy ügyvéd (vagy jo-
gász) fi zet a kliensének a bűneiért; mégis ezt tette Urunk, 
és ami a legfi gyelemreméltóbb, Önmaga feláldozásával fi -
zetett értük.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„Jób (…) »Nincs is köztünk döntőbíró, aki mindkettőnkre 
rátehetné kezét.« (…) Jób azonban azt mondja, hogy ilyen 
személy nem létezik. (…) Jézus azonban pontosan az a va-
laki, akiért Jób kiállt.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lé-
pésre. Th e Word for Today)

„János nem tartja természetesnek a bűnöket a keresz-
tyén ember életében. (…) Ugyanakkor (…) nem állítja őket 
teljesíthetetlen erkölcsi követelés elé. Ezért újra megmond-
ja (…) a végső választ a keresztyén ember és a bűn kérdé-
sében: a bűnbocsánat vigasztalását. (…) A »világ« szó Já-

nosnál (…) az istenellenes lét megjelölése(…) alapelvileg 
pesszimista világszemlélete ellenére éppen ő mondja ki az 
Újszövetségben a legnagyobb szót a világról: ezt a világot 
szerette Isten, ennek a világnak vétkeit törölte el Jézus mű-
ve. (…) A levélíró az összefüggés szerint a keresztyén em-
berek vétkezésének kérdését tárgyalja (…). De közbeve-
tett megjegyzése olyan ablakot nyit meg, melynek távla-
ta nélkül nem lehet belső keresztyén témáról sem szólni.” 
(Veöreös Imre: János levelei. Teológiai Irodalmi Egyesület)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Tizennyolcadik karácsonyára úgy készült, hogy most majd 
minden meg fog változni. A szüleinek, akikhez minden 
hétvégén hazautazott, szépen elmondja, hogy másképp 
kellene élniük, őszintén kellene beszélniük egymással, és 
elmondani mindent, ami fáj. Elégedetlen volt velük. Mert 
a beszélgetés a kulcs. Értelmes szavak nélkül semmire nem 
lehet menni. Ő is őszinte lesz. Apusnak megmondja végre, 
hogy ne szürcsölje a levest az asztalnál, és ne panaszkod-
jon titokban anyusra, mert se az, se ez nem illik. Anyus-
nak meg elmagyarázza, hogy hagyjon fel azzal a szoká-
sával, hogy soha nem ül le velük az ebédhez, hanem áll, 
amíg mindenkit ki nem szolgál. Valamint az sem segít a 
dolgokon, hogy apus háta mögött egyezkedik vele, legyen 
szó bármiről. Beszélni kell, fogja mondani, beszélgetni, 
őszintén. Mert otthon csönd volt, hallgatag csönd, évek óta.

Végig a vonaton ezen gondolkodott, teli volt jó szán-
dékkal és tettvággyal, ez a karácsonyeste jól fog sikerül-
ni, gondolta.

Ahogy nyitotta a konyhaajtót, megcsapta az illatoknak 
és szagoknak az a sajátos elegye, amit csak karácsonyeste 
érezni. A szobaajtó csukva, mint gyerekkorában, a rántott 
hús előkészítve, a halászlé készen, a krumplisaláta kint a 
hideg előszobában.

– Megjöttem! – kiáltott be, jöttek mind a ketten, meg-
csókolta apust, anyus cuppanós puszit kapott, ledobta a tás-
káját, és széles jókedvében a díványra vetette magát. Ott 
is maradt dermedten. Alatta apró darabokban egy tábla 
üveg. Apja, méretre vágva, az előbb hozta meg az üvegestől.

– Mondtam, hogy hagyd az ünnepek utánra! – hal-
lotta anyját, de abban a pillanatban csattant apja kezé-
ből a pofon.

A lány nem szólt semmit. Fölkapta a táskáját és elment 
vissza, ahonnan érkezett.

Akkor éjszaka még nem jött rá semmire. Elsiratta a 
karácsonyt, az ő karácsonyát, benne az ő születésnap-
ját. Sértett volt, egyedül arra tudott gondolni, mi lett az 
ő jó szándékából. Csak másnap reggel szúrt a mellkasá-
ba valami különös érzés, akkor kezdett megsejteni vala-
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mit az önzetlenségről, a fájdalomról és a megbocsátás-
ról, amikor csöngettek, és ott állt anyja kisírt szemek-
kel az ajtaja előtt.

– Gyere, kislányom – mondta –, apád lent vár a kapuban.
Schäff er Erzsébet (1948–) magyar Pulitzer-díjas 

újságíró, író, publicista: Mese egy régi lányról

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az előző vasárnap a Szentháromság ünnepe után a tizedik. 
Speciális üzenete Jeruzsálem pusztulása. Jézus sír Jeruzsá-
lem felett, és jövendölése megvalósul. Emlékszem, gyer-
mekkoromban Hirosima-vasárnapnak is mondták. Később, 
több ismeret birtokában úgy gondoltam, nem szabad ösz-
szemosni Jeruzsálem és Hirosima tragédiáját.

Az ünneptelen félévről jut eszembe, hogy ez az idő-
szak a munkálkodás, a gyümölcsérlelés lehetőségét tanít-
ja. Isten tevékenykedett. Üdvösségünket munkálta advent-
től pünkösdig. Most nem lehet itt a tétlenség ideje. Velem 
is megtörtént az elmúlt félévben, hogy csak komposztál-
tam a körülöttem zajló történéseket. Most itt az ideje, hogy 
hasznosítsam a gyakorlatban a begyűjtött események ta-
nulságát. Talán így van ez az ünneptelennek tartott nyá-
ri-őszi időszakkal is.

Az anya munkája a gyermek megszületésével kezdő-
dik. Egyház született pünkösdkor. Most itt az ideje a táp-
lálásnak, a mosdatásnak, a gondozásnak. Gondolok a ke-
resztény szülőkre, akik az évközi rohanásban nem tud-
nak gyermekeikkel elég időt eltölteni. Most itt az alkalom.

Nekem korán meghalt az édesanyám. Nem tudom sza-
vakkal leírni, hogy milyen érzés volt, amikor először hal-
lottam arról, hogy Isten gyermekévé fogad. 

A különböző fordítások szószólót vagy pártfogót em-
lítenek. Mi itt olyan bibliaórára járunk, ahol vannak kato-
likusok is. Csodálatosan kiegészítjük egymás gondolatait, 
de ki kell mondanom, hogy Mária nem lehet közbenjáró, 
szószóló, de főleg nem pártfogó.

Én hivatásos pártfogó voltam. Ez volt a munkám. Iga-
zán nehéz dolog kiemelni valakit a nyomorúságából. Nem 
elég szavakkal fölfegyverkezni!

Az engesztelő áldozat gondolatához hadd tegyem hoz-
zá, hogy nekem sokat jelent az a hozzátoldás, hogy nem-
csak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért.

A megváltás globalitása fölfoghatatlan, de egyben le-
nyűgöző is.

Az engesztelés kifejezés eszembe juttatta, hogy Istennél 
nincs változás, annak még csak árnyéka sem. Ezért nem 
lehet megvesztegetni, csak kiengesztelni. Ezt tette Krisz-
tus a kereszten.

Egy alkalommal vitám volt egy református lelkésszel. 
Valahogy nem tudta elfogadni azt az állításomat, hogy 
bár Jézusban van egyedül üdvösség, de ez nem jelenti azt, 

hogy messzi pogány tömegek ne üdvözüljenek, ne része-
sedjenek Jézus megváltói művéből. Hagyjuk Istenre a dol-
got. Bízzunk abban, hogy ő meg tudja oldani azt, amit mi 
föl sem foghatunk és nehezünkre esik megérteni. Jézus üd-
vösségszerző munkáját nem foghatja kalodába, nem köt-
heti gúzsba a keresztény dogmatika.

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

f Róm 3,28–31

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep helye az egyházi esztendőben

Elég sok idő telt el pünkösd ünnepe óta ahhoz, hogy gon-
dolatainkban lazuljon a Szentháromság ünnepe utáni va-
sárnapok kapcsolata a Szentlélek eljövetelével, illetve a 
Szentlélek munkálkodásával. Ezért bizonyára nem szük-
ségtelen átgondolni, tudatosítani, hogy míg az egyházi 
esztendő első része adventtől pünkösdig Isten üdvakara-
tának megvalósulását járja végig minden évben újra, addig 
a pünkösd utáni időszak Isten cselekvésének, üdvakara-
tának a Szentlélek által az egyes emberre és a gyülekezet 
közösségére gyakorolt hatását ünnepli. (Ünneptelen fél-
évnek ezért helytelen nevezni. A Szentlélek a hitre jutó és 
hitben járó ember számára ünneppé „varázsol” minden 
egyes vasárnapot. Valóban ünnep is, hiszen Isten megszó-
lít igéjével, kapcsolatba lép az emberrel, testének és véré-
nek közösségébe von.)

Hogy minden vasárnap Isten emberért való cselek-
vésének ünnepe, azt ez a vasárnap is ékesen kifejezi. Az 
ószövetségi lekció hirdeti (Ézs 29,17–24), hogy a világ, 
az ember életének nyomorúságai (amelyek oka a bűn, az 
Istennel való harmonikus kapcsolat megszakadása) Is-
ten cselekvése nyomán megszűnnek, „a tévelygő lelkek 
észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot” (24. 
vers). Az ószövetségi lekció ígérete megvalósul az evan-
géliumi lekció igéjében, a süketnéma meggyógyításában 
(Mk 7,31–37). Jézus Krisztus isteni hatalommal való cse-
lekvése által a süketnéma megszabadul nyomorúságától, 
képessé válik a hallásra és „hibátlanul beszél” (35. vers).

Isten értünk való cselekvése szólal meg az ünnep 
Kyrie-imádságában – a bűnt felvállaló, a mi bűneinkért 
bűnhődő és a halálból feltámadó Krisztus magasztalá-
sával –, valamint az int ro i tus zsol tár ban és a kol lek ta i-
mád ság ban, amelyekben az Istenben bízó ember szólít-
ja meg Urát és kéri cselekvését. Az ünnep témája is ösz-
szecseng a liturgia szavaival: Isten igazít meg. Textusunk 
pedig ebben a liturgikus környezetben szólal meg. Néz-
zük meg, hogyan!
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Textusunk

Pál azért ír levelet a római keresztényeknek, mert készül 
meglátogatni őket, és ismertetni akarja velük teológiai gon-
dolkodását. Ennek a gondolkodásnak része az, amivel tex-
tusunkban és az azt megelőző fejezetekben találkozunk. Pál 
kifejti, hogy Isten haragja van minden emberen, zsidókon 
és nem zsidókon egyaránt, mivel nem az Istennek tetsző 
módon élnek, gondolkodnak, cselekednek. Nincs különb-
ség tehát Isten színe előtt aszerint, hogy ki zsidó, ki nem, 
ki milyen nemzethez tartozik, milyen nemű, rangú vagy 
korú. Isten ítélete (haragja) mindenkire egyenlően terjed 
ki, mert nincs ember, aki „igaz lenne” (3,10). Ezt az Isten 
előtt azonos elbírálást még az sem változtatja meg, hogy a 
zsidók Istentől törvényt kaptak, amely azt az ígéretet hor-
dozza, hogy aki megtartja, az kedves lesz az Istennek, és 
ezért Isten üdvösséget ad neki. Ugyanis a törvényt – úgy, 
ahogyan azt Isten elvárja – senki sem tudja cselekedni. 
Így a pogányok, akik nem kapták Isten törvényét, semmi-
vel sem kerülnek hátrányosabb helyzetbe, mint a zsidók, 
akik kapták a törvényt. Valójában úgy is fogalmazhatunk: 
zsidó és nem zsidó egyaránt nehéz, kárhozatra méltó hely-
zetben van, mert Isten akaratának nem tud megfelelni. Így 
üdvösségéről szó sem lehet.

Az üdvösségről más megoldásban lehet szó. Nem az 
ember Istennek tetsző, a törvényt megtartó cselekvé-
se által, hanem az Isten embermentő és üdvösségszer-
ző cselekvése által Jézus Krisztusban. Őáltala teszi Isten 
az embert igazzá és menti meg a bűntől, haláltól, kár-
hozattól. És ebben ismét nincs különbség zsidó és nem 
zsidó között. Isten embermentő műve, üdvösségszerző 
cselekedete egyaránt érvényes minden emberre, zsidó-
ra és nem zsidóra is. 

Ahhoz, hogy az ember üdvözüljön, nem is szüksé-
ges más, mint hinni azt, hogy Jézus Krisztus halála őér-
te történt, Jézus Krisztus neki szerzett bűnbocsánatot és 
örök életet. Azonban Pálban felmerül a kérdés: Isten tör-
vénye nem lesz-e ezáltal fölösleges, értelmetlen? A kér-
désfelvetés és a válasz is textusunk része úgy, hogy a vá-
lasz indoka hiányzik: Isten törvénye is a hit által tölti be 
teljes küldetését. 

Pál későbbi gondolatmenetét is alapul véve (5–7. feje-
zetek) és Luther teológiáját ismerve és vallva az indok is 
megfogalmazható: a törvény tanítómesterünk Krisztusig 
(vö. Gal 3,24). Elvezet oda, hogy rádöbbenünk: Isten színe 
előtt mind egyformán bűnösök vagyunk. Isten nélkül üd-
vözülni nem tudunk. A mi cselekedeteink elégtelenek. Is-
tenre van szükségünk a megmeneküléshez. Isten cselek-
vésére szorulunk.

Isten cselekvése azonban továbbra is kettős: hirdeti 
törvényét, hogy felismerjük bűnös voltunkat, és azt, hogy 
emberi erőfeszítéssel, akarattal, cselekedettel elveszünk. 
És hirdeti evangéliumát, hogy Krisztus megmentett, és 

aki hittel belékapaszkodik, az megmenekül, annak örök 
élete van.

Két görög kifejezésre érdemes odafi gyelnünk: az egyik a 
28. versben található  szó, amely kifejezi, hogy 
ami itt le van írva, az Pál hite, meggyőződése, hitvallása. 
A másik pedig a 31. versben található  szó, 
amelynek jelentése az ’érvénytelenné tesz’ fordítás mellett 
így is visszaadható: ’megszüntetni’, ’tevékenységének vé-
get vetni’, ’hatálytalanná válni’.

Meditáció

Hogyan lehetséges, hogy az egyházához, gyülekezetéhez 
ragaszkodó ember a lehető legtermészetesebb módon je-
lenti ki, hogy ő bizony megtartja Isten törvényeit, a Tíz-
parancsolatot? Hogyan lehetséges, hogy evangélikus hí-
veink egy része (nagy része?) az üdvösséget saját érdeme 
által gondolja megszerezni? Az „én jó keresztyén vagyok, 
mert megfi zetem az egyházadót”, a „miért jutott neki ez 
a sors, amikor mindig templomba járó volt?”, a „jó em-
ber volt, már a mennyek országából néz le ránk” és az 
ezekhez hasonló mondatok erre engednek következtetni. 
Hogyan lehetséges, hogy evangélikus lelkész igehirdeté-
sében is elő-előbukkan az érdemek szerint való üdvösség 
tanítása, a törvény megtarthatóságáról való elmélkedés, 
az ember középpontba állítása és mozgósítása üdvössége 
érdekében? Hogyan lehetséges, amikor Pál másról beszél, 
amikor Pál nyomán Ágostai hitvallásunk és reformáto-
runk is másról beszél?

Készülésünk alkalmával érdemes ezért újra elolvas-
nunk az Ágostai hitvallás alábbi cikkeit: 2., 4., 6., 12., 20. 
Luther szavait is fi gyelembe kell vennünk, aki ezt mond-
ja: „Tudnivaló, hogy az egész Szentírás kétfajta igére osz-
lik. Egyik a parancsolat, vagyis az Isten törvénye, másik 
az ígéret, vagyis az evangélium. A parancsolat[nak…] 
nem is egyéb a rendeltetése, hanem hogy az ember meg-
lássa benne jóra való tehetetlenségét s megtanuljon ön-
magára nézve kétségbe esni. […] Ekkor jön aztán a má-
sik ige […] higgy a Krisztusban. […] Ha hiszel, úgy mind-
ez máris a tiéd.” (Luther 1995, 71. o. Lásd még Scholz 
1998, 24–26. o.)

Textusunk tehát bármennyire is dogmatikus (vagy 
annak tűnő), mégis aktuális. És nekünk úgy kell(ene) 
prédikálnunk róla, hogy a színtiszta, igazi mondaniva-
ló szólaljon meg, és hogy meg is érkezzen a hallgatóság-
hoz, megdöbbentse őket önmaguk tehetetlensége mi-
att, de meg is örvendeztesse őket Isten irgalmas cselek-
vése miatt. S ez az örvendezés arra is kiterjedjen, hogy 
Isten irgalmas cselekvése nemcsak rám, hanem minden 
emberre, minden népre kiterjed: a szomszédomra is, a 
szerettemre is, akitől nemrég búcsúztam, de még a ha-
ragosomra is.
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Egy vázlatjavaslat az igehirdetéshez

Szeretek evangélikusnak lenni. Örülök, hogy evangélikus 
vagyok, hogy evangélikus templomban kereszteltek, örü-
lök, hogy evangélikus gyülekezethez tartozhatom.

Hála Istennek, hogy gyakran elhangoznak ezek a mon-
datok gyülekezeteinkben, egyházunkban. Büszkék va-
gyunk a szó pozitív értelmében arra, hogy a Krisztus-kö-
vetők nagy családjában az evangélikus kis család tagjai le-
hetünk. 

De ez kötelez is minket: Isten igéjének tanulására, tisz-
ta értésére és az ebből fakadó életre. 

Pál apostol, aki Luther Mártonnak is tanítómestere 
volt, ma tanít minket.

1. Tanít arra, hogy Isten felől, az ő szemével nézzünk 
mindent. A fontos az: ő mit csinál. Nem az én sze-
mélyem, hanem ő a középpont. Ez a látásmód hit ál-
tal lehet meg bennünk. A hit tehát igazi fordulatot, 
metanoiát indukál bennünk nap mint nap.

2. Tanít arra, hogy Isten törvénye nem vezet el az üd-
vösségre, de ismeretére, hallgatására szükségünk van, 
mert rámutat arra, hogy „[ö]nnön erőnk csak déli-
báb” (EÉ 256,2).

3. Tanít arra, hogy dicsekvés helyett a hála szava illik a 
szánkra. Ha minden ajándék, akkor az kizár minden 
dicsekvést. Csak: köszönöm. A hála ráadásul önzet-
len, szívből fakadó cselekedetekre indít.

4. Tanít arra, hogy a versengés helyett a közös remény 
méltó a tanítványhoz. Nem versenytársak, ellenfelek, 
hanem testvérek vagyunk. Mind kegyelemből élünk. 
Egy Istenünk van. Egy a reménységünk.

Urunk kegyelme tegye élővé bennünk Pál és a nyomá-
ban járó Luther tanítását!

Hivatkozott művek
Luther Márton 1995. Jer, örvendjünk, keresztyének! Evangélikus 

Sajtóosztály, Budapest.
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Tallózó

„A zsidók és pogányok egyaránt a Krisztusban – és »tör-
vény nélkül« – nyerik el az üdvösséget (…) ezzel nem kap-
csolja ki a törvényt a hívők életéből, (…) hanem inkább 
megerősíti azt (…) arra készteti az igehirdetőt, hogy a tör-
vény szerepéről, érvényéről, erejéről vagy erőtlenségéről 
szóljon.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Isten igazsága. Mi is ez az igazság? Azt már mondottuk, 

Istennek az a ténye, hogy megítél és megkegyelmez. (…) 
Szentségével taszít, szeretetével vonz, s ezzel az Ő szövet-
ségében, a Vele való életközösségben átalakít. (…) ez a ma-
gában véve lehetetlen és dőre gondolat, hogy az istentelent 
Isten igaznak nevezze s úgy vegye, mintha az is volna, csak 
a Jézus Krisztusban történhetik meg. (…) A harag Krisz-
tusra nehezedett rá, s Ő elhordozta annak súlyát. (…) Ez-
zel Isten igazságosságának elég tétetett, a harag fenyege-
tése megszűnt, s most már Isten kegyelme elfogadhatta a 
bűnös embert úgy, mint igazat. (…) Megigazulunk tehát 
egyedül hit által, a Törvény cselekedetei nélkül. Ez a neve-
zetes sola fi de elv. Az üdv elsajátításának útja nem a Tör-
vény, nem a cselekedet, nem az érdem; mert ez az emberi, 
alulról felfelé vezető út.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség 
magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Azzal, hogy az üdvösségnek egyetlen feltételéhez – 
a hithez – ragaszkodik, és ezt az egy Istenhez köti, Pál az 
egész Ószövetségnek s különösen magának a helyesen ér-
tett mózesi törvénynek alapvető üzenetét erősíti meg.” (Je-
romos-bibliakommentár. Szent Jeromos Katolikus Biblia-
társulat)

„Tehát érvényre jutott a törvény rajtunk és bennünk. 
Rajtunk, hogy nyilvánosan hirdettetik; bennünk, ami-
kor akaratunkkal és cselekedetünkkel betöltjük. Hit nél-
kül azonban erre senki nem képes!” (Martin Luther: A ró-
mai levél magyarázata – 1515/1516. [Ford. Weltler Sándor])

„Amilyen mélységes következetlenség, ha a keresztény 
ember önmagával dicsekszik, ugyanolyan mélységesen hi-
teles, helyénvaló és vonzó, ha a keresztény ember Krisztus-
sal dicsekszik. Minden dicsekvés ki van rekesztve, csak a 
Krisztussal való dicsekvés nem. A megigazított hívők jel-
legzetes tevékenysége a dicséret, nem pedig a dicsekvés.” 
(John Stott: Pál levele a rómaiakhoz. Harmat)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Megtartottam a törvényt és az evangéliumot, megtettem, 
ami tőlem telt, nem vagyok olyan, mint a többi. 

A menny küszöbéhez értek, s a kapuálló angyal ezt kér-
dezte: Ki vagy? Nevezd meg hitedet és mutasd meg nékem 
cselekedeteidben.

– Pontosan betöltöttem minden parancsot! Porig aláz-
kodtam a világ szeme láttára, gyűlöltem és üldöztem a go-
noszt és a gonoszokat, azokat, akik a kárhozat széles útján 
járnak, s még ezután is fogom őket üldözni tűzzel-vassal, 
ahogy módom lesz benne.

– Így hát te Mohamed hitvallója vagy? – szólt az angyal.
– Én? Soha!
– Aki fegyvert ragad, fegyver által vész el – mondotta a 

Fiú –; te nem az ő hitén vagy. Talán Izrael fi aihoz tartozol, 
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aki azt mondja Mózessel: szemet szemért, fogat fogért – Iz-
rael fi a vagy, kinek buzgó Istene csakis a te néped Istene.

– Keresztény vagyok!
– Ez nem ismerszik meg hitedről és cselekedeteidről. 

Krisztus igéje az engesztelődés, a szeretet és az irgalom.
 – Irgalom! – hangzott át a terek végtelenjén, a menny-

ország kapuja föltárult, s a lélek belebegett a kinyílt káp-
rázat felé.

De a kiáradó világosság oly metsző volt és oly vakító, 
hogy a lélek visszadöbbent, mint kivont kard előtt; és a han-
gok oly lágyak és szívet indítóak voltak, ahogy földi ajakról 
soha nem szállhatnak, a lélek remegett, és egyre mélyeb-
ben és mélyebben hajolt meg, de a mennyei világosság át 
meg átjárta, és ekkor megérezte és megértette, amit soha 
ezelőtt így nem érzett: kevélységének és keménységének, 
bűnösségének nyomasztó terhét. És megvilágosíttatott.

– Ami jót műveltem a világon, azért tettem, mert mást 
nem tehettem, de a rossz… az bennem gyökerezett!

És a lélek káprázott a tiszta, mennyei fénytől, úgy lát-
szott, hogy aléltan roskad össze, lesújtva, magába rejtőz-
ködve, mint aki még nem merte eldadogni azt a szót: hogy 
irgalom.

De az irgalom ott volt, a nem várt irgalom.”
Hans Christian Andersen (1805–1875) 

dán költő és meseíró: Az utolsó napon

VERS

Gyurkovics Tibor: Csodaszerkezet

Az ember nemhogy
tökéletesség
tökéletes
nevetség.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

„Hit által igazul meg az ember…”

Aligha van olyan textus, amelyik ennél jobban kifejezné 
Luther tanítását, evangélikus hitünk lényegét. Eszembe 
jut Luther vívódása az erfurti kolostorban: „Hogyan talál-
hatom meg a kegyelmes Istent?” Ekkor tudatosult benne, 
hogy csupán a cselekedeteink alapján nem lehet a miénk 
az üdvösség.

Ahhoz, hogy a kijelölt textust világosan értsük, elő-
ször látnunk kell Luther vívódásának lényegét. Hogyan 
is lehet az enyém az üdvösség, ha én nem tudom teljesíte-
ni mindazt, amit Isten vár tőlem? Ki is vagyok én egyál-
talán az Isten előtt? 

Csak akkor indulhatunk el evangélikus hitünk lényege 
felé, ha meglátjuk, hogy Isten előtt mi mindannyian csak 

elveszett emberek vagyunk, és a magunk erejéből még a 
legjobb szándékkal végzett cselekedeteink által sem va-
gyunk képesek változtatni ezen.

Pál apostol felteszi a kérdést: akkor ez alapján a válasz-
tott nép tagjai is elveszettek Isten előtt, akik kapták a tör-
vényt? A válaszából pedig egyértelműen kiderül: ha nem 
tudják betartani a törvényt, akkor ők is elveszettek, mivel 
törvényszegők. 

Így egyformán érvényes mindannyiunkra, hogy Is-
ten előtt a magunk erejéből elveszettek vagyunk, és ezen 
egyedül az ő kegyelme tud változtatni, amikor felkínál-
ja nekünk Jézus Krisztus által az üdvösség lehetőségét, ha 
hiszünk őbenne.

Ez a mi egyedüli lehetőségünk. Ennek eredményeként 
pedig nem érvénytelenné tesszük a törvényt a hit által, ha-
nem épp ellenkezőleg, érvényt szerzünk a törvénynek. Így 
tudjuk csak igazán betölteni a törvényt. Így nyernek értel-
met a cselekedeteink, ha mindezeknek a hit az alapja. Ha 
ezek a cselekedeteink a hitünkből fakadnak. Ahogy Jézus 
mondja: „Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskó-
róról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz 
fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz 
gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.” (Mt 7,16–19)

Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

f Jak 2,14–17(18–24)

Igehirdetési előkészítő

Ahonnan indulhatunk

Minden az előző vasárnap kezdődött. Így is megfogalmaz-
hatnánk a textussal való foglalkozás fontos kezdőgondo-
latát. Mielőtt elkezdenénk az igét értelmezni, tekintsünk 
vissza az előző vasárnapra, hisz hitünk szerint csak a Ró-
mai levél mély mondanivalójának tudatában lehet elin-
dulni a Jakab levelével való foglalkozás útján. Pál apos-
tol Róm 3,28-ban világossá tette Szentháromság ünnepe 
után a 12. vasárnap igéjében, hogy „Hit által igazul meg az 
ember, a törvény cselekvésétől függetlenül!” Ez a szószé-
keken elhangzott ige biztosítja arról az igehirdetőt, hogy 
még véletlenül se játssza ki a hitet a cselekedetekkel szem-
ben, vagy fordítva.

Fontos azt is látni az igénkkel való ismerkedés során, 
amit Péter Zoltán 2003-as előkészítőjében ír: „Pál és Jakab 
hitfelfogása csak akkor tűnik egymással feszültségben ál-
lónak, ha nem ismerjük, hogy kiknek írták. Pál olyan zsi-
dókkal állt szemben, akik azt hitték, hogy a törvény cse-
lekedete önmagában megállni képes és elégséges út Isten 
igazságához. Jakab pedig olyan »intellektualista« emberek-
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kel áll szemközt, akikben a hit nem vált valóságos életté, 
hanem tétlen hit maradt.” 

Végül meg kell jegyezni, hogy Jakab levelét a készülés 
folyamán érdemes egészében is végigolvasni. Álljunk úgy 
az ige elé, ahogyan mindig kellene az igeolvasónak. Ne má-
sokra gondoljunk, ne mások életét ismerjük fel benne, ha-
nem döbbenjünk rá saját hiányosságainkra, hitünk med-
dőségére és a változás szükségességére.

Úton

„Kemény szavak Jakab szavai – fogalmaz Th urneysen –, 
bűnbánatra hívnak bennünket – nem a világot, hanem a 
hívőket hívják bűnbánatra.” Ezen a vasárnapon nem le-
het és véleményem szerint nem is szabad másról beszélni, 
mint saját magunkról. Sokszor ostorozzuk igehirdetése-
inkben a világot, a korszellemet, a társadalmat. Adná ma-
gát a helyzet, hogy ebben a mostani igehirdetésben pedig 
Jakabot ostorozzuk, aki talán túlzott leegyszerűsítéssel fo-
galmazott a cselekedetekről, és ezáltal félreérthetővé tette 
a megigazulás kérdését. De használjuk Luther eszközét, és 
ne azt keressük mai igénkben, ami Krisztustól és az igaz-
ságtól eltávolít, hanem azt keressük, ami közelebb visz 
minket az örök igazsághoz. Akkor tudunk megértők lenni 
az igével kapcsolatban, ha alapállásként értjük és hisszük 
azt, amit Groó Gyula megfogalmazott Jakab-kommentár-
jában: „Egyedül Istené a dicsőség üdvösségünk dolgában! 
Ki van zárva minden emberi érdem, dicsekvés, kérkedés 
Isten színe előtt. Még arra sincs lehetőség, hogy az ember 
valamiképpen kiegészítse azt, amit Isten üdvösségéért cse-
lekedett, ki van zárva az »együttműködés« lehetősége is!” 

Ha ezt a kijelentést mi is hisszük, akkor észre tudjuk 
venni, hogy tulajdonképpen Pálnál, Luthernél és Jakabnál 
is az igazi kérdés nem az, hogy hitből fakad-e a jócselekedet 
vagy fordítva, hanem az: van-e Krisztusod? Hiszel-e abban 
az Úrban, aki Jézusban testté lett, vagy helyette dogmákhoz, 
pozíciókhoz, szokásokhoz, kényszeres cselekedetekhez ra-
gaszkodsz, és ezek lettek isteneiddé? Voltaképpen arra kér-
dez rá Pál és Jakab együtt indulva a Krisztust keresők szíve 
felé, hogy vajon miért lettél keresztény, miért vagy evangé-
likus, miért vagy lelkész vagy gyülekezeti tag? A Krisztussal 
való kapcsolatod miatt? Ő indított el erre az útra? Ő hívott 
meg egyházába, vagy azért, mert már édesapád, nagyapád 
is ezen az úton járt, és most te is követed az ő példájukat?

Igazi, élő, Jézusban gyökerező hited van, vagy álhited, 
amely nem ismeri Jézust személyes megváltóként? Érdeke-
sen fogalmaz Jakab már az igeszakaszunk legelején, a 14. 
versben: „ha valaki azt mondja, hogy van hite”. Vajon mi-
ért van ott az az aprócska szó: „mondja”? Az apostol már 
az igeszakasz első részében utalni akar arra: nem mindegy, 
hogy valakinek van hite, vagy valaki azt mondja magáról, 
hogy van hite! Az álhit, a hit látszata talán a mai keresz-

ténységnek is a legnagyobb betegsége és veszélye. Nincs új 
a nap alatt Jakab apostol óta. Az önbecsapás, a hamis illú-
zió igazi veszélye a mai kereszténységnek, és legyünk kri-
tikusak: a mi egyházunknak is! Ha az ember Krisztus nél-
kül vallja magát kereszténynek, az az ember olyan, mint 
a terméketlen fügefa. Lehet, hogy szóban Úrnak vallja Jé-
zust, de ha a belső ember nem változik meg a hit által, ak-
kor semmi változás nem megy végbe az ember életében, 
és nem fog tudni gyümölcsöt teremni! 

Luther Márton szépen bontja ki ezt a gondolatot Érteke-
zés a keresztyén ember szabadságáról című művében: „Ha a 
Lélek hit által megtisztul, és szereti Isten tetteit, akkor sze-
retne mindent hasonlóképpen megtisztítani, főként saját 
testét, hogy mindenek vele együtt szeressék és dicsérjék Is-
tent!” (Luther 1996a, 51. o.) „És ebből következik, hogy az 
ember saját teste érdekében képtelen tétlenkedni, és kény-
telen sok jót cselekedni, hogy testét szolgaságra hajlítsa.” 

Az Istenre tekintő ember Luthernél nem azért akar ten-
ni, mert érdemeket akar szerezni, hanem azért cselekszi a 
jót, mert belső indítása van rá, mert a Krisztusban átfor-
mált belső ember hajtja, űzi a testet a jó cselekvésére. Lu-
ther képe Pál apostol nyomán azért fi gyelemre méltó, mert 
megóvja a kereszténységet a képmutatástól, az érdek szül-
te, kényszeres jócselekvéstől. A keresztény hit onnan in-
dul, hogy az ember megérti: Krisztus formál át, ő szólít 
meg minket az ige és a szentségek által.

Ez a Krisztusban gyökerező élet pedig már érti, hogy 
Krisztus szolga lett értem, ezért én is odaadom magamat 
embertársaimért, hogy aztán a keresztény ember Krisztus-
sá legyen mindenkiért. És itt már Jakab gondolatfolyamába 
lépünk bele. Vajon Jézus nem ugyanazt mondta, mint Jakab 
a 15–16. versben? Éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, 
és innom adtatok (Mt 25,34) – mondja Jézus. Nem azért, 
mert érdemeket akartak szerezni, pusztán azért, mert ezt 
kellett tenniük! Úgy, mint ahogy az ember sem gondolko-
dik már azon, vesz-e levegőt vagy pislog-e a szemével. Ben-
ne van az emberben e mozdulatok szükségessége.

Szép bibliai képpel élve: „Nem hozhat a jó fa rossz gyü-
mölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt.” (Mt 7,18) Lu-
ther Mártonnal együtt most mi is úgy fogalmazhatunk, 
hogy a Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnapon láthat-
tuk a fát, amely krisztusi hitben gyökerezett meg, amely a 
benne való hitben növekszik, a 13. vasárnap pedig a gyü-
mölcstermésre vezeti a tekintetünket Isten igéje, a „szere-
tetben való növekedés” (1Pt 5,10) kérdésére, ami hozzátar-
tozik a keresztény élethez!

Ahova megérkezünk

Mit mondjunk tehát, hit vagy cselekedetek? – tették fel an-
nak idején és teszik fel ma is a kérdést oly sokan. Nekem 
Jézus egy mondata jutott eszembe, amelyet a gondviselésről 
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mondott, de számomra iránytűvé vált a mai igénk kérdé-
sében is. Jézus azt mondta egyszer, talán egész életünkre 
is gondolva igazságként: „Keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” 
A magam számára mindezt így fordítottam le: Ne a csele-
kedeteid legyenek életed központjában. Figyelj rá, de ne ez 
határozzon meg. Határozzon meg Jézus Krisztus! Figyelj 
szüntelenül Jézus Krisztusra! És ha ebben kitartó vagy, rá-
adásul meg fogod látni, hogy változás kezdődik életedben.

Igehirdetési vázlat

Hit cselekedetek nélkül

Furcsa az a fa, amely nem terem gyümölcsöt. Az ember egy 
ideig türelmes és gondoskodó, de egy idő után megfárad, és 
kivágja a növényt. Furcsa az a hit is, amelynek semmilyen 
látható jele nincs az életben; amelyik szóban Úrnak vallja 
Jézust, de nem követi ezt a kijelentést semmilyen változás. 
A vasárnap templomba járók száma sajnos egyre csökken, 
de ami még fájóbb, hogy a hétköznap is Jézus mellett lép-
kedő emberekből még nagyobb a hiány

Cselekedetek hit nélkül

Egy ideig ízletes az a gyümölcs, amely már nem része a fá-
nak. Egy ideig ehető, de hamar, pár óra leforgása alatt képes 
megromlani. Egy ideig ízletes, örömteli az az élet, amely 
bővelkedik a jócselekedetekben. Egy ideig fel is néz az em-
ber az ilyen életekre. De előbb-utóbb valami elkezd bűzleni. 
Előbb-utóbb kiborulnak az elrejtett igazságok az ilyen em-
ber belső szobájából. Nem jó az érdekből jót tevők mellett 
lenni. A nem őszinte szeretetnél nincs is rosszabb szeretet.

Hitből fakadó cselekedetek

A jó fa jó gyümölcsöt terem. Jó olyan fa közelében lenni, 
amely csodálatos törzzsel rendelkezik, amely duzzad az 
erőtől, amelynek hatalmas lombkoronája rengeteg gyü-
mölcsöt rejt. Az ilyen fa, de az ilyen ember közelében is 
valahogy más színben látja az ember az életet. Könnyebb, 
bátrabb lesz az ember a hit útján. Kérjük Isten Szentlelkét, 
hogy minél előbb ilyen fák borítsák el egyházunk mezejét. 
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Tallózó

„Az apostol nem hit nélkül végbevitt cselekedetekről be-
szél (…). Cselekedetekkel be lehet bizonyítani a hit valósá-
gát, de azt sohasem lehet bebizonyítani, hogy cselekedetek 
nélkül is van hit.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Ha megfordítjuk az adott témát – »A cselekedetek 
hit nélkül bűnök!« –, érzékeljük talán a legkönnyebben 
a polemizáló problémakezelés hibás voltát. (…) Ami el-
len Jakab felemeli a szavát, az nem »hit«, hanem annak 
megcsúfolása. (…) Egyszerűen nem létezik »embertelen 
istenhívő«! Önmagát becsapó, cselekedeteiből hitét meg-
mutatni akaró hívő már sokkal inkább akad. (…) Ami-
kor »cselekedetekről« beszél, akkor a hit komolyan vé-
telére int. Jakab levelének e passzusa semmit sem tanít 
a cselekedetekről, az ő témája a hit és a hitetlenség. (…) 
a hit próbája, melynek nem az »áldozás készsége, az en-
gedelmes cselekvés« a csúcsa, hanem az a bizodalom, 
hogy mivel Isten ígéretei felől nincsenek kétségek, ezért 
a halálból fel fog támadni Izsák.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„Jakab nem mondja, hogy hit plusz cselekedetek által 
váltatunk meg. Ilyen nézetet vallani az Úr Jézus Krisztus 
bevégzett művének gyalázása lenne.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Ahogy Jézus nemzetségtáblázatában elöl áll Ábra-
hám, hamarosan olvasható Ráháb is (Mt 1,2kk), aki a tör-
vény szerint elítélendő lehetne, mégis hitből való tette a 
Messiás családfájába iktatta be őt is, aki nemcsak Jézus-
nak, de Józsefen át magának Jakabnak is közvetlen őse!” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„…aki csupán elismétli az ortodox hitelveket, semmivel 
sem jobb a démonoknál (19. vers). »A sátán és ördögi hor-
dái mind egyistenhívők« – fogalmazott Craig Blomberg. 
(10) Márk evangéliuma szerint egy démon ismerte fel el-
sőként, hogy Jézus az Isten Fia. (…) Egy patriarchát és egy 
prostituáltat ajánl a fi gyelmünkbe, így ha úgy éreznénk, 
hogy a nagy Ábrahámhoz sosem leszünk képesek felnőni, 
még mindig ott van számunkra Ráháb története. (…) Kál-
vin (…): »Egyedül a hit igazít meg, de a megigazító hit so-
sem jár egyedül.«” (Jonathan Lamb: Tetőtől talpig. Jakab 
levele a cselekvő hitről. Harmat Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nincs rosszabb annál, mint amikor elszalasztasz egy kü-
lönleges embert, és még évek múlva is azon agyalsz, hogy 
mi lett volna, ha odalépsz hozzá. Sose feledd: a próbálko-
zás egy lehetőség, a siker vagy a visszautasítás egy élmény, 
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míg a félelem miatt elszalasztott cselekedet csak a nagy 
büdös semmi.”

A. J. Christian (1975–) magyar író

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cseleke-
deteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.”

Mahatma Gandhi (1869–1948) indiai jogász, 
politikus, spirituális vezető

„Nem számíthatsz arra, hogy akad egyetlen ember is a vi-
lágban, aki szavad, cselekedeted pontosan úgy érti majd 
meg, úgy fogja fel és magyarázza, ahogyan te elgondoltad. 
Mindig csak te tudod, mit akartál igazán: a világ mindig 
annyit ért és lát csak szándékodból, amit az emberi értelem 
rejtélyes, torzító tükre felfog és visszatükröz.”

Márai Sándor (1900–1989) magyar író

„Sose fi rtasd, ki miben hisz. Azt nézd, hogyan cselekszik.”
Th ornton Niven Wilder (1897–1975) amerikai író

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A cselekedet, a tett, a szó a hit következménye. Jézus a Hegyi 
beszédben több helyen is szól a hitből fakadó cselekedetek 
szükségességéről. Csak az megy be a mennyek országába, 
aki cselekszi a mennyei Atya akaratát. Hasonlót hallunk 
az utolsó ítélettel kapcsolatban. 

A tanítás csattanója, hogy az utolsó ítéletben igenis szá-
mít a hitből jövő cselekedet. Ha megtettétek eggyel is, ve-
lem tettétek meg. Illetve ha nem tettétek meg, velem nem 
tettétek meg.

Jézus Krisztus egyháza a tettek egyháza. Zavar az a ke-
gyesség, amelyben az okoskodással, a fecsegéssel, az időhú-
zással, a problémák elől való megfutamodással találkozunk.

Úgy beszéljünk és úgy cselekedjünk, mint akiket a sza-
badság törvénye ítél meg. Eszerint a szabadságnak van 
szabálya? A szabadságnak van rendje? A szabadságnak 
van törvénye? Igen! Ez különbözteti meg a szabadosságtól. 
A szabadság rendjében kiteljesedik, kivirul az élet. 

A szabadosság rendetlensége éget, emészt. Jakab levele 
több ponton is összecseng a Hegyi beszéddel. Az irgalmas-
sággal kapcsolatban is felismerhető az áthallás. Boldogok 
az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Nyilván 
nem az elméleti – teológiai, lelki, szellemi – irgalmasság-
ról van szó.

Vajon üdvözíthet-e bennünket a steril hitünk? Mit ér 
az a hit, amelyet távol tartunk a világtól? Mit ér az a hit, 
amely csak elmélet, szépen gondolkodás Istenről? Mit ér 
az a kereszténység, amikor a magot nem vetjük el a föld-
be, mert attól félünk, hogy bepiszkolódik? Az el nem ve-
tett magból sohasem fejlődik kalász. 

Ne féljünk a cselekedetektől! Hiszen amikor egy édes-

anya vagy édesapa a hitét megélve szeret, fáradozik, tö-
rődik, családi életüket ékes rendben igyekeznek megélni 
Krisztusban, a hitükről tesznek a szavaknál is sokkal-sok-
kal értékesebb, hiteles bizonyságtételt. Megélik az evangé-
liumot, a szabadság törvényét.

Szép, amikor az egyház ott van a kisiklott életű embe-
rek között. Viszont a hitünk cselekedetei akkor működnek, 
ha a szabadság törvényét megélve kevesebb lesz a kivetett 
ember. Ha rövidülnek a sorok az ételosztáskor, a ruhaosz-
táskor, a hajléktalanellátásban. 

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

f Róm 7,4–6

Igehirdetési előkészítő

Ebben a három rövid igeversben kulcsfontosságú fogalmak 
sokaságával találkozunk. Nem is csodálkozhatunk ezen, 
hiszen Pál apostol az egész Római levélben Istennek a bű-
nös embert megigazító munkájáról szól, és csak fogalmak 
halmozásával, valamint egymásba kapcsolódásával tudja 
leírni azt a mérhetetlen nagy, semmihez sem fogható vál-
tozást, ami az ember Isten előtti helyzetében történik Isten 
újjáteremtő munkája nyomán.   

: ’halálra, halálba adni’, ’meg-
ölésre kiszolgáltatni’, ’megölni’, ’megöldökölni’, ’elpusztíta-
ni’. A passzív alak jelentése itt: ’halálra adattatok’, ’meghal-
tatok a törvényre nézve, a törvénynek’, ’meghaltatok a tör-
vény vonatkozásában’. A törvény már nem hatályos rátok 
nézve, mert meghaltatok az ő számára. Ez a halál a Krisz-
tus teste által következett be, tulajdonképpen a helyettes 
áldozat és a tulajdonosváltás kérdését érinti itt Pál.

: ’gyümölcsöt, termést hoz’, ’gyümölcsöt 
terem’. Rokon a’letép’, ’leszakít’, ’(gyümölcsöt) leszed’ jelen-
tésű latin carpo igével. Pál szerint a törvénynek való meg-
halás tulajdonképpeni célja, hogy ezután Istennek (nem 
csak neki tetsző) teremjen az életünk, míg korábban a ha-
lálnak (kárhozatnak) teremtünk gyümölcsöket.

: ’(hús)testben’. Az ember életének az az 
időszaka, amikor még a testé volt a döntő szó, a test ját-
szotta a főszerepet. Amikor is „tagjainkban a bűnös szen-
vedélyek, azaz a bűnök okozta szenvedélyek dolgoznak, és-
pedig úgy, hogy a bűnös szenvedélyek táplálékukat a tör-
vényből merítik. Nem a törvény támasztja ugyan bennünk 
a bűnt és a szenvedélyt, azonban a törvény csábít, kihívja 
az ellenállásunkat, és a bűnnek alkalmat, ürügyet ad ar-
ra, hogy megejtsen.” (Karner 1942, 47. o.)

: ’valaminek az új volta’, ’újszerűsége’. Káro-
li „újság”-nak fordította, időközben más értelmet nyert ez 
a szavunk, új fordításaink már nem használják. A Szent-
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lélek újszerűségére utal, aki ugyanakkor meg is újítja az 
embert. „Ami testtől született, test az, és ami Lélektől szü-
letett, lélek az” – olvassuk Jézusnak Nikodémushoz inté-
zett szavaiban (Jn 3,6).

: ’valaminek a régi volta’, ’régiség’, ’elavult 
dolog’, ami már nem időszerű, hatályát vesztette. A be-
tű, azaz a törvény régiségére, lelketlenségére, ridegségére 
utal. „A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,6)

Meghalni a törvénynek

Pál a fejezet első verseiben a házasság intézményét pél-
daként említi. A férj és feleség kapcsolata felbonthatat-
lan, kivéve, ha meghal az egyik fél (Pálnál a férj). Ennek 
következtében a másik szabad lesz. De kinek a haláláról 
van itt szó? Talán a törvényéről? Semmi esetre sem. Itt a 
mi halálunkról van szó! A régi, bűnös ember haláláról, aki 
eddig kedvét lelte a régi életfolytatásban. Ennek a halál-
nak volt drága ára a Krisztus halála, teste. S mi történik 
ezután az új emberrel, valamint a törvénnyel? Az ember 
törvény nélkülivé válik? Új helyzet áll elő, a törvény már 
nem uralkodik rajta! De hogyan is értsük ezt? Luther ezt 
mondja a levélhez írt előszavában: „»Törvény nélkül len-
ni« – ezalatt ne azt értsük, mintha semmi rendelést nem 
kellene elvégeznünk, és mindenki kedve szerint cseleked-
hetnék; hanem akkor »vagyunk törvény alatt«, ha kegye-
lem nélkül, a törvény cselekedetei szerint élünk. Mind-
ezekért bizonyos, hogy a törvény idején a bűn uralkodik, 
mert egyetlen ember sem kegyes a törvényhez természete 
szerint, ami pedig igen nagy bűn. Hanem a kegyelem ked-
vessé teszi testünket, és eltávoznak belőle a bűnök, így a 
törvény többé nem ellenünk való lesz, hanem egy mive-
lünk.” (Luther 2011, 300. o.)

Egyszer egy ember almáskertet telepített. Messzi or-
szágokból való, kiváló fajtájú csemetéket válogatott ösz-
sze. Évek múlva a fák teremni kezdtek. Gyakran hívta a 
szomszédját, jöjjön és kóstolja meg az almáit. Többszö-
ri hívás után a szomszéd elmondta, hogy semmi kedve 
nincs a kóstolóhoz, mivel a kert szélén álló sorról egy-
szer már szakított, de olyan keserű almát még életében 
nem evett. A kert tulajdonosa elmondta, hogy a gyümöl-
csös szélére szándékosan telepített fanyar ízű almafákat, 
hogy a tolvajok ne akarjanak beljebb menni. Ez hatáso-
sabb lesz mindenfajta védőkerítésnél. De ha beljebb me-
gyünk, egyre jobbak és ízletesebbek a gyümölcsök, meg-
éri leküzdeni a kezdeti akadályt. Isten így veszi körbe 
az ő kertjét a törvénnyel a kalandorok és tolvajok ellen. 
A felületes szemlélő nem is lát mást a kereszténységben, 
mint parancsolatokat, szabályokat: ezt sem szabad meg 
azt sem. A pusztán haszonelvű gondolkodás nem is kí-
vánkozik beljebb, és azonnal odébbáll. Mi viszont tud-
hatjuk, hogy Valaki a törvénynek eleget tett, már nem 

nekünk kell bajlódnunk vele, egyébként is esélytelenek 
lennénk. Krisztus teste, áldozata ajtót nyitott, mehetünk 
a kert közepébe.

Gyümölcstermés mint az új élet lehetősége

A meghalás és a gyümölcstermés párhuzamát Jézus is al-
kalmazta. „Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal 
meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” 
(Jn 12,24) Jézus vállalta a halált, hogy megtörhesse bennünk 
a bűn hatalmát, s az ő élete induljon el bennünk. Nekünk is 
vállalnunk kell az óember halálát (meghalni a törvény szá-
mára), hogy eljöjjön a krisztusi gyümölcstermés ideje. Ter-
mészetesen ezt nem vállalja könnyedén a régi emberünk, 
ő továbbra is élni akar. De minden ellenkezése ellenére 
Isten mégis el tudja végezni ezt bennünk az ő Lelke által. 
(Az előző fejezetben Pál a keresztség és az új élet kapcso-
latát elemzi, ez is idevág, utalhatunk rá az igehirdetésben).

A gyümölcstermés és a fa vonatkozásában érvényes a 
lehető legegyszerűbb jézusi szabály: „gyümölcseikről isme-
ritek meg őket” (Mt 7,20). A gyümölcs mindent elárul. Óva-
kodnunk kell ugyan attól, hogy bárkinek a hitét megítéljük 
s a bíró szerepében tetszelegjünk. A gyümölcsök viszont 
nem tudnak hazudni. Ugyanakkor számolnunk kell azzal 
is, hogy a bűn és a törvény akadékoskodik, nehezen adja fel 
állásait az ember életében (egészen a halálunkig). Egy bűn 
vagy bukás láttán ne beszéljünk azonnal a hit hiányáról.

Lelkészi szolgálatunk egyik legnagyobb öröme, amikor 
látjuk az Isten igéje és a Szentlélek által okozott pozitív vál-
tozást az emberek életében. Hogy úgymond „működnek a 
dolgok”, pontosabban a Lélek. Isten éppen azzal kezdi, ami 
számunkra a legnehezebbnek tűnik: a gondolkodás meg-
változásával. Élmény, amikor a kezelhetetlen, szertelen és 
vad konfi rmandus elcsendesül, elkezdi olvasni a Bibliát, és 
kérdései Istenre koncentrálódnak. Öröm, amikor egy pres-
biter, akit eddig csupán a döntések anyagi vonzata érde-
kelt, teljesen új, lelki szempontokat hoz elő, és már anyagi 
áldozatra is képes Isten országáért. 

„A betű óságából a Lélek újságába”

Pál apostol számára nem kérdés, hogy miután az ember 
átment a csodálatos tulajdonosváltáson, azaz a törvény ke-
zéből a Krisztus hatalmába került, az új „tulajdoni viszo-
nyok között” sem vár rá tétlenség. Ez teljes félreértés lenne. 
Gyermekek gyakran gondolják, hogy az Édenkertben csak 
úgy megvolt minden magától, s az embernek nem volt sem-
mi feladata. Pedig eléggé világos a leírás, hogy az embert 
már ott is munkára, felelősségvállalásra rendelte Isten. A 
Krisztussal való életben is a Szentlélek új indításainak en-
gedelmeskedő szolgálatra hív minket.
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Az újszövetségi lekcióban (Lk 17,1–17) a tanítványok 
szembesülnek Jézus igényével, nevezetesen azzal, hány-
szor kell naponként megbocsátaniuk. A törvény betűjéből 
ők nem ezt tanulták, megérzik, hogy ez emberfeletti fel-
adat, és azonnal hitük növelését kérik Jézustól. A Lélekre 
van szükségük. A tíz leprás története pedig arra világít rá, 
hogy a Jézussal való egyszeri találkozás nem jelent auto-
matikusan hosszú távú kapcsolatot is vele, el lehet futni a 
gyógyulás ajándékával. Van azonban olyan meggyógyult 
is, aki a Lélek munkájának köszönhetően többet lát meg Jé-
zusból, mint egy gyógyító rabbit: maga Jézus lesz számára 
az ajándék. Miután engedelmeskedett a törvény betűjének, 
azaz elment a papokhoz, hogy megállapítsák a gyógyulás 
tényét, Jézusban felismerte az „Újságot”.

Az ószövetségi lekció a menekülő Jákób álmát írja le 
(1Móz 28,10–19). Eddig nevéhez méltóan (Jákób: csaló) 
ügyeskedéssel, mások becsapásával érte el mindazt, amit 
elért. Isten kegyelmes döntése, hogy ezt a korszakot ő ma-
ga fogja lezárni Jákób életében, hogy újat kezdhessen ben-
ne és vele. Isten minden ígéretét beteljesíti rajta, Lelke ál-
tal új ember, Izrael lesz a csalóból.   

Hivatkozott művek
Karner Károly 1942. Isten igazsága. Keresztyén Igazság, Győr.
Luther Márton 2011. Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt le-

veléhez (1522). In: Bibliafordítás, vigasztalás, imádság. Luther 
Kiadó, Budapest. (Luther válogatott művei. 5.) 292–304. o.
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Tallózó

„…a »törvény« itt a vallási előírások teljesítését, mint az 
üdvözülés útját jelenti. (…) teljesítésére irányuló társas és 
egyéni kísérlet a törvény be nem tartásához vezet, és így 
lelepleződik (…) (a bűnnek) a jelenléte.” (Szegedi biblia-
kommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)

„Nem azt írja, hogy az ember a törvény munkája nyo-
mán felismeri bűnösségét és kétségbeesik miatta, hanem 
azt, hogy maga a törvény tesz bűnössé, maga a törvény 
munkálja a vétkezést a törvényt megtartani igyekvő ke-
gyes emberben. (…) ez a mondanivaló botránkozást oko-
zóan szokatlan a hívek számára, s így nagyon óvatosan és 
csak sok tusakodás után (…) lehet beleépítenünk a prédi-
kációba. (…) Az apostol le akar számolni azzal a hitet és 
életvitelt egyaránt meghatározó szemlélettel, miszerint a 
hívő ember életében a törvény továbbra is betöltheti a »ve-
zérlő mester«, az irányító szerepet. Azt állítja, hogy az ilyen 
kegyesség ugyanolyan Isten elleni lázadás, mint a nyilván-
való, »cégéres« bűnökkel terhelt életvitel. Ezzel a merész 
tanítással akarja érzékeltetni az Úr Krisztus váltságának 
páratlan voltát. (…) Cserháti Sándor (…): »A Törvény ’be-
tű’, rajtunk kívül álló követelmény marad, még a legtisz-

tább formájában, akár a szeretet kettős nagy parancsola-
tában is. (…) kihívja a bűnt, ellenkezésre sarkall, önigazzá 
tesz. Sohasem válhat az új élet forrásává. Azt Isten másként 
ajándékozza nekünk.«” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)

„…a törvény által a bűn egyre nagyobbra nő, amíg hi-
ányzik a kegyelem (…) Milyen értelemben vagyunk sza-
badok a törvénytől? Nyilvánvalóan azáltal, hogy a Krisz-
tusban való hit eleget tesz a törvénynek, és a kegyelem ál-
tal szabadok és készségesek a törvény cselekedeteire. (…) a 
titkok, az egész evangélium, és annak minden lelki értelme 
– »betű«. Mert amennyiben halottak, akkor lélek nélküli-
ek is. »Mert a Lélek elevenít meg, a betű megöl« (Vö. 2Kor 
3,6); és mivel megöltek, ezért betűkbe foglaltak.” (Mar-
tin Luther: A római levél magyarázata – 1515/1516. [Ford. 
Weltler Sándor])

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A türelem keserű, de gyümölcse édes.”
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) svájci 

francia fi lozófus, író, zeneszerző

„Valaki napról napra türelmetlenül fi gyeli a körtefáját, 
érik-e már a gyümölcse. Ha megpróbálná erőszakolni e 
folyamatot, tönkretenné a gyümölcsöt, éppúgy, mint a fát. 
De ha türelemmel vár, ölébe hull az érett gyümölcs.”

Abraham Lincoln (1809–1865) amerikai 
ügyvéd, az USA 16. elnöke

„A tragédiák állítólag edzik a lelket. Érzésem szerint en-
gem különb emberré tett a tengernyi bánat, aminek tanúja 
voltam. Kegyetlen árat fi zettem érte, nem mondhatnám, 
hogy megérte, viszont ma már pontosabban el tudom vá-
lasztani a lényegest a lényegtelentől. És jobban átérzem az 
emberek fájdalmát.”

Harlan Coben (1962–) amerikai író

„Egyszer. Mindig csak egyszer. Mindig először, mindig 
utoljára. Nem a törvényt keresni. Szabadnak lenni. Nem 
alkalmazkodni. Elhatározni. Nem a megszokás. A várat-
lan. A kaland. A veszély. A kockázat. A bátorság… a küszö-
bön állni. Folytonos átlépésben lenni. Élve meghalni, vagy 
meghalva élni. Aki ezt elérte, szabad. És ha szabad, belátja, 
hogy nem érdemes mást, csak a legtöbbet.”

Hamvas Béla (1897–1968) magyar esszéíró, fi lozófus

„– Van egy ország, ahol mindenki szolga és úr egyszerre. 
És egyenlő. Mindig, az év minden napján.

– Melyik az az ország?
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– Krisztus országa.
– Az fönn van, a felhőkben.
– A lélekben van.”

Kosztolányi Dezső (1885–1936) magyar író, költő

VERS

Ady Endre: Én régi mátkám

Csupa rom és romlás a lelkünk, 
Mindegy, akartuk. 
Sorsunkon titkos, fekete leplek, 
Csak azért is szeretlek.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Elsőként el kell gondolkodnunk azon, hogy mit értünk 
törvényen. A Tízparancsolatot vagy az egész Ószövetséget? 
A törvény szerepe az, hogy rávilágít a bűneimre, de arra is, 
hogy képtelen vagyok betartani a parancsolatokat. A tör-
vény és Isten szabadító ereje feszül egymásnak.

Kettősségek vannak a szövegben. A testi és lelki élet 
áll szemben egymással. Összefügg és különválik, az egyik 
a bűnhöz, halálhoz tartozik, a másik Krisztushoz. A testi, 
bűnös élet következménye a halál, a Krisztushoz tartozó 
élet pedig a Lélek által valósulhat meg. A test felett ural-
kodnia kell a léleknek, a lelkemet kell fogékonnyá tennem 
Krisztus tanítása, megváltó műve iránt.

Az embernek nagyon kell akarnia a gyümölcstermést. 
Hiszen a belső emberem szüntelenül küzdelmet vív a 
bűn ellen.

Krisztus áldozatáig a törvény uralma alatt éltünk. Az 
ő váltsághalálával van lehetőségünk arra, hogy őt válasz-
szuk. De az áldozatát elfogadni csak a Lélek segítségével 
tudjuk. Arra van reménységünk, hogy Isten megajándékoz 
bennünket az elfogadás képességével, a hittel.

Sokszor elhatározzuk, hogy betartjuk a parancsolato-
kat, de a gyakorlatban, a való életben mégsem sikerül. Ez 
rossz érzéssel tölt el, eluralkodik rajtunk a kiszolgáltatott-
ság, a tehetetlenség érzése. Nagyon igaz az, hogy nem is 
kell már megbüntetni bennünket, éppen elég, hogy visel-
nünk kell a bűneink következményeit.

Fontos dolog szem előtt tartani, hogy ebben az élet-
ben, mindig most kellene a gyümölcstermő életre töre-
kednünk, hiszen az ítéletkor már késő lesz. Töreked-
nünk kell arra, hogy „a jobb keze mellé” állítson majd 
bennünket. De az is lehetséges, hogy „odaát” már egé-
szen más viszonyok lesznek.

A Lélek segít bennünket a jóra. Ha megismerjük a bű-
neinket, van hová letennünk azokat: a kereszt tövébe. Fel-
szabadító érzés az Isten kegyelmének tudata, amelyre a Lé-
lek elsegít bennünket.

Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

f ApCsel 8,14–25

Igehirdetési előkészítő

Exegetikai súlypontok

Alapigénk a Fülöp diakónus missziói tevékenységét bemu-
tató fejezet része. István mártírhalála után az első gyüle-
kezet tagjai közül sokan elhagyják a fővárost, és tanúságot 
tesznek Jézusról a környező városokban, tartományokban. 
Fülöp Samáriába megy. Csodák kísérik igehirdetését és 
munkáját, mindezek hatására sokan megkeresztelkednek. 
Itt kapcsolódunk be a történetbe. A következőkben két gon-
dolatot szeretnék körbejárni. 

Konfi rmációval egybekötött látogatás 

Miután Jeruzsálembe eljut a hír: „Samária befogadta az Is-
ten igéjét”, az apostolok elküldik hozzájuk Pétert és Jánost. 
Ők pedig elmennek, hogy a Lélek áldását kérjék a gyüleke-
zetre, és „imádkoztak értük (…), mert még egyikükre sem 
szállt rá [a Szentlélek], csak meg voltak keresztelve az Úr 
Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek 
a Szentlélek ajándékában.” Az Apostolok cselekedeteiben 
általában olyan leírásokkal találkozunk, amelyek arról tu-
dósítanak, hogy a keresztség után következik a Szentlélek 
kitöltése, és ezek egymást követő események. Igénkben 
azonban ez nem így történik. Találunk olyan textusokat a 
könyvön belül, ahol a sorrend más (Pállal és Kornéliusszal 
kapcsolatosan azt olvassuk, hogy előbb áradt ki rájuk a 
Szentlélek, és csak azután keresztelkedtek meg), de ezek-
nél is egy eseménysor keretén belül zajlanak le ezek a törté-
nések. Szövegünk nem ad magyarázatot, hogy miért jóval 
a keresztség után kerül sor a Szentlélek kitöltésére. Ezzel 
kapcsolatban sem pozitív, sem negatív értékítélettel nem 
találkozunk. Lukács nem fűz ehhez semmilyen kommen-
tárt, tényként közli ezt az információt.

A megérkező apostolok tulajdonképpen „megkonfi r-
málják” a samáriai gyülekezet tagjait; kézrátétellel és imád-
sággal kérik a Szentlélek megerősítését, és felveszik őket az 
egyház (felnőtt) tagjai közé. Az apostolok jelenlétükkel is 
kinyilvánították, hogy nem csupán a zsidóság, hanem a 
„pogányok” felé is szól Jézus hívása. Ezt erősíti meg a Lé-
lek ajándéka; ennél a szövegnél Samáriában, de a követke-
ző versekben és fejezetekben, az etióp kincstárnok és a ró-
mai százados, Kornéliusz történetében is.

Simon és a szimónia

A 8. fejezetben feltűnik Simon mágus alakja, aki Samária 
lakosságát elkápráztatja csodáival. Azt olvassuk a 9. vers-
ben, hogy „nagynak mondja/tartja magát” – ez elsőre nem 
tűnik erős megfogalmazásnak, de fontos látni, hogy itt 
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nem csupán túlzott magabiztosságról van szó, hanem en-
nél többről. Azzal, hogy ő „nagynak” mondja magát, azt 
jelenti ki, hogy ő több, nagyobb az embereknél; tehát a 
szinkretista varázsló azt állította magáról, hogy ő isteni 
személy. A megbabonázott nép – a tettei láttán, szavai hal-
latán – azt mondja róla: „ő az Isten Hatalmasnak nevezett 
ereje”. Ez ellen pedig Simon nem tiltakozik. 

A tartományba érkező Fülöp igehirdetése és csodái 
(exorcizmus és gyógyítások) nyomán sokan megtérnek, 
megkeresztelkednek, még ez a mágus is. Simon ámulat-
tal fi gyeli és követi Fülöpöt. Ezt a szakaszt követi a tex-
tusunk, amely a Péterhez kapcsolódó hagyományanyag 
része. Éles konfl iktus bontakozik ki Péter és Simon kö-
zött a 8,18kk versekben. Miután Simon látja (a szöveg-
ből egyértelműen nem derül ki, de feltételezhető, hogy 
meg is tapasztalja), hogy az apostolok imádsága és kéz-
rátétele után kiárad a Lélek a gyülekezet tagjaira, a má-
gus pénzt kínál Péternek annak fejében, hogy birtokol-
hassa ezt a „képességet”. Péter egy exkommunikáló átok-
kal felel a mágus kérésére. A szigorú mondatok után csak 
egy halvány reménysugár marad, hogy a varázsló eset-
leg megmeneküljön a kárhozattól: „Térj meg tehát e gaz-
ságodból, és könyörögj az Úrhoz, hátha megbocsátja ne-
ked szíved szándékát.”

Simon neve és alakja az évszázadok folyamán össze-
fonódott a megvesztegetés és az egyházi és lelki javak ap-
rópénzre váltásának fogalmával. Az ő nevét hordozza a 
szimónia szó. Apokrif iratokban és az egyházatyák leve-
leiben is előkerül alakja mint a gnoszticizmus képviselője 
és az igaz tanítás ellensége. Arról olvasunk ezekben a mű-
vekben, hogy Rómában a szenátus szobrot emeltetett ne-
ki, és istenként tisztelték. A Péter-akták arról írnak, hogy 
a mágus egyszer Róma városa felett levitált, hogy tetté-
vel elbűvölje a sokaságot; ezt látva Péter Istenhez imádko-
zott, hogy az Úr állítsa meg a mágust, ekkor Simon várat-
lanul lezuhant. 

A samáriai varázsló az elbukást, a pénzsóvárságot, a 
mammon imádatát testesítette meg a különböző korok em-
berei számára. Az Apostolok cselekedeteiben, akárcsak az 
apokrif iratokban, a történetek végén legyőzve és megszé-
gyenült vesztesként áll előttünk Simon.

Meditáció

Szeretném megfejteni Simon mágus alakját, régóta fog-
lalkoztat ez a kérdés. Ki is ő? Miért teszi ezt? Mi lesz vele? 
A guru, aki megkeresztelkedik, álmélkodva fi gyeli Fülö-
pöt, közelről megtapasztalja a Szentlélek kiáradását, és 
ezek után ezt az egészet meg akarja szerezni. Miért? Pénz-
zé akarja tenni? A maga hasznára szeretné fordítani a ké-
pességet? Ha ezek lennének a szándékai, akkor minden 
bizonnyal Lukács erről is írna, de nem ír. 

Két fi lmélmény jut eszembe. Az egyik Enyedi Ildikó Si-
mon mágus című alkotása, amely feje tetejére állítva tükrö-
zi a jelenbe a mágus és az apostol bibliai és apokrif iratok 
alapján megrajzolt alakját. A turpisság lényege, hogy fel-
cseréli az előjeleket. A fi lmben Péter harsány, ripacs, ver-
sengő, Simon pedig őszinte, igazságot kereső, mértéktar-
tó ember. Ebben a görbe tükörben könnyebb észrevenni a 
markáns vonásokat, erővonalakat. A másik fi lm Beremé-
nyi Géza klasszikusa, az Eldorádó. A főszereplő Monori, 
a Teleki téri piac királya, aki mindig a zavarosban halá-
szik. Jelmondata: Akinek aranya van, mindene van. Min-
dig mindent és mindenkit megvesz az aranyával. Aztán 
az ’56-os forradalom idején váratlanul rosszul lesz, és hiá-
ba vannak a táskájában az aranyrudak, saját egészségét és 
életét nem tudja megvásárolni, pedig az utolsó erejével is 
ezt akarja elérni, de holtan esik össze.

Az igehirdetés felé

A Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap igéi a „Senki 
sem szolgálhat két úrnak” gondolat köré csoportosulnak. 
Elsőre talán kecsegtetőnek tűnhet oltár előtti ige és prédi-
kációs textus alapján is a pénz mammonjának ostorozása, 
de ez nagyon könnyen a moralizálás vakvágányára viheti 
az igehirdetést.

A birtoklás vágya 

Úgy gondolom, Simon mágus ott rontja el, hogy birtokolni 
akar elfogadás helyett. Saját maga akarja kézben tartani az 
események irányítását ahelyett, hogy átadná a gyeplőt. Az 
akarása rabul ejti. Gyerekkoromban láttam egy természet-
fi lmet, amely bemutatta, hogyan lehet befogni a majmo-
kat. Keresni kell egy odvas fát. Először a fa környékén kell 
elszórni kisebb sódarabokat, majd néhány nagyobb da-
rabot az odúkba kell rakni. A majom először összeszedi a 
fa körül a sót, aztán a nagyobb darabért benyúl az odúba, 
megragadja, de így már nem tudja kihúzni a kezét. A ma-
jom nem engedi el a sót, mert annyira akarja, ezért csak 
oda kell sétálni a fához és megkötözni a majmot. Tudunk 
így görcsösen ragaszkodni tárgyakhoz, személyekhez, esz-
mékhez, sőt még a hibáinkhoz is. 

Elengedés, ráhagyatkozás, bizalom

Az úszáshoz bizalom kell. Bízni a vízben, bízni abban, hogy 
a felhajtóerő fenntart. Ha elkezdünk kapálózni, könnyen 
elsüllyedünk, de ha ráfekszünk a tenger hullámzására, ak-
kor a víz megtart. Ahogy az oltár előtti igében olvassuk: 
„Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, 
se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok.” Ha aggodalmas-
kodunk, akkor nincs meg bennünk a bizalom, ha elural-
kodik rajtunk a félelem, akkor a rettegés mammonjának 
szolgálunk, és kicsúszik a lábunk alól a talaj.
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Kötéltánc

A kötéltáncos nem a mélységre fi gyel, hanem a célra. Ha 
másra fi gyelne, könnyen lezuhanhatna. Így kezdett el süly-
lyedni a vízen járó Péter, amikor nem Jézusra, hanem a szél-
re fi gyelt. Így veszítjük el az alapokat, ha megfeledkezünk 
arról, hogy Isten teremtményei (1Móz 2,4–9.15) és gyerme-
kei vagyunk, és hozzá tartozunk. Amikor Isten elküldi Lel-
két, akkor az egyensúlyt ajándékozza számunkra, hogy át-
érjünk a túlsó partra. Ahhoz, hogy ez az egyensúly mindig 
megmaradjon, és életünk ura és középpontja ne egy mam-
mon, hanem mindig Krisztus legyen, szem előtt kell tarta-
nunk a jézusi mondatot: „Keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”

Felhasznált irodalom
Pesch, Rudolf 2012. Die Apostelgeschichte. Patmos Verlag, Neu-

kirchen.
Roloff, Jürgen 1988. Die Apostelgeschichte. Evangelische Ver-

lagsanstalt, Berlin.
Schille, Gottfried 1984. Die Apostelgeschichte des Lukas. Evan-

gelische Verlagsanstalt, Berlin.
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Tallózó

„A történetet nem lehet annak bizonyítására felhasználni, 
hogy a Szentlelket a keresztség után egy másik lépésben kell 
befogadni ahhoz, hogy valaki teljes jogú keresztény legyen.” 
(Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda-Bencés)

„Krisztus prédikálása, megtérés, jelek sorozata, sőt még 
a keresztség is csonka a Szentlélek kiáradása nélkül (8,14–
17). A »víztől és Lélektől« születés tényének említése ösz-
szecseng Jn 3,5 üzenetével, s a krisztusi ígéret beteljesedé-
sének vehető. (…) Még az apostoloknak sincs »birtokuk-
ban a Lélek«, hogy a tetszésük szerint (…) használhatnák! 
Szükség van mindig a könyörgésre azért, mert a Lélek Is-
ten kegyelméből adatik. (…) Simon mágus a példa arra, 
hogy a siker emberi szinten elengedhetetlen előfeltételei 
nem érvényesek Isten világában. (…) Fülöp nem tett mást, 
mint »hirdette a Krisztust«. S ez a prédikáció megtörte a 
mágikus erők uralmát azon a vidéken. Legyünk bizonyo-
sak abban, hogy az Anyaszentegyházban szerte a világon 
felhangzó evangélium meghátrálásra készteti azt a hatal-
mat, melynek félelmetességét közvetlenül érzékeljük.” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Vesszen el a pénzed veled együtt! Ennek a kemény be-
szédnek az volt az oka, hogy Simon nem volt hajlandó meg-
érteni a kegyelmet, az Istentől kapott üdvösségnek és az ő 
áldásainak ingyenességét.” (A Biblia ismerete kommentár-
sorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Simon válaszában megkérte Pétert, hogy járjon köz-
be érte Istennél. Ő lett az előfutára azoknak, akik inkább 

emberi közbenjáróhoz mennek, mint magához az Úrhoz.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„Péter Mózes ötödik könyvét idézve ítéletet hirdet név-
rokonának, Simonnak mondván: »Látom, hogy a keserű 
irigység és a gonoszság fogságába estél.«” (Cornelis van der 
Waal: Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„Isten nem kaptafára dolgozik. (…) Lám, Jeruzsálem-
ben a vízzel való keresztség együtt járt a Szentlélekkel va-
ló keresztséggel is. Samáriában Fülöp keresztelt előbb, az-
tán jöttek az apostolok és a kézrátételüket követte a Szent-
lélekkel való keresztség. (…) Valóban Péter keménységével 
kellene elhárítani minden babonás lelkületet.” (Ablonczy 
Dániel: Tovább! Open Art Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Az ember egy napon rádöbben arra, hogy az életben iga-
zán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem elő-
rejutás, csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
német író, természettudós, politikus, jogász

„Hiába a mélységes vágy a szeretetre, szinte minden mást 
fontosabbnak tekintenek a szeretetnél: sikert, tekintélyt, 
pénzt, hatalmat – szinte minden energiánk arra használó-
dik el, hogy megtanuljuk elérni ezeket a célokat, arra pedig 
szinte semmi, hogy megtanuljuk a szeretet művészetét.”

Erich Fromm (1900–1980) német 
pszichológus, humanista

„Egy árucikk vélt hasznossága fordítottan arányos a meg-
vásárlása és kifi zetése utáni tényleges hasznosságával.”

Arthur Bloch (1948–) amerikai író, 
a Murphy törvénykönyve szerzője

„Egy ajándék éppen annyit ér, amennyi szeretettel kivá-
lasztották.”

Th yde Monnier (1887–1967) francia író

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az apostolok először lépnek ismeretlen terepre. Egy olyan 
helyre érkeznek, ahol már nem kötik magukat szorosan 
a mózesi törvényekhez az emberek. Lehet-e itt Krisztust 
hirdetni? Ha igen, akkor hogyan és milyen módszerrel? 
Nincsenek mély vallásos gyökerek, nincs az embereknek 
igazi egyházképük, sem gyakorlatuk. Jeruzsálem viszony-
lagos közelsége feltételez némi általános ismeretet a zsidó 
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vallásról, de ez elég-e a Krisztus ismeretéhez? Kicsit talán 
olyan ez a hely, mint Dunaújváros. Itt sem lehet mély gyö-
kerekről beszélni, sem arról, hogy az egyháznak komoly 
tekintélye lenne. Nehéz terep az ilyen mindenki számára. 
Éppen ezért az apostolok java érkezik Samáriába. Ott van 
Fülöp, később pedig elküldik hozzá Pétert és Jánost. „Ér-
demes valamit kezdeni az ott élőkkel is.” Az apostolok jó 
szívvel vállalják küldetésüket, a Lélek pedig elvégzi az ő 
munkáját. Kézrátétellel adatik a Szentlélek. A mai konfi r-
máció egyik őse lehetett ez akkor ott.

Samáriában is befogadják az Úr igéjét, de az ördög 
sem marad tétlen. A szekuláris környezetben az embere-
ket könnyebb befolyásolni mindenféle babonával. Egy Si-
mon nevű mágus – aki korábban is foglalkozott varázs-
lással – közéjük vegyül, és szeretné megvenni tőlük ezt az 
ajándékot. Ám ez pénzen nem megvehető. Péter visszauta-
sítja őt. Ma sem könnyebb a helyzet. Számtalan emberben 
él az igény a transzcendens iránt. Egyházon, gyülekezeten 
belül is számos esetben kerül elő a kérdés: ha igazán hi-
szünk, akkor miért nem tudunk kézrátétellel gyógyítani, 
mint az apostolok? Ha igazán hiszünk, akkor miért nem 
tudjuk továbbadni a Lélek ajándékát? Az élő igénynek, a 
mai Simon mágusoknak és a gyenge egyházaknak köszön-
hetően egyre több hamis próféta adja-veszi a Lelket. Leg-
alábbis ezt láthatjuk környezetünkben. Azok, akik a Szent-
lelket önkényesen gurítgatják, mára bevett történelmi egy-
házzá alkudták magukat. Ha Péter itt lenne közöttünk, nem 
beszélve Jézusról, akkor ugyanazt mondaná, mint akkor: 
„vesszen el a pénzed veled együtt.” És akkor még nem be-
széltünk a médiáról. Majd’ minden bulvárújságban találha-
tó horoszkóp, délben vagy éjjel a tévében kézrátétellel gyó-
gyítók ámítanak és szedik el az emberek pénzét. Van te-
hát feladatunk ma is bőven. Ez az igeszakasz erre hívja fel 
a fi gyelmünket. A Szentírást gyakrabban olvasd, ez alap-
ján légy jelen a világban, és meg ne fertőzzenek tévtanítók!

Szentháromság ünnepe után 16. 
(Hálaadó) vasárnap

f Gal 2,16–20
Igehirdetési előkészítő

Ráhangolódás

Egyszer részt vettem egy családi napzáró liturgiában, 
amelynek egyik része nagyon megtetszett. Azóta én is gya-
korlom családi közösségben. Az esti közös imát és ének-
lést megelőzi egy körkérdés, ami arra vonatkozik, hogy 
az adott nap történéseit felidézve ki-ki miért ad hálát Is-
tennek. Nagyon izgalmas hallgatni a gyerekeket, hogy ők 

mit emelnek ki a nap eseményeiből, mi az, ami számukra 
fontos volt, amit egy nap zárásaként szívesen felidéznek. 
Sokszor okoznak a gyermekeink számunkra meglepetést. 
A napnak nem várt apró mozzanatai is a középpontba ke-
rülnek ilyenkor, azon túl, hogy jó ismét osztozni egymás 
örömeiben. A nap végére eluralkodó fáradtság mellett jó, 
hogy megjelenik a hálaadás érzése is, amit nem mi gene-
rálunk, hiszen a hála mindig csak válasz. 

Kontextus – egyházi év

A kijelölt igék a Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 
témájához kapcsolódnak. Az ősz beköszöntével a bennün-
ket körülvevő természet a mulandóság jeleit mutatja, és 
bennünket is emlékeztet saját mulandóságunkra és ha-
lálunkra. Az ünnep azonban megszólaltat egy nagyobb 
hatalmat, erőt, amelyet a Krisztussal való egységben, a 
keresztségben kapott kegyelemben tapasztalhatunk meg 
(Jánossy 1998). 

Az Útmutató ugyanakkor hálaadó vasárnapként is meg-
jelöli ezt az ünnepet, lehetőséget adva ezzel arra, hogy is-
tentiszteletünkön a hálaadás témája kerüljön a középpont-
ba. Ennek is megvan a létjogosultsága és szükségessége. Jó, 
ha egy adott vasárnapon kiemelt fi gyelmet kap a hálaadás, 
hogy ez az élmény aztán minél inkább áthassa az egész egy-
házi esztendőt, közösségi és egyéni életünket. 

Számos gyülekezetünkben él az a szokás, hogy az ősz 
egyik vasárnapján aratási hálaadó ünnepet tartunk. Ennek 
nincsen külön elrendelt ideje az egyházunkban, bár a né-
met Losung éppen ezt a vasárnapot jelöli meg aratási hála-
adó ünnepnek. Jó a földi javakban is meglátni Isten gond-
viselő szeretetét, hogy aztán megajándékozottságunkkal a 
nélkülözők felé tudjunk fordulni. 

Számos lehetőségünk van tehát a választott igék, a he-
lyi szokások fi gyelembevételével és saját meditációnk ered-
ményeként megfogalmazni azt a központi üzenetet, ame-
lyet ezen a vasárnapon közvetíteni szeretnénk a gyüleke-
zeti közösségben. 

Gondolatok a textushoz

Alapigénk első versében az apostol a megigazulás két útját 
állítja szembe egymással: megigazulás a törvény cselekede-
tei alapján vagy a Krisztusba vetett hit által. Nyilvánvaló, 
hogy itt nem elméleti teológiai fejtegetésről van szó, hanem 
Pál egy nagyon konkrét helyzetre kíván reagálni, amelyről 
korábban értesült, és amely fő motivációja volt levele meg-
írásának. Történt ugyanis, hogy Galácia gyülekezetei más 
evangéliumhoz pártoltak, és ezzel eltértek attól az evangé-
liumtól, amelyet egyszer már elfogadtak. Nem egészen vi-
lágos, hogy ez az elpártolás miként és kik által következett 
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be a gyülekezetekben. Az apostol nem is ezt akarja kiderí-
teni, inkább újra bizonyságot tesz Krisztus evangéliumáról, 
amely páratlan módon tárja elénk Isten mindenki számára 
elkészített megigazító akaratát. Ehhez az evangéliumhoz 
kívánja visszavezetni Pál a gyülekezeteket. 

De mit is állít egymással szembe az apostol? Mi minden 
húzódhat meg a konkrét feszültség mögött? (A kérdésekkel 
nyilvánvalóan azt is szeretném érzékeltetni, hogy túlzott 
leegyszerűsítésnek tartom a cselekedetek és a hit szembe-
állítását.) Nyilvánvaló, hogy az apostol által használt teoló-
giai fogalmak mögött konkrét személyek és csoportok áll-
tak. A feszültséget úgy is megfogalmazhatjuk, hogy vallá-
sos, kegyességi irányzatok fordultak szembe egymással, és 
a kérdés valójában az volt, hogy kinek a dominanciája ér-
vényesül a gyülekezetekben. Valószínűleg zsidókeresztény 
vándorprédikátorok jelentek meg a pogányokból lett ke-
resztény közösségekben, hogy rávegyék őket a zsidó szoká-
sok (mindenekelőtt a körülmetélkedés) betartására (Cser-
háti 1982). Motivációjukat pontosan nem ismerjük. Lehet, 
hogy erősen élt bennük az a felfogás, hogy csak a szövetség-
ben, Isten népeként részesülhetnek szabadulásban, és eh-
hez magukon kell viselniük a szövetség jelképét, a körül-
metélést (Nikolainen 1985). De akár az is meghúzódha-
tott a háttérben, hogy a kereszténység maradjon csak meg 
a zsidóság közelében, annak bizonyos külső jeleivel együtt, 
hogy biztosítva legyenek számára is a birodalom által nyúj-
tott szabadságjogok (religio licita). (Ebből a perspektívából 
is érdemes felidézni Pál antiókhiai vitáját Péterrel, amely 
eset egyébként is szorosan kapcsolódik alapigénkhez.) 

Az egyházpolitikai szempontok mellett egyéb lehetsé-
ges okokat is megfogalmazhatunk az ellentétek mögött. 
Talán nem is igazán a megigazulás mikéntje állt a közép-
pontban, hanem a hagyományhoz való viszony kérdése. Mit 
kezdjünk a hagyományunkkal? El lehet-e dobni egyik pil-
lanatról a másikra azt, ami évszázadokon keresztül iden-
titásunk egyik meghatározó része volt? A törvényhez va-
ló viszonyt nyilvánvalóan újra kellett értelmezni Krisztus 
evangéliumának fényében. De ez egyáltalán nem lehetett 
egyszerű, hiszen sokkal többről volt szó, mint hogy a „ha-
tályos rendelkezések” megszűnnek-e vagy sem. 

Az ellentét mögött azt a kérdést is meghallhatjuk, hogy 
miként éljük meg a megigazulásunkat. Hogyan éljük meg 
a hitünket, a vallásosságunkat? Milyen szempont alap-
ján mérlegeljünk, amikor Isten általi elfogadottságunk-
ról szeretnénk valami bizonyosat tudni? Mi legyen a zsi-
nórmértékünk, amikor tetteinkben is szeretnénk megje-
leníteni hitünket? 

A fenti gondolatokat összegezve a következő feszültség 
rajzolódhat ki előttünk: az egyik oldalon ott van a terem-
tő és szabadító Isten által kinyilatkoztatott törvény (való-
ságosan és szimbolikusan), amely kiállta az idők próbáját, 
amely biztos orientációs pont, amely egyszerűbben és köny-
nyebben olvasható tükör, mint bármi más. Amely gazdag 

értelmezési lehetősége ellenére mégiscsak egyedülálló ko-
héziós erővel bír. Pál sem kritizálta a törvényt, csak egyszer 
s mindenkorra megkérdőjelezte, hogy képes-e az ember a 
maga erejéből Istennek tetsző életet élni. A másik oldalon 
pedig ott van a Krisztusba vetett hit, amely gyökeresen 
más, amely még nem állta ki az idők próbáját, amelyet mi 
egyáltalán nem tudunk kontrollálni, és amely egyáltalán 
nem kecsegtet társadalmi elismertséggel és biztonsággal. 

Ha ez a helyzet, vajon miért küzd Pál olyan szenvedé-
lyesen a (saját) igazáért? Biztos, hogy nem egyházpolitikai 
megfontolásból. Egész egyszerűen Krisztus evangéliumá-
nak egyedülállóságáról akarta meggyőzni a galáciai gyü-
lekezeteket. A „más evangéliumnak” a középpontjában a 
törvény betűje áll, és a reménytelen emberi igyekezet. An-
nak az evangéliumnak a középpontjában, amit ők is egy-
szer megismertek, és amelyet most az apostol újra hirdet, 
maga az élő, most is értünk könyörgő Jézus Krisztus áll, aki 
nem egyszerűen a múlt egy eseményének a szereplője, nem 
egy megszemélyesített törvénykönyv, hanem a mindenkori 
jelenben élő és cselekvő Úr. Ez olyan tapasztalata és meg-
győződése az apostolnak, amit nem tud nem mindenek fö-
lé helyezni és egyedüli útként meghirdetni.

A 17. vers érdekesen illeszkedik az előzőhöz, hiszen itt 
az apostol mintha válaszolna ellenfelének a közbeszólá-
sára. Az előző vers gondolatmenetéből ugyanis feltéte-
lezhető az a kérdés, hogy akkor vajon mindenki (pogány 
hátterű keresztények és zsidókeresztények egyaránt) bű-
nösnek találtatik-e, és végső soron Krisztus tesz-e min-
denkit bűnössé (Kiss 1941). Nem egyszerű ennek a vers-
nek az értelmezése. Egy biztos, hogy Krisztusban keres-
ve a megigazulást senki sem tarthatja különbnek magát 
a másiknál. Míg a törvénnyel összefüggésben beszélhe-
tünk különböző szintekről, Krisztus keresztjére tekint-
ve nehéz lenne megfogalmaznunk, hogy kicsit, közepesen 
vagy nagyon látjuk-e meg benne emberi elesettségünket. 
Krisztus keresztje összeköt bennünket, és egy asztalkö-
zösségbe helyez mindannyiunkat. Így történik utalás a 
következő versben az antiókhiai eseményekre, minde-
nekelőtt Péter botlására. 

Alapigénk utolsó két versében Pál személyes hangvétel-
lel szólítja meg a galáciai gyülekezeteket. A többes szám-
ról áttér az egyes számra. Nagyon eleven képeket használ 
ahhoz, hogy érzékeltesse a Krisztusba vetett hit lényegét. 
Ő Krisztus szolgája (1,10), akit Isten elhívott kegyelme ál-
tal, hogy Fiát kinyilatkoztassa őbenne (1,16). Ezt a gondo-
latmenetet folytatja Pál, amikor arról szól, hogy ő egyedül 
Istennek akar élni. Ahhoz, hogy az ember felszabadultan 
élhessen az Istennek, olyan gyökeres változásnak kell bekö-
vetkeznie, amely csak a halálhoz fogható (Cserháti 1982). 
Így értelmezhető az apostol radikális megfogalmazása: én 
meghaltam a törvény által a törvénynek. Ezzel valójában 
megszűnt számára az a viszonyítási rendszer, amelyben ko-
rábban élt. Csak ez a halál adhat helyet egy más minőségű 
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életnek, amelyet az apostol a következő kifejezéssel fogal-
maz meg: Krisztus bennünk. Ha visszatérünk a korábban 
megfogalmazott új szembeállításhoz, akkor az apostol itt 
valójában arról tesz bizonyságot, hogy Krisztus egész lé-
nyünket akarja megragadni, hogy ne kényszerből, hanem 
belső indításból éljünk Istennek, szemben a törvény útjá-
val, amely „kívülről” támaszt igényt az engedelmességünk-
re, anélkül, hogy ebben segítségünkre lenne (uo.). Mindez 
azért történik, hogy Isten dicsőíttessék Krisztus által ben-
nünk. Ezzel az apostol meg is adja a Krisztusba vetett hit 
által megragadható megigazulás igazi értelmét. 

Kérdések formájában megfogalmazott vázlat

Mielőtt az apostolhoz hasonlóan mi is szembeállítanánk 
a galaták más evangéliumát a Krisztus evangéliumával, és 
mielőtt mi is szembeállítanánk a megigazulás két útját, ér-
demes először körbejárnunk azt a kérdést, hogy vajon mi 
jelent evangéliumot abban a gyülekezetben, ahol szolgálni 
készülünk. Mi az a jó hír, ami megtart, ami megerősít, és 
ami irányt ad a közösség életében? Mi az az evangélium, 
amit mi hirdetünk, amit a gyülekezeti közösség megél, és 
amit sugározni tud a környezetében? A Krisztus evangéli-
uma vagy valamilyen más evangélium?

Pál levelének elején megfogalmazza Krisztus evangéli-
umának lényegét: Jézus önmagát adta bűneinkért, hogy ki-
szabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a 
mi Atyánknak akarata szerint (1,4). Alapigénk utolsó ver-
sében ezt az evangéliumot személyes hangvételben is meg-
szólaltatja: „azt az életet pedig, amit most testben élek, az 
Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és ön-
magát adta értem.” (2,20) Hit által ragadhatjuk meg meg-
ajándékozottságunkat, és hit által válhatunk engedelmes-
sé, hogy minél inkább Krisztus legyen bennünk és általunk 
Isten dicsőségére. Vajon hogyan fogalmazzuk meg mi sze-
mélyes evangéliumunkat?

Sokféleképpen fejezhetjük ki Krisztus és a benne hívő 
ember és közösségek kapcsolatát. Utalhatunk a keresztsé-
günkre, egy döntő fordulatra az életünkben, vagy akár pil-
lanatnyi érzéseink mentén is megfogalmazhatjuk Krisztus-
hoz és gyülekezetéhez való viszonyunkat. Pál nagyon el-
gondolkodtató képet használ: Krisztus él bennem. Az élő 
Úr értem és általam akar jelen lenni. Micsoda ajándék és 
küldetés! Krisztus arcát hordozni a világban. Vajon gyü-
lekezetünkben és gyülekezetünk által hogyan él Krisztus? 
Hol válik ez mások számára is nyilvánvalóvá? Hol kell ne-
künk meghalnunk, hogy ő élni tudjon bennünk?

Vajon mit nevezhetünk ma más evangéliumnak? Mi-
lyen evangéliumokat ragadnak meg ma az emberek? Sok-
féle evangélium létezik, de csak egy szól a mindenkori je-
lenben élő és cselekvő Úrról. Meg tudjuk-e ezt eleven üze-
netként szólaltatni?
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Tallózó

„Az evangélium »nehéz dolog«! Az Isten kegyelméről, 
Krisztus váltságáról szóló örömhír sokszor olyan vala-
minek tűnik, mintha azonos lenne a kellemessel, a »jó ér-
zéseket« keltővel, s nem volna teremtőereje. Ezért aztán 
az igehirdetésekben állandóan szerepeltetjük a törvényt, 
mert azt képzeljük, hogy ennek komolysága (…) adja meg 
az evangélium komolyságát, netalán a hitelét. (…) kísér-
tés ez: Pálnak is harcba kellett szállnia vele.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Pál azt állítja, hogy »ha Krisztus annyira szeretett, 
hogy önmagát adta értem, akkor szeret annyira, hogy éli 
az ő életét bennem«.” (A Biblia ismerete kommentársoro-
zat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Clow (…): Minden eretnekség közül a legsúlyosabb, 
amely megrontja a gyülekezeteket, hamissággal fertőzi a 
hitvallásokat, és emberi szívünk gőgjét növeli, az a csele-
kedetek általi üdvözülés.” (William MacDonald: Ó/Újszö-
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…a törvény minden cselekedetén túl egy egész más 
igazságra van szükségünk, nevezetesen Isten cseleke-
detére és ingyen való kegyelemére. (…) tagadja, hogy a 
törvényt cselekedetek által töltsék be. Sokkal inkább a 
törvényt egyedül a hit által lehet betölteni. Mert a tör-
vény betöltése azonos a megigazulással. (…) a törvény 
cselekedetei szükségszerűen bűnök. Különben rendel-
kezne megigazító erővel. (…) Aki a törvényt tanítja, 
növeli a bűnt és lerombolja a törvényt. (…) Krisztus le-
rombolja a bűnt és felment a törvénykényszer alól. (…) 
a törvényre szükség van, nem azért, hogy cselekedet 
által igazuljunk meg, hanem mivel már megigazult-
nak valljuk magunkat, általa feszítsük keresztre a tes-
tet, és hogy az élet dolgaiban eligazítson. (…) aki a tör-
vény cselekedete által keresi a megigazulást, nem jut el 
addig, hogy a testét megfeszítse – ellenkezőleg, ő csak 
növeli annak kívánságait. (…) Ezzel szemben a Krisz-
tusba vetett hit szereti a törvényt, amely a kívánságot 
megtiltja. És így pontosan azt cselekszi, amit a törvény 
parancsol: megragadja a kívánságot és keresztre feszí-
ti.” (Martin Luther: A galata levél magyarázata – 1519. 
[Ford. Weltler Sándor])
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Szentháromság ünnepe után 16. (Hálaadó) vasárnap a

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Néha azt szeretném, ha »Vigyázat, törékeny« felirat lenne 
a homlokomra ragasztva. Néha azt szeretném, ha valahogy 
tudtára adhatnám az embereknek, hogy azért, mert olyan 
világban élünk, ahol nincsenek szabályok, és olyan életet 
élünk, ahol nincsenek törvények, másnap reggelre kelve 
még éppen úgy fáj, ami fáj.”

Elizabeth Wurtzel (1967–) amerikai újságíró

„Mondjon valamit, amit erőszak nélkül meg lehet oldani! 
Ahhoz, hogy építhessünk, először a régit kell lerombolni, 
elpusztítani!”

Agatha Christie (1890–1976) angol író

„A mosollyal fi zetni lehet. A mosollyal kárpótolni lehet. 
A mosollyal életet lehet adni. És van mosoly, melyért meg-
hal az ember.”

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) 
francia pilóta, író

VERS

Kassák Lajos: Mezítelen

Ellenfele vagyok magamnak és testvére ellenségeimnek
az elítéltnek segítem vonszolni keresztjét
közben egy mély álom vizén ringat a szél
s csukott szám a Te csókod ízét őrzi.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ismerős ez az ige, mégis nagyon nehéz. Nehéz értelmezni 
ezeket a hosszú páli mondatokat.

Először nyilván nemcsak a Tízparancsolatról van szó 
mint törvényről, hanem minden mózesi törvényről. Szá-
momra ezek már ismeretlenek; nagy távolságot érzek ezek-
től. Ennél sokkal közelebbi számomra az a hitvallásunk, 
hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által igazulunk meg.

Megigazulás. Ez itt a kulcsszó. Másutt is sokat emle-
geti Pál.

Megigazulás. Amit Krisztus tett értünk: vállalta a ke-
reszthalált.

Kizárólag Jézus Krisztus által üdvözülhetünk.
Nemrég egy bibliaórán arról beszélgettünk, mit vá-

laszolnánk, ha ott állnánk Isten előtt, és ő megkérdezné: 
„Miért engedjelek be téged a mennybe?” Erre a kérdésre 
minden olyan válasz, amely úgy kezdődik: „Mert én…”, 
és arra épít, hogy ki vagyok, milyen vagyok, és mit tettem, 
haszontalan. Az egyetlen helyes válasz valahogy így han-
gozna: „Azért, amit Jézus tett.”

Nem kell Istennek ígéreteket tennem, új törvényeket 
gyártanom saját magam igazolására, megnyugtatására. 
És mégis megtesszük: újra felépítjük a szabályok útvesz-
tőit, ahol aztán eltévedünk, megrekedünk. Hajlamosak va-
gyunk új törvényeket hozni magunknak. Ezáltal béklyóba 
is zárjuk magunkat, és úgy érezzük, elszakítjuk magunkat 
Istentől, mert nem tudtunk megfelelni neki, pedig nem is 
ő kérte, hogy tegyem meg azt a dolgot.

A hívő személyisége teljesen új lesz. Eddig éltem, ahogy 
éltem, de ha Jézust megismerem, már ő él bennem. Pró-
bálok úgy élni, hogy Krisztusnak tetsző legyen, de nem 
mindig sikerül. Szaladok, az élet sodrában vagyok, s bár 
egyházközelben, de mégis sokszor erőt vesz rajtam a ré-
gi: és nem Krisztus lép ki mellőlem, hanem én rohanok 
el mellőle.

A befejező versre csak azt mondhatom: ámen! Úgy le-
gyen! Jó lenne Pál apostollal együtt elmondani, vallani: 
„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Ez 
az én óhajom, fohászom. Ezt kívánom a gyermekeimnek 
és mindenkinek.
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Felebarát vagy embertárs

Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon

Szerk. Fabiny Tibor – Pecsuk Ottó – Zsengellér József
Luther Kiadó – Kálvin Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány, Budapest, 2014.

Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon címmel rendeztek konferenciát 2013. 
április 2–3. között a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán (KRE-HTK). 
A konferencia létrehozásában együttműködött a KRE-HTK, a KRE Bölcsészettudományi Ka-
rán működő Hermeneutikai Kutatóközpont és a Magyar Bibliatársulat; mindenki a maga sajátos 
szempontjaival igyekezett gazdagítani az eseményt. 

A konferencia célja a mai Magyarországon használatban lévő bibliafordítások áttekintése és 
a különböző felekezetek bibliahasználati szokásainak és szempontrendszereinek megismerése 
volt. A szervezők arra törekedtek, hogy az egyes bibliafordításokat olyanok mutassák be, akik 

vagy egy felekezet, vagy a bibliafordítás elkészítőinek és kiadóinak képviseletében hitelt érdemlő módon tudtak megszólalni a témában. 
A konferencia előadásainak anyagát a szervezők tanulmánykötetbe rendezték, amely a Luther Kiadó, a Kálvin Kiadó és a Herme-

neutikai Kutatóközpont kiadásában, közülük a Luther Kiadó gondozásában látott napvilágot, hogy a bibliafordítások iránt érdeklődő 
olvasók is megismerkedhessenek a konferencián felvetett fontos fordításelméleti, hermeneutikai kérdésekkel.

A tudomány vonzásában

Evangélikus iskolák kutató tanárainak I. konferenciája

Szerk. Érfalvy Lívia
Luther Kiadó, Budapest, 2014.

Olyan pedagógusok írásait tartalmazza ez a tanulmánykötet, akik mindennapos oktató-ne-
velő munkájuk mellett, saját szaktárgyuk tanításán túl szűkebb vagy tágabb értelemben véve 
kutatómunkát is végeznek. A szerzők között találunk tudományos fokozattal rendelkezőket, 
doktoranduszokat és olyan pedagógusokat is, akik elmélyülten foglalkoznak valamilyen szak-
tudományi témával vagy módszertani kérdéssel.

A felhalmozott tudásanyag bemutatására a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 
hagyományteremtő céllal megrendezett kutató tanári konferencián került sor 2013. április 23-án, 
amelynek keretében a magyarországi evangélikus iskolákban tanító, tudományos munkát is végző 

tanárok mutatták be kutatási eredményeiket. A konferencia valódi tudományközi eszmecsere, konstruktív párbeszéd és együttgondol-
kodás volt a történelemtudomány, az irodalom- és nyelvtudomány, a természettudomány, a pedagógia, valamint a művészet kérdéseiről.

Reményeink szerint nemcsak a tudományos életet gazdagító, hanem a középiskolai tanítási gyakorlatban is hasznosítható könyv-
sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. Az Opera scholarum sorozatcím ugyanis arra utal, hogy az időközben vándorkonfe-
renciává váló kezdeményezés további állomásainak anyagából a közeljövőben újabb tanulmánykötetek látnak napvilágot, ezzel is 
felmutatva azt az értéket, amit az evangélikus oktatás hazánkban képvisel.

ELŐKÉSZÜLETBEN

Luther válogatott művei 8.

Asztali beszélgetések

Szerk. Csepregi Zoltán
Luther Kiadó, Budapest, 2014.

A tizenkét kötetesre tervezett Luther válogatott művei sorozat soron következő, 8. kötetében Luther 
Márton híres asztali beszélgetéseiből olvashatják az eddigi legteljesebb magyar nyelvű válogatást 
Márton László József Attila-díjas író, műfordító fordításában. A kötet várható megjelenése: 2014 
októbere.


