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Pásztorok karácsonya
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

Idén nem jönnek. Az angyalok sem. Legalábbis azok nem, 
akik a betlehemi mezőn nagy örömöt hirdetnek. Kevésbé 
lírai angyal azért idén is jön, de ő a töprengő, igaz és jó-
lelkű József fülébe suttog éjszakai álomban. Jézusnak ne-
vezd – mondja –, mert Jahve szabadítását hozza. Benne, 
tetteiben, szavában, gondolkodásában, döntéseiben maga 
az élő Isten lesz velünk. Minden napon, a világ végezetéig.

Ha a szószékre nem is jönnek, de azért a pásztorok idén 
is ott tanyáznak a szabad ég alatt a betlehemi mezőn, őr-
ködnek nyájuk mellett. És mert nem kell szólnunk róluk, 
ők szólhatnak hozzánk. Szabadon és spontán, nem hiva-
talosan és nem kötelességszerűen. Önkéntesen.

Elolvastam egy csomó prédikációt a karácsonyi pász-
torokról. Valamilyen módon mindegyik foglalkozott az-
zal, hogy a „Ne féljetek!” bátorítás fölöslegesnek tűnik. Mert 
ezek a sokat próbált fickók nem ijedősek. Ismerik az éjsza-
ka árnyait. A halk surranásokat, ágreccsenéseket, alig ér-
zékelhető hullámokat, amelyek megriasztják a nyájat. Az 
éjszakának nincs olyan fenyegető jelensége, amit már ne 
tapasztaltak volna ezerszer, és amitől megriadnának. Gye-
rekkorukban tanulták a mesterséget. Tudják, hogyan kell 
megküzdeni éhes farkasokkal, ravasz, surranó tolvajokkal. 
Nemcsak a bőrük cserzett, valahogyan a lelkük is az. Nem 
rezzen akármire, mintha védőréteg takarná. Ismerik a szak-
ma fortélyait, és bátor fi ckók. Ha egy elkóborolt bárányka 
panaszkodó bégetését hallják, még éjszakai sötétben is utána 
indulnak. Hozzászoktak a veszélyekhez, tudnak magukra 
vigyázni. Valahogy nem nekik szól a biztatás: „Ne féljetek!”

Mintha nem nekünk szólna. Mi hirdetjük, ők meg hall-
gatják. Nekik szól. Persze jó volna, ha nekünk is szólna. 
Szeretnénk, de nekünk is cserzett a bőrünk és a lelkünk. 
Főleg karácsonykor. Nagyon nehéz az ünnepi nagyüzemet 
lelki csendre fordítani. Egyik oldalon tömjük a fejünket és 
a lelkünket minél több tartalommal, hogy kitartson végig 
az ünnepen. Hogy az utolsó szórvány-istentiszteletre is jus-
son még muníció. Hiszen az ő lelküknek ez a pár fős áhítat 
jelenti a karácsonyt! Telizsúfoljuk hát a fejünket és a lel-
künket karácsonyi tartalommal; hogyan állhatnánk meg 
üresen, lelki szegényekként a karácsonyi üzenet előtt? Rop-

pant nehéz feloldani ezt az ellentmondást. Nem is azért, 
mert megfakult a régi lelkesedés. Nem is azért, mert any-
nyi e világi terhet cipelünk, és eközben olyan fáradtakká, 
nyersekké válunk, hogy túl fi nomak számunkra a meny-
nyei hangok. Kár lenne és fölösleges hibát, bűnt, mulasz-
tást keresnünk, önmagunkat ostoroznunk. Annyi bizonyos, 
hogy a lelkészi pálya mint élethivatás, annak mai gyakor-
lása és követelményei aligha a lélek fi nomodását szolgál-
ják. Megedződtünk. Utánamegyünk a panaszosan bégető 
kisbáránynak, feltaláltuk az egyfős hittancsoport fogalmát, 
és küzdünk azért, hogy a lelkünk rezonáljon a mennyei 
szférából érkező angyalhangra. Egyik sem sikerül mindig.

Aztán valahogy mégiscsak fölkerekedünk így karácsony-
kor, pont, mint ők. Nem akármilyen az az angyalhang, átha-
tol a lélek megvastagodott burkán, a rutinon, a megfáradáson. 
Miközben hirdetjük, futunk, idegeskedünk, mégiscsak meg-
szólít minket is. Akaratlanul is rezonál a lelkünk. Még régi 
karácsonyok is eszünkbe jutnak, visszaemlékezünk, hogyan 
rezonált a lelkünk régen. Minden egyes olvasott szóra, hir-
detett mondatra, gyertyalobbanásra, akkordra és dallamív-
re. Elindulunk a pásztorok karácsonyi útján – adeste fi deles –, 
és csodát várunk. Hogy aki küldi a dallamot, újra a régivé va-
rázsol minket. Hogy megoldja a problémákat, amelyeket már 
évek óta csak tolunk magunk előtt. Hogy végre megmutatja az 
erejét, amely ha kell, magasra emel, ha kell, elfújja előlünk az 
akadályokat, ha kell, megregulázza ellenfeleinket. Hatalmasat 
várunk. Igazi változást az életünkben, olyat, ami méltó ehhez 
a karácsony éjszakai szikrázó fényhez, mennyei jelenéshez és 
az angyal mindenen áthatoló, kedves hangjához: Ne féljetek! 

De csak egy gyermeket találunk. Egy csecsemőt, aki a jászol-
ban fekszik. Akiről gondoskodni kell, aki óriási mennyiségű sze-
retet igényel, aki gyengéd érzéseket vált ki a legzordabb felnőtt-
ből is. És láthatjuk a pásztoroktól, azok boldogok, akik ebben 
a gyermekben felismerik az ígéret beteljesülését. Benne és vele 
mellénk szegődik az Isten. És velünk jön minden fáradozásunk-
ba, minden rutinba, kiábrándulásba, csöndes bólintásba: még-
is! Együtt rója velünk azt az utat, amelyet nekünk szánt, ame-
lyet választottunk, és amelyen otthon vagyunk. Boldogok va-
gyunk, ha felismerjük ebben a Gyermekben hozzánk hajló Istent.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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A katolicitás (egyetemesség) kihívása
Sokféleség és egység megfelelő viszonya*

g  H E L L E R  D A G M A R

F I G Y E L Ő e

E L Ő A D Á S O K e

 „A világ helyzete már önmagában afelé taszítja a mai ke-
reszténységet, hogy elgondolkodjon a katolicitásról.”1 Ezek 
a német teológus, Wolfgang Beinert szavai 1964-ből. Ami-
att aggódik, hogy nem eléggé gondolják végig a katolicitás 
viszonyát a mai világhoz.

Meglepőnek tűnhet, hogy ötven évvel később a Societas 
Oecumenica újra felveti a „katolicitás” témáját. A világ per-
sze változott Beinert gondolatai óta. Mivel azóta sok-sok 
tanulmány jelent meg a „katolicitásról”, az ökumené és a 
világ helyzete még inkább kihívást jelent az egyházaknak, 
és megkérdőjelezi a „katolicitás” eszméjét. Ezért javasolta a 
Societas Oecumenica a XVIII. tudományos konferencia té-
májának a következőt: A katolicitás (egyetemesség) kihívá-
sa – Sokféleség és egység megfelelő viszonya. (Az angol cím 
szó szerinti fordítása: Nyomás alatt a katolicitás – Sokféle-
ség és egység ellentmondásos viszonya.)

Három lépésben fejtem ki a témát. Először rövid törté-
neti áttekintést adok a „katolikus” szó jelentéséről és hasz-
nálatáról. Utána vázolom „katolicitás” és „egység” viszo-
nyát, majd a harmadik részben a mai világ kihívásaival 
foglalkozom a „katolicitás” jegyét illetően.

Mi a katolicitás? Történeti áttekintés

Természetesen semmi újdonság nincs abban, ha egyesek 
számára a „katolikus” jelző része ama egyház nevének, 
amelyhez tartoznak. Ezért „katolikusok”. Másoknak ez 
problémát okoz, amikor azt érzik, hogy „különbözünk a 
»katolikusoktól«”, egészen odáig menően, hogy ezt mond-

 * Elnöki megnyitó előadás a Societas Oecumenica XVIII. konferen-
ciáján, 2014. augusztus 21-én a zuglói evangélikus templomban.
 1 „Die Weltsituation drängt heute ganz von selbst das Christentum 
zu einer Besinnung auf die Katholizität.” Beinert 1964, 1: 15. o.

ják: „Nem akarunk »katolikusok« lenni.” Ez azonban nem 
változtat azon a tényen, hogy mindkét oldal – és sokan má-
sok – a Nicea-konstantinápolyi és az Apostoli hitvallással 
mondják: „Hiszem az egy szent katolikus és apostoli egy-
házat” vagy „hiszem a szent katolikus [egyetemes] egyhá-
zat. Egyes egyházakban és országokban úgy próbálták le-
győzni a dilemmát, hogy a „katolikust” „kereszténynek/ke-
resztyénnek” fordították – „hiszem a keresztény egyházat” 
– vagy más szavakkal: „egyetemes”, „általános” egyházat.

Ez rámutat a „katolikus” jelentésének ellentmondásos-
ságára. Amikor azt mondom, „ma”, akkor különösen is arra 
a helyzetre gondolok, amelyben sok „katolikus egyház” él 
egymás szomszédságában ugyanazon a területen. Már ez 
kihívást jelent a hitvallás kijelentésével szemben, hogy az 
egyház „egy”, de a katolicitás igényével szemben is.

De mielőtt mélyebben feltárnánk ezt az ellentmondásos-
ságot, szeretném áttekinteni, hogy mit is jelent a „katolikus”.

A jelenlegi helyzet nyilvánvalóan nem segít, hanem 
ellenkezőleg, inkább csak bonyolítja a problémát. Ezért 
azt javasolnám, hogy nézzük meg a szó eredeti jelentését. 
A klasszikus görög szótárak azt mondják, hogy a kath’ olou 
és származéka, a „katholikosz” azt jelenti, hogy „általános” 
és – egészen szó szerint – „az egész szerint, arra vonatko-
zóan, ami teljes és érintetlen”. Beinert a szó etimológiáját 
kutatva rámutat, hogy az antik korban a „katholikosz” jel-
zőt sohasem használták földrajzi egyetemességre.2 A foga-
lom világi használatának – Beinert szerint – három alap-
vető jelentése van: 1. Tér és idő dimenziójára használatos 
a „teljes” értelmében. 2. Retorikai szakkifejezésként „ál-
talánosat” jelent. 3. Gyökerei alapján a szó „tökéleteset” 
vagy „teljességben” valót is jelent. Összességében Beinert 
úgy látja, hogy a „katholikoszt” az antik korban a 3. szá-

 2 Beinert 1964, 1: 27. o. A Római Birodalomra és terjeszkedésére az 
„oikoumenikosz” jelzőt használták.
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zadig a „mindent átölelő (átfogó)” értelmében használták 
(Beinert 1964, 1: 35. o.).

Ennyit a kifejezés eredeti, világi jelentéséről.
De miért használták a korai keresztény gondolkodók 

az egyház jellemzésére, amikor a Nicea-konstantinápolyi 
és az Apostoli hitvallást megfogalmazták?

Ez a kérdés különösen is érdekes a katolicitás értelmé-
nek kutatásakor, ha meggondoljuk, hogy a „katolikus” jel-
zőt három másikkal együtt alkalmazzuk az egyház leírá-
sára, vagyis amely ezen kívül még egy, szent, apostoli is. 
Ezek mindhárman – mondjuk ki – könnyebben érthető-
ek, mivel világosabban és közvetlenebbül kapcsolódnak 
a Szentíráshoz. Majdhogynem szó szerint levezethetők a 
Szentírásból, amikor az a kérdés, hogy kik a keresztények, 
hogyan cselekedjenek, és mi az egyház. Láthatjuk, Jézus 
azt akarja, hogy követői „egyek” legyenek (Jn 17,21), Pál 
pedig fi gyelmezteti az efezusiakat, hogy „egy test” és „egy 
Lélek” (Ef 4,4), hogy hirtelen csak két igét említsünk. Az, 
hogy az egyház „szent” és „apostoli”, Páltól szintén leve-
zethető, amikor ugyanazoknak az efezusi keresztényeknek 
írja: „…polgártársai [vagytok] a szenteknek és háza népe Is-
tennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alap-
jára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész 
épület összeilleszkedik, és szent templommá növekszik az 
Úrban…” (Ef 2,19b–21) 

De honnan vették a korai egyház zsinatai, hogy az egy-
ház „katolikus”? Egy igehely van erre, amely, ha nem is 
használja a „katolikus” jelzőt, de a témára utal, vagy in-
kább: egy olyan, ahol megtaláljuk a leírását annak, hogyan 
értették az egyházatyák, amikor a „katolikust” használ-
ták a hitvallásban. Ez pedig Ef 1,22–23: „Mindent az ő lá-
ba alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé. 
Ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent 
mindenekben.” Pál a , teljesség kifejezést hasz-
nálja. De akkor miért nem „pleromatikusnak” nevezik az 
egyházat? Ismét Beinert szerint az egyik ok az lehetett, 
hogy a -t túlságosan is a gnózishoz társították, 
amelyet fenyegetésnek tekintettek a korai kereszténység-
re. Valószínűleg nem véletlen, hogy a „katolikus egyház” 
kifejezés először Ignatiosznál jelenik meg a 2. században, 
a szmirnaiakhoz írott levelében, amely antignosztikus szö-
veg. Ezért úgy tűnik, hogy már elég korán a „katolikus” 
kifejezést használták a páli „teljesség” eszméjének kifeje-
zésére és egyúttal a  gnosztikus értelmezésétől 
való megkülönböztetésére (Beinert 1964, 1: 407–409. o.). 

Ez az, amit a Credo ki akar fejezni? A teljesség? Ha az 
Efezusi levél igehelyét tekintjük, ha ez a „katolikus” kifeje-
zés eredete, akkor közelebbről is meg kell néznünk: „…őt 
tette mindenek felett az egyház fejévé. Ez az ő teste, és tel-
jessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.” Úgy 
értem, hogy a „teljesség” más szóval „az ő teste”. A „kato-
licitás” annak ténye, hogy az egyház Krisztus teste az ő 
teljességében és tökéletességében. Beinert ezt így fogal-

mazza meg: A katolicitás „ a keresztény kegyelem teljessé-
gét jelenti, amelyet az egyház Isten üdvözítő végzése sze-
rint kapott, hogy az eszkatonig folytassa Krisztus üdvözí-
tő művét” (uo. 462. o.).

Ha tovább tanulmányozzuk a  gondolatát Pál 
leveleiben és a „katolikus” korai használatát Ignatiosznál, 
szem előtt kell tartanunk, hogy a „katolicitás” úgy alapul 
Jézus Krisztuson, hogy elmondhatjuk: „a „katolicitás” a 
legmélyebb értelemben Krisztus tulajdonsága vagy minő-
sége, és az egyház annyiban katolikus, amennyiben Krisz-
tusban gyökerezik, és Krisztus mint fő fogja össze. 

De már a 3. században kissé megváltozott a „katolikus” 
jelentése. Az egyik fontos szöveg, amelyet idézni szoktak, 
Jeruzsálemi (Szent) Cirill (Kürillosz) katekézise a 4. szá-
zadból. Egy egész bekezdést szentel annak, hogy kifejtse 
az egyház harmadik jellemzőjét. Ez pedig: 1. Az egyház vi-
lágméretű elterjedése; 2. A tanítás egyetemessége: az egy-
ház mindazt tanítja, ami szükséges az üdvösséghez; 3. Is-
ten tiszteletének helyes módja, amely minden emberre ér-
vényes; 4. A bűnbocsánat egyetemes ereje; 5. Az üdvösség 
egyetemes műve az egész emberiség számára, amely az 
üdveszközök teljességében nyilvánul meg.3 Tehát a föld-
rajzi szempontot összeköti a tanítás és üdvözítés tökéle-
tességének szempontjával. 

Néhány bekezdéssel később Cirill úgy beszél a „kato-
likus egyházról”, mint az egyház nevéről, és polemikusan 
kezdi el használni, hogy világossá tegye, milyen az igazi 
egyház.4 Más szóval, a kifejezést az ortodox vagy az igazi 
egyházra kezdik használni, megkülönböztetve az eretne-
kektől (vö. Steinacker 1989, 73. o.). 

Az utána következő korokban különféleképpen, gyak-
ran egyoldalúan hangsúlyozták a katolicitás Cirill által 
megadott szempontjait. Augustinus például a földrajzi 
szempontra koncentrál. Az ő kontextusában az egyház 
egyetemességét kell hangsúlyoznia ahhoz, hogy ragasz-
kodjon a tekintélyéhez. Számára azonban az is világos 
– ez pedig további szempont –, hogy a „katolicitásnak” 
eszkatológiai összetevője is van (uo. 74. o.).

Lerinumi/Lérins-i (Szent) Vince az 5. században a fo-
lyamatosság eszméjét összeköti az egyetemességével. A ka-
tolicitás korokon átnyúló identitás (uo. 75. o.). 

 3 Cat 18,23. „Azért katolikus a neve, mert mindenütt jelen van a 
földkerekség határaitól határaiig; és mert egyetemesen és hiánytalanul 
tanítja mindazokat a tételeket, amelyekre az embereknek szükségük 
van ahhoz, hogy eljussanak a tudásra, akár a látható, akár a láthatatlan 
dolgokat, akár a mennyei, akár a földi valóságok tekintetében; hogy az 
emberi nem alávesse magát a vallásnak, a vezetők és vezetettek egy-
aránt, a műveltek és képzetlenek ugyanúgy; és hogy egyetemlegesen 
gyógyítsa és orvosolja a bűnök minden nemét, amelyeket a testtel és 
lélekkel visznek végbe, és hogy benne birtokolható legyen az erény 
minden néven nevezhető fajtája, cselekedeteken és szavakban és min-
denféle szellemi ajándékban.” ÓÍ 19: 317. o.
 4 Cat 18,26; vö. Beinert 164, 1: 70. o. ÓÍ 19: 319. o.
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A középkori fejlődés – amelyre most részletesen nem 
térhetek ki – végül is a „katolicitás” különböző hitvallásos 
értelmezéseihez vezet. A keleti egyházak számára a katoli-
citás minőségi jellemző. Hitvalló (Szent) Maximosz, az or-
todox egyházak fontos mértékadó személyisége számára Is-
ten katolicitása az egyház katolicitásának képében nyilvá-
nul meg (Mystagogia 2). Vagy ahogyan egy modern görög 
ortodox teológus mondja: „Az egyház minőségi katolicitása 
a Szentháromság életének teljességét tükrözi…” (Nikolaou 
1987, 628. o.) Itt érdekes megjegyezni, hogy az ortodoxia 
szláv ágában a katolicitást szobornosztynak fordították, 
amely a közösségi szempontra helyezi a hangsúlyt, és így 
a közösségben való egyetértésnek lehet mondani (Müller 
1964, 9: 841. k.). Nyugaton a katolicitást egyre inkább hie-
rarchiához való viszonyhoz kapcsolták. Valószínűleg e fej-
lődés egyik csúcsa III. Ince, aki a katolicitást a pápai hata-
lom teljességeként fogta fel (Congar 1996, 254. k.). Különö-
sen a 16. századi katolikus reformáció vagy ellenreformáció 
használta polemikusan a kifejezést. Csak a II. vatikáni zsi-
nat vett vissza ebből a felekezeti értelmezésből. A Lumen 
Gentium, az egyházról szóló dogmatikai konstitúció 13. be-
kezdése szerint a katolicitás egyetemesség, amely „magá-
nak az Úrnak ajándéka”. „Ennek birtokában az egyház hat-
hatósan és szünet nélkül arra törekszik, hogy Krisztusnak 
fősége alá hozza össze az egész emberiséget, annak min-
den értékével, az ő Lelkének egységében.” (A II. Vatikáni 
Zsinat tanítása, 50. o.) Az egyház tudatában van Isten né-
pe sokféleségének, amely fontossá teszi „a javak kölcsö-
nös közlését”, ami által minden egyes rész „gyarapszik”.

A reformáció egyházai mindig is úgy gondolták, hogy 
folytatják az egyház katolicitását. Luther úgy látta, hogy 
Róma katolicitása elsötétült, mivel oly szorosan kapcso-
lódik a rómaihoz. Luther számára a katolicitás lelki jegy, 
amely minden egyházé, ahol az evangéliumot hirdetik. 
Peter Steinacker (1989) szerint Luther összeköti a kato-
licitás földrajzi, időbeli és teológiai szempontjait, amikor 
ezt mondja: „…ezért egy szent katolikus vagy keresztyén 
egyháznak nevezik, mivel ott az evangélium egyféle tiszta 
és igaz tanítása és ennek külső megvallása található, a vi-
lág minden helyén és minden időben, tekintet nélkül arra, 
hogy milyen eltérések és különbségek vannak a külső, tes-
ti életben vagy külső rendekben, szokásokban, szertartá-
sokban.”5 Érdekes megjegyezni, hogy Luther ebben a szö-
vegben egyenlővé teszi a „katolikust” a „kereszténnyel” –, 
ami később okot adott az egyházaknak, hogy a Credóban 
a „katolikust” „kereszténynek” fordítsák. A katolicitás Lu-
ther szerint ugyanabban a tanításban és ugyanabban a hit-
vallásban nyilvánul meg mindenhol és mindenkor.

Ezek a megfi gyelések mutatják egyrészt a katolicitás, 
másrészt az egység és sokféleség közötti viszony feszült-
ségének szoros kapcsolatát, amelyre később visszatérek.

 5 Cruciger’s Sommerpostille, Eph 4,1–6. WA 22: 299,35–300,1–5.

Különösen is az ökumenikus mozgalommal kapcsolat-
ban kezdeményezték sok egyházban a katolicitás újragon-
dolását. Az egyházak felfedezték, hogy mindannyian „ka-
tolikusnak” tartják magukat. Az Egyházak Világtanácsa 
4. nagygyűlésén, Uppsalában vették elő alaposan a kifeje-
zést.6 Eszerint a katolicitás „a Szentlélek ajándéka… fel-
adat, hívás és kötelezettség” (Th e Uppsala Report 1968, 13. 
o.). Karekin Sarkissian későbbi örmény pátriárkának az 1. 
szekció beszámolóját bevezető szavai szerint „a ka to li ci tást 
[…] nem kell többé »az egyház jegyének« tartani a hagyo-
mányos szóhasználat értelmében […] világossá lett, hogy 
az egyháznak »állandóan, újra meg újra katolikussá kell 
lennie«” (uo. 7. o.). „A katolicitás nem létállapot, a puszta 
egzisztencia példája, hanem inkább életmód. […] A katoli-
citás nem azonosítandó az egyház kifelé való növekedésé-
vel, szóródásával, terjeszkedésével, minden ember magá-
ba foglalásával a föld minden zugában. Természetesen ez a 
földrajzi és mennyiségi szempont lényeges része az egyház 
missziójának. Az egyház katolicitásának kérdése azonban 
az, hogyan hatja át a világot azzal a lelkülettel és életminő-
séggel – az élet teljességével Istennel való közösségben –, 
amely az Atya ajándéka Fiának megtestesülésében. Az em-
ber befogadja és tanúsítja ezt az ajándékot »Krisztus tes-
tében«, azaz a Szentlélek által megelevenített egyházban.” 

A szekció beszámolója a katolicitást „a világ szűkölkö-
dése és az »együtt sóhajtozó és vajúdó teremtés« iránti szo-
lidaritás” kihívásai közé helyezi.7 Más szóval, Uppsalában 
a katolicitás egy másik szempontját világították meg, még-
pedig, hogy a katolicitásnak meg kell nyilvánulnia az egy-
ház életében. A beszámoló szintén hangsúlyozza a katolici-
tás szoros kölcsönhatását az egységgel, szentséggel és apos-
tolisággal. A katolicitás dinamikus a maga eszkatológiai 
dimenziójával, mivel: „A katolicitás akkor jut teljesség-
re, amikor mindaz lezárul és beteljesül, amit Isten elkez-
dett a történelemben.” (Uo. 13. o.) Ezért „az egyház katoli-
kus […] minden elemében és életének minden részében”.

Az EVT egyik legutóbbi dokumentumában (Th e Church 
– Towards a Common Vision, 2013) úgy értelmezi a ka to li-
ci tást, mint amely „Isten túláradó jóságában gyökerezik” 
(22. bek.). A katolicitás jellemzője, hogy „az egyház misz-
sziója minden korláton átlép, és minden népnek hirdeti az 
evangéliumot”. A dokumentum hivatkozik Ignatioszra, és 
úgy látja, hogy a katolicitást az eukharisztia fejezi ki. Fontos 
megjegyeznünk a következő mondatot: „Az egyház lényegi 
ka to li ci tá sát aláaknázza, ha a kulturális és más különbsé-
gek megosztóan hatnak.” (Uo.) Hasonló megfogalmazással 
találkozhatunk már egy korábbi Hit és Egyházszervezet-
dokumentumban 2005-ben (Th e Nature and Mission of the 
Church, 55. bek.). Így elmondhatjuk, az ökumenikus moz-

 6 Az első szekció témája „A Szentlélek és az egyház katolicitása” volt.
 7 Th e Holy Spirit and the Catholicity of the Church. Th e Report as 
adopted by the Assembly. In: Th e Uppsala Report 1968, 12. o.
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galom felfedezi, hogy az egyház megosztottsága rombolja 
a katolicitást. Ezt az EVT IX., Porto Alegre-i nagygyűlésé-
nek dokumentuma pozitív megfogalmazásban így mondja: 
„Minden egyház akkor tölti be katolicitását, ha közösség-
ben van a többi egyházzal.” (Called to be the One Church, 6. 
bek.) Ennek megélését és kifejezését az egyházak életében 
„kölcsönös számadási kötelezettségnek” nevezik.

Ez újra oda vezet, hogy a katolicitás szorosan kapcso-
lódik az egység kérdéséhez.

Egy másik Hit és Egyházszervezet-szöveg, A Treasure in 
Earthen Vessels (1998) világossá tette ezt azzal, hogy az egy-
házak „szorosan összetartoznak Jézus Krisztus által Isten-
hez való kapcsolatuk következtében” (43. bek.). Más szóval 
minden helyi egyház az egy katolikus egyház megtestesü-
lésének tekinti magát. Ezért a dokumentum a katolicitást a 
kontextualitás viszonyában tárgyalja, és kimondja: „A kon-
textuális magyarázatok hozzájárulhatnak az evangélium 
teljesebb magyarázatához, és így a keresztyén közösség 
egészéhez szólhatnak. […] Eszerint a katolicitás minden 
helyi közösséget összeköt, így lehetővé teszi egymás jobb 
megértését és szélesíti látóhatárunkat.” (47. bek.) Majd: „A 
katolicitás képessé teszi a közösségeket, hogy megszaba-
dítsák egymást az egyoldalúságtól és az evangélium va-
lamely szempontjának túlhangsúlyozásától. A katolicitás 
képessé teszi a közösségeket egymás megszabadítására a 
saját viszonyaik okozta megkötözöttségektől és elvakult-
ságtól. Így különböző körülmények között és azokon túl 
megtestesítik a szolidaritást, ez a keresztyén koinónia kü-
lönleges jele.” (32. bek.)

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az ökumenikus 
mozgalom több tényt tudatosított az egyházakban:

a) Mindnyájan katolikusok vagyunk. 
b) Katolicitásunk együvé tartozást jelent, így más egy-

házakhoz való viszonyunkat is érinti, ezért a meg-
osztottság ennek kárára van. 

c) Katolicitásunkat meg kell élnünk. 
d) Katolicitásunk kifejezése a közös eukharisztia, köl-

csönös számadási köztelezettség és szolidaritás. 
e) A katolicitás dinamikus, és az egyházaknak növe-

kedniük kell benne. 

Katolicitás és egység viszonya

A katolicitás értelmezése, megvitatása történelmi fejlődé-
sének ebből a – bevallottan rövid – elemzéséből világossá 
vált, hogy a katolicitás szorosan kapcsolódik az egység, ez-
által egység és sokféleség viszonyának kérdéséhez. A kato-
licitás jobb megértése érdekében ezért szeretnék még job-
ban rávilágítani erre a kapcsolatra.

Mindenekelőtt: bár van kapcsolat a katolicitás és az 
egység között, a kettő nem ugyanaz. Vagyis: hogyan kap-
csolódnak és miben különböznek?

Az Apostoli hitvallásban világosan megvan a két jegy – 
egység és katolicitás – mint két különböző fogalom. Az egy-
séget a megosztottság szakítja szét, ha egy közösség kiközö-
síti a másikat. Más szóval: az egység megtörik, ha vannak 
egyházak, amelyek tagadják, hogy ugyanaz lenne a hitük. Az 
egység tehát az egyház belső helyzetével kapcsolatos, a tagok 
egymáshoz való viszonyát írja le. A katolicitás valami más: az 
a meggyőződés, hogy Jézus Krisztusban az üdvösség lett ki-
nyilatkoztatva az egész emberiség számára.8 A katolicitás az 
egyház nyitottságát fejezi ki a külső világ iránt. Mindenek-
előtt egy-egy helyi közösség más közösség vagy egyház irán-
ti nyitottságára vonatkozik, másrészt azonban az egyháznak 
az egész emberiségre irányuló missziójára. Miroslav Volf ezt 
így fogalmazza meg: „Egy helyi egyház csak egy rajta túlmu-
tató ekkleziológiai egésszel való kapcsolatban lehet katolikus 
[…] ez az egész a Szentháromság Isten eszkatologikus benne 
lakozása az ő egész népében.” (1998, 272. o.) 

John Beckett Volf nyomán erre a következtetésre jut: 
„katolicitás és misszió kölcsönösen meghatározzák egy-
mást” (2010, 133. o.), valamint „az egyház katolikus iden-
titása a misszió indítéka [lesz]” (uo.).

Úgy látom, néha elfeledkeznek arról, hogy az egyház-
nak ez a missziói szempontja – még inkább, mint a fent 
említett belső szempont – teszi szükségessé, hogy elgon-
dolkodjunk különbözőség, pluralitás és egység kérdésén.

Ennek alapján állítom: a katolicitás tartja egyben a sok-
féleséget és az egységet, a helyi szempontot és a globális 
szemléletet. Yves Congar ezt az alábbi mondatokkal fejezte 
ki: „A katolicitás az Egyháznak az a tulajdonsága, amelynek 
következtében a sokféleség valósága összhangban van ben-
ne az egység valóságával. Ez az a törvény, amely szabályoz-
za a sokféle és az egy viszonyát az Egyházban. […] A sokféle 
szempontjából a katolicitás az Egyház anyagi valóságának 
okán alapul, ismerve az emberi természetet, az első Ádám 
végtelen lehetőségeit, amelyek különféleképpen nyilvánul-
nak meg. […] Ebből a szempontból a katolicitás mindan-
nak egyetemessége lesz, ami az ember, amennyiben egy egé-
szet képes alkotni, az egész szerint létezni, transzcendens 
egységre jutni. Az egység szempontjából a katolicitás Isten 
Krisztusban adott kegyelmének teljességén alapul, aki az új 
emberiség és ugyanakkor az új univerzum feje. […] A fő-
nek ez a ka to li ci tá sa az Egyház ka to li ci tá sá nak lényege.”9

Más szóval Congar az egyház sokféleségét, pluralitá-
sát az egyház emberi oldalának, míg az egységet inkább 
isteni oldalának tekinti. Véleményem szerint ezzel lehet 
vitatkozni. Congar fi gyelmen kívül hagyja, hogy már Is-
tenben is van bizonyos pluralitás, ha komolyan vesszük a 

 8 Vö. Gestrich, Christof: Systematisch-theologische Gesichtspunkte zur 
Situation der Evangelischen Kirche. Előadás. 8. o. (Ebben idézi: Oberdorfer 
2001, 902. o.) Az előadás olvasható volt a berlini Humboldt Egyetem honlap-
ján, de időközben eltávolították, ezért publikálatlannak kell tekintenünk. 
 9 Congar 1950. (Lásd Beinert 1964, 471–472. o.)
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Szentháromságot. Ezért egység és sokféleség nem szűkít-
hető egyszerűen az egyház emberi és isteni oldalára. A ka-
tolicitás ennélfogva bonyolultabb, és mondhatjuk: a kato-
licitás az egyház feladata, hogy a kettő – sokféleség és egy-
ség – egészséges egyensúlyát megtalálja.

Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról – ezt láttuk a 
történelmi áttekintésben –, hogy a katolicitás egyik szem-
pontjának hangsúlyozása gondot okoz. Valóban, ha a ka-
to li citást a sokféleség és egység egyensúlyban tartásaként 
fogalmazzuk meg, akkor nem világos, hogy mitől lenne az 
egyház különleges vonása. Minden közösségnek, falunak, 
államnak küzdenie kell ezzel a feszültséggel. Hadd említ-
sem csak Svájcot, ahol jelenleg élek. Négy különböző nép 
más-más nyelvvel, kultúrával. De összetartja őket a közös 
történelem, a nemzeti ünnepek, a közös feladatok, a közös 
ellenségek stb. Ez viszont nem katolicitás! Miért nem? Nem 
katolicitás, mivel az összetartó erő a belső viszony, nem pe-
dig külső erő. A katolicitás kívülről jön, Isten jellemzője, 
amelynek célja van, végső célja az eszkatonban, amely túl-
mutat az ember közvetlen jólétén. Ezért a katolicitás mint 
, teljesség, amelyben Krisztus minden minde-
nekben, nem sokféleség és egység egyensúlya, hanem úgy 
öleli magába a sokféleséget és az egységet, hogy azok már 
nincsenek feszültségben egymással.

Mai kihívások

Előadásom elején rámutattam, hogy az egyházak mai kér-
dése, hogyan éljék meg a katolicitást. Ehhez fűzök néhány 
gondolatot ebben az utolsó részben.

Szóltam már sokféleség és egység ellentmondásosságá-
ról, amelyet a katolicitás áthidal. A történelem folyamán, 
mint láthattuk, ezt úgy élték meg, hogy bizonyos elveket 
alakítottak ki sokféleség és egység együttléte érdekében. 
Hadd utaljak csak a püspöki tisztségre, az eukharisztiára 
és a hitvallásra (vö. Louth 1996.). Ma azonban más a hely-
zet. Az a sokféleség, amellyel a korai egyház küszködött, a 
Római Birodalmon belüli sokféleség volt egyetlen politikai 
egységben. Számításba kell venni, hogy a kommunikáció 
lehetőségei a maihoz képest szegényesek voltak. Így a korai 
keresztények által tapasztalt különbség és sokféleség job-
bára a helyi közösségeken belüli eltérésekre korlátozódott.

A katolicitás számára, mint láthattuk, az jelenti a leg-
nagyobb kihívást, hogy az egyház egyszerre helyi és glo-
bális jelenség. Ezért az egyházak számára ma az a kérdés, 
hogyan éljék meg a katolicitást a globalizáció összefüggé-
sében. Franz Segbers szerint: „Ha tudjuk, hogy globális 
és globalizált világban élünk, ennek kulcsszerepe lehet a 
katolicitás új felfogásának kialakításában.” (2010, 159. o.)

A globalizáció egyrészt a „világ” helyzete, az a helyzet, 
amelyben az egyházak élnek és működnek. Ez az az „ösz-
szefüggés”, amelyben ma az egyházak az örömhírt hir-

detik. Másrészt a globalizáció az egyházakat is „érinti”, a 
globalizáció következményei az egyházak belső életére is 
hatással vannak.

Ezért ezt egy kicsit jobban szeretném kifejteni:
Amikor most „globalizációról” beszélek, nem csupán 

gazdasági, hanem technikai és kulturális globalizációt ér-
tek ez alatt, más szóval azt, amikor egy kultúra arra törek-
szik, hogy ő legyen az egyedüli az egész földkerekségen. 
Vagy azt a fejleményt, amelyet úgy fejezünk ki, hogy „vi-
lágfaluban” élünk.

Vincent J. Miller amerikai teológus nagyon is való-
ságosan elemzi a globalizációt, így hozzánk is szól a mai 
egyház katolicitását érintő kihívásokról. Bemutatja, hogy 
a globalizáció egyrészt „egyetlen kultúra rákényszeríté-
se” másokra (2008, 413. o.), ennélfogva homogenizációs 
mozgalom. Mivel a homogenizáció az egyes kultúrák le-
rombolásához vezet, a globalizáció azoknak az ellenmoz-
galmaknak is oka, amelyek próbálják védeni saját kultú-
rájukat. Ez azt jelenti, hogy globalizált világunkban egyre 
nagyobb feszültséggel találkozunk egyrészt egyfajta „glo-
bális kultúra”, amelyet a modern technika, divatmárkák 
stb. jellemeznek és támogatnak, másrészt olyan mozgalmak 
között, amelyek a különlegeset hangsúlyozzák – erre a ki-
sebbségek, őslakosok jogaiért folytatott harc stb. a jellemző.

Teológiai téren is láthatunk párhuzamot. Miközben az 
egyházakban volt és van olyan törekvés, hogy a globalizáció-
val tartsanak, amint a keresztény misszió történetében láthat-
tuk, a 20. században a missziói mozgalom nagyon érzékeny 
lett az inkulturáció kérdéseire. A teológiában pedig általában 
egyre inkább tudatosult minden teológia kontextualitása. 

A globalizáció azonban többről is szól. A globalizáció, 
a modern kommunikációs eszközök mint az internet, kö-
zösségi oldalak stb. olyan kultúrákat hoznak létre, amelyek 
„…föld raj zi helytől függetlenül lebegnek. […] Az a kultúra, 
amely által kapcsolatban vagyunk egymással […], nem kötő-
dik földrajzi térhez – tértől független. […] E két erő összjátéka 
abba az irányba hat, hogy a vallást és a kultúrát az identitás 
forrásaira, fő elemeire tekintve szűkítse.” (Uo. 415. o.) Miller 
rámutat arra az egyházat érintő problémára, hogy egy csomó 
szubkultúra van, és az emberek kiválasztják a maguk csoport-
ját. Ez azt jelenti, hogy a kis csoportokban homogenizáció tör-
ténik. Más szóval: mindenki azt a közösséget választja, ahol 
jól érzi magát, vagy ahol hasonló emberek vannak (fi atalok, 
értelmiségiek, fehérek, feketék, idősek, homoszexuálisok stb.). 
„A gyülekezetek egyre kevésbé azok a helyek, ahol különbö-
ző teológiai elkötelezettségű emberek élnek együtt hitéletet 
és működnek együtt.” (Uo. 417. o.) Majd: „A kultúra már nem 
szolgál közös előfeltevésekkel az ítélkezés, mérlegelés és konf-
liktusok alapjaként.” (Uo. 418. o.) Ez végül ahhoz a problémá-
hoz vezet, hogy „amikor a társadalom egyének halmazára 
szűkül, akik különféle kulturális egyesületek között válasz-
tanak, az emberek elveszítik azt a képességüket, hogy a vilá-
got a különleges erkölcsi felelősség helyeként fogják fel” (uo.). 
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Úgy látszik, ez a globalizáció súlyos kihívása.
Miller választ is próbál adni: „Nem csupán annyi a ki-

hívás, hogy a különöset megmentsük a pusztulástól. […] 
A katolicitás jegye mind mértéket, mind pedig eszközö-
ket szolgáltat a kultúra ezen erőivel való foglalkozáshoz. 
A katolicitás tehát az egység ideálja a különbségek harmó-
niájaként, amely kihívás az uralkodó szektásságnak, és az 
üdvösség teljességére hívás, amely nem intézheti el a tisz-
taságot azzal, hogy elvonatkoztat a világ iránti konkrét kö-
telezettségektől. […] Az olyan viszonyok és cserék előse-
gítésével, amelyek máshol nem fordulnak elő, az egyház 
sajátos globális közösségként a globalizáció jobb formáját 
segítheti elő, mint a fejlett kapitalizmus erői.” (Uo. 421. o.)

Vincent Miller római katolikus, és amikor az egyház 
„globális infrastruktúrájáról” beszél, valószínűleg a római 
katolikus egyház lebeg a szeme előtt, de úgy gondolom, hogy 
elképzelése az egyházak összességére igaz az ökumenikus 
mozgalomban. A „katolicitásnak” Isten teljességeként való 
elgondolására és ennélfogva a világ iránti nyitottságra min-
den egyházban szükség van. Természetesen a helyi egyház 
tapasztalatával kezdődik, és a külső világhoz való viszony 
és kölcsönös függés tudatosulásához kell vezetnie. Beckett 
itt a közös missziót hangsúlyozza: „A katolicitásnak ez a 
perspektívája […] megerősíti, hogy globális kölcsönös füg-
gés van a hívők között, amikor részt veszünk Isten misz-
sziójában. Ez a globális kölcsönös függés a Lélek által köz-
vetített közös identitáson és a Lélek által közvetített közös 
misszión alapul. A helyi egyház viszonyain túlmutató fele-
lősség azonban szintén fontos.” (2010, 134. o.)

Számomra úgy tűnik, hogy a Hit és Egyházszervezet 
Bizottság által kialakított koinóniamodell minden problé-
mája ellenére hasznos az átgondoláshoz. Segít megérteni a 
„katolicitást” mint átgondolandó feladatot a közösségért, 
illetve azokat az elemeket, amelyek fejlesztik a közösséget. 
Mint Segbers mondja: „A katolicitás kifejezésével jelzett 
egészhez és teljességhez csere és kommunikáció szüksé-
ges, hogy láthatóvá is váljon.” (2010, 160. o.) Az ökumeni-
kus mozgalom több szinten hangsúlyozta a kollegialitást 
és a konciliaritást mint fontos elemeket (pl. A Treasure in 
Earthen Vessels, 35. bek.). Ehhez a másik iránti érdeklődés 
művelése és alakítása, továbbá a másik mássága iránti to-
lerancia szükséges. A Hit és Egyházszervezet Bizottságá-
nak korábban említett dokumentuma beszél a kölcsönös 
bizalom szükségességéről és arról, hogy „lehetséges a ma-
radandó komplementaritás, az egymás »másságában« la-
kozó értékek, sőt az egymástól való különbözés jogának” 
tudatosítása, „ha az ilyen különbségek az isteni misztéri-
um és az istenien akart egység felfedezésének részei” (uo. 
30. bek.). A globalizáció jelenségének elemzésekor számom-
ra úgy tűnik, hogy egy másik dimenzión is dolgozni kell. 
Ez pedig a másik iránti felelősség, más szóval szolidaritás 
(Miller 2008, 425. o.). Ez viszont nem lehet szolidaritás a 
szolidaritás kedvéért. A szolidaritásról annak az üzenet-

nek a kapcsán beszélek, amely a keresztényeké: az emberi-
ség üdvének üzenete, amely nem választható el a világ bé-
kéjének üzenetétől. A katolicitást akkor élik meg, amikor 
az egyházak a béke és a szolidaritás szellemében élnek – a 
gyülekezet szintjén egymással, világméretekben más egy-
házakkal az egész világ békéje felé tekintve. 

Itt a katolicitás egy további elemét szeretném említe-
ni, amelyre Edmund Schlink hívja fel a fi gyelmet (1985, 
588. o.), és amelyről gyakran megfeledkeznek, ez pedig a 
bűnbánat szempontja. Ezt mondja: „Az egyház katolikus, 
amikor megbánja önelégültségét, fl egmaságát, és újra alá-
rendeli magát a Mindenhatónak.” (Uo.) A katolicitás – és 
persze az egyház többi jegye – csak ezzel a magatartással 
élhető át Isten ajándékaként.

Befejezés

Az ökumenikus mozgalomban felfedezték, hogy az egy-
ház „katolicitása” az oka annak, amiért szükséges az egy-
ség keresése. Katolicitás és ökumené szorosan kapcsolódik 
egymáshoz, hogy választ kaphassunk a bevezetőben em-
lített ellentmondásosságra. Amint Lukas Vischer, a Hit 
és Egyházszervezet Bizottság egykori igazgatója mondta a 
montreali negyedik Hit és Egyházszervezet-konferencián, 
1963-ban: „Az ökumenikus mozgalmat úgy jellemezhetjük, 
mint azt a mozgalmat, amely hozzájárul az igazi katolicitás 
növekedéséhez.” (1963, 24–25. o.) 

Remélem, hogy konferenciánk is tesz valamit e cél ér-
dekében.

Az elkövetkező napok programját úgy szerveztük meg, 
hogy először az egyházakat érintő kihívásokkal foglalko-
zunk, amelyek abból adódnak, hogy a növekvő sokféle-
ség miatt a világ egyre plurálisabb lesz. A második napon 
a különböző – keresztény és világi – koncepciókat tanul-
mányozzuk arra vonatkozóan, hogyan lehet a sokféleséget 
és egységet összetartani. A harmadik (valójában negyedik) 
napon egyrészt a katolicitás globális, másrészt helyi szem-
léletére összpontosítunk. Különösen is a helyi szemlélet 
lesz egyfajta esettanulmány a magyarországi egyházak-
ról, amely lehetőséget ad arra, hogy vendéglátóinkat job-
ban megismerjük. Az utolsó napon pedig vesszük a bátor-
ságot, hogy a jövőbe tekintsünk.

Konferenciánknak fontos része lesz a vendéglátóink 
által szervezett vasárnapi kirándulás, amely szintén lehe-
tőséget ad katolicitásunk megélésére a résztvevők között.

A katolicitás témájában való alaposabb elmélyülés fon-
tos alkalmai a csoportelőadások. Húsz ilyen előadásra kerül 
sor, ami kiemelkedően jó, és mindegyikük a katolicitással 
foglalkozik. Nem lehet mindet végighallgatni, hiszen több 
csoportban, párhuzamosan zajlanak, de remélem, hogy leg-
többjüket majd kiadhatjuk a konferenciakötetben. 

Így kívánok mindannyiunknak jó konferenciát. 
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Fordította Szentpétery Péter

 Megtisztelő evangélikus egyházunknak és személy szerint 
nekem is, hogy ezen a tudományos ülésen Frenkl Róbert 
egyházunkban végzett munkásságáról szólhatok. Az ese-
mény jelzi, hogy a konferencia szervezői elfogadták a szá-
zadunkra jellemző holisztikus tudományos gondolkodás 
elvét. Esetünkben ez abban nyilvánul meg, hogy a 80 éve 
született tudósra való emlékezést a testi-lelki és szellemi di-
menziók együttes szemléletének fi gyelembevételével tart-
hatjuk, amely Frenkl Róbert személyéhez, személyisége tit-
kának feltárásához egyedül méltó és sajátosan adekvát látás.

 * Az előadás elhangzott a Testnevelési Egyetemen Frenkl Róbert 
születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen.

Ha életútját végigkísérjük, láthatjuk, hogy hatéves ko-
rától benne élt az evangélikus egyházban. Gondolkodása, 
lelkisége és keresztény életszemlélete alakítására nagy ha-
tással volt konfi rmáló lelkésze, dr. Keken András budapest-
Deák téri lelkész, aki az ötvenes években a kistarcsai inter-
náló táborban töltött esztendők után 1956-ban léphetett újra 
szószékre. Az ő univerzális szemlélete, modern tudomá-
nyos világképe és meggyőződést sugárzó keresztény hite 
Frenkl Róbertet elkísérte egész életében. A hívő tudhat, a 
tudós hihet – ez határozta meg Frenkl Róbert életlátását, 
a valósághoz való viszonyát és igazságkeresését.

Ugyanilyen mértékben hatott életlátására és – ha le-
het mondani – teológiai meggyőződésére dr. Ordass La-
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jos püspök, aki két és fél évi börtönbüntetés után 1956-
ban – még a forradalom októberi kitörése előtt pár héttel 
– nyert politikai rehabilitációt. A püspök nem tudta elfo-
gadni az egyházi iskolák kényszerű államosítását és mű-
ködésük beszüntetését, s ezért az evangélikus egyház és a 
magyar állam közti egyezményt – lelkiismereti okokra hi-
vatkozva – nem írta alá. Ezt a döntését az akkori állam-
hatalom keményen megtorolta. Bár 1956 októberétől 1958 
nyaráig püspökként szolgált, a Kádár-rezsim sem tolerál-
ta személyét, és 56 évesen kényszernyugdíjazták. Ordass 
püspök gerincessége, bátorsága, a szolgálattól való eltiltá-
sából következő kereszthordozása magas erkölcsi piedesz-
tálra emelte őt hívei szemében. Dr. Frenkl Róbert történe-
lemszemléletét, erkölcsiségét e két neves egyházi személy 
alapvetően meghatározta, még ha teljes egészében nem is 
tudott velük minden kérdésben azonosulni.

Frenkl Róbertet foglalkoztatta a keresztény hit és a ter-
mészettudomány egymáshoz való viszonya. Különös ak-
tualitást adott érdeklődésének a vulgármaterializmus le-
egyszerűsített tézise, amely szerint a hit (teológia) és a tu-
domány egymást kizáró fogalmak. Ez akkor is vitatott 
megállapítás, ha a tudomány alatt kizárólag az empirikus, 
tapasztalati természettudományt értjük. Elég, ha itt Wer-
ner Heisenberg fi zikus vallomását idézzük: „A természet-
tudományok kelyhéből lenyelt első korty ateistává tesz (te-
het). Ám a kehely alján Isten vár ránk.” Max Planck pedig 
ezt írta: „A tudomány és a hit nem ellentétei egymásnak. 
Sőt inkább kiegészítik és feltételezik egymást.”

Frenkl Róbertet 1956-ban, 22 évesen a már említett tu-
dós papok egyházunk hetilapja, az Evangélikus Élet ifj úsági 
rovatvezetőjévé választották. Így hetente részt vett a szer-
kesztőségi üléseken. Joggal mondhatjuk, hogy írói, újság-
írói munkája ettől az időtől datálható. Ordass püspök fél-
reállításával az ő megbízatása, egyáltalán az ifj úsági rovat 
is megszűnt. Kitűnő írásai maradtak fenn ebből az időből. 
Neve már ekkor ismertté vált nemzedéke előtt. Valójában 
cizellált egyházpolitikai gondolkodása is ebben a kiélezett 
egyháztörténelmi korszakban formálódik, amit az elkövet-
kező évtizedek tovább érleltek.

Később a budapest-Deák téri gyülekezet presbitere, egy-
háztanácsosa lesz, majd másodfelügyelője, s közben aktí-
van részt vesz az egyházközség spirituális életében. 1987-
ben egyházunk egyik kerületében választják világi veze-
tővé, felügyelővé. Majd két esztendő múltán, 1989-ben a 
Magyarországi Evangélikus Egyház első számú világi ve-
zetői székére is méltónak találják.

Ebben az évben kapja vissza evangélikus egyházunk a 
nagy múltú, hazánknak több Nobel-díjas tudóst adó faso-
ri gimnáziumot, amely küzdelemben Frenkl Róbert nagy 
részt vállalt magára. Erőfeszítései hátterében ott találha-
tó az 1952-ben utolsó évfolyamként érettségiző osztálynak 
adott osztályfőnöki megbízatás: „Arra törekedjetek, hogy 
az iskolát a jogfosztott egyház mielőbb visszakapja.” Az 

1989-ben tartott tanévnyitón örömmel jelentette Frenkl 
Róbert: „Tanár úr, a feladatot teljesítettük.” Személyes kap-
csolatait, kitűnő érvelő képességét latba vetve – sokakkal 
együtt küzdve – érte el régi vágyát: az ősi fasori gimnázi-
um újraindítását.

Amikor pedig átléptük a rendszerváltás küszöbét, 
Frenkl Róbert hatalmas munkabírásával magára vállal-
ta egyházunk szervezeti és spirituális megújulásának ak-
tuális célkitűzését.

1990. június 12-i felügyelői jelentésében így ír: „Az Úris-
ten nyitotta meg számunkra ezt az új korszakot. Tőle kap-
tuk az újrakezdés reményét, esélyét. Az elmúlt hónapok-
ban rá kellett ébrednünk arra, hogy csak az Ő segítségé-
vel indulhatunk egyáltalán neki azoknak a feladatoknak, 
amelyek elvégzéséhez erőnk, adottságaink olyannyira ke-
vésnek tűnnek.”

Első feladatai közé tartozott az Evangélikus Teológiai 
Akadémia egyetemi szintű intézménnyé fejlesztése, amely-
ben egyetemi tanárként – kitűnő jogi érzékkel – tanácsai-
val sokat segített. További feladat volt a negyvenéves múlt 
feldolgozása és a közben létrejött különböző szekértábo-
rok megbékéltetése. Keletkezésük az előző évek némelye-
ket ok nélkül háttérbe szorító egyházvezetési tevékenysé-
gére vezethető vissza. Ebben Frenkl Róbert bölcsessége és 
toleranciája sokakat csendesített. 1991. május 10-i felügye-
lői jelentésében aláhúzza:

„A múltra nézve: A II. világháborút lezáró korszak 
különböző időszakainak értékelése, az egyháztörténelmi 
feltáró tevékenység alapjainak, feltételeinek megteremté-
se az érdemi munka megindítása. A kontinuitás vállalása 
mellett a korszak egyfajta lezárása, ami az előbbiek szerint 
nem jelenti az elemzés befejeztét. Sőt a múlttal kapcsolatos 
aktuálpolitikai küzdelmek lezárása még inkább erősíti az 
objektív feltáró munka lehetőségét és szükségességét […]

A zsinat […] is módot ad arra, hogy szembesüljünk ko-
rábbi tevékenységünkkel, ki-ki levonhassa elsősorban ma-
gára nézve a megfelelő következtetéseket […]. A vágyott 
megújult egyházi élet feltétele az új kezdethez szükséges 
tisztázás. Ez viszont magunkra nézve a bűnbánat, má-
sokat tekintve a megbocsátó szeretet lelkét igényli. Más-
képpen nem a megújulás, hanem a széthúzás irányában 
mozdulunk.”

Frenkl Róbert nem maradt meg az egyház szűk kere-
tei között, amikor annak küldetését vette szemügyre. Így 
elmélkedik: „…az elmúlt hónapok eseményei ismételten 
megerősítettek abban, hogy a keresztény emberek nem 
maradhatnak távol a közösség, a haza gondjaitól. Az min-
denkinek személyes lelkiismereti felelőssége, hogyan kíván 
ebben részt venni. De tudomásul kell venni, hogy plurá-
lis polgári demokráciában elsősorban a polgári értékrend 
alapján álló pártokon keresztül lehet hatást gyakorolni a 
folyamatokra. Igen lényeges a részvétel az önkormány-
zati testületekben és az egyéb civil szerveződésekben is. 
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Ezek közé tartoznak az egyházi egyesületek is. Nem vita-
tom, hogy bizonyos egyházi tisztségekben szükséges egy-
fajta távolságtartás a napi politikától. A magam tisztségét 
is ilyennek tartom.” (1994. ápr. 26., országos felügyelői je-
lentés a presbitérium előtt.)

Jogköréből következett az egyházban a legfőbb tör-
vényhozó testület, a zsinat egybehívása. Bár a protestáns 
egyházak egy-egy országban élő nemzeti egyházainak zsi-
nata nem hasonlítható a római katolikus egyház világegy-
házi (vatikáni) zsinatának egybehívásához, saját egyhá-
zunk életében mégis mérföldkő jelentőségű (nem is volt 
belőle az utóbbi időben több mint kettő: 1870-ben és 1962–
65 között). Ezt jól látta Frenkl Róbert felügyelő is, amikor 
kellő időben, a szükséges előkészítés után hívta egybe ezt 
a legszélesebb jogkörrel rendelkező testületet. Új törvény-
könyv született, amely az új történelmi helyzethez alkal-
mazkodik. Új egyházszervezet jött létre, az eddigi két egy-
házkerület mellett egy harmadik püspökséget hozott lét-
re a zsinat Győr székhellyel.

Az egyházszervezeti bővítést az egyházi intézményhá-
lózat növekedése indokolta elsősorban – túl bizonyos tra-
díció fi gyelembevételén –, s itt kell megemlítenünk az egy-
házi diakóniai otthonok számának lényeges növekedését, 
amellyel egyházunk az egyre öregedő társadalom magára 
hagyott idős tagjain kíván segíteni. Frenkl Róbert orvosi és 
szociológiai tapasztalatai előmozdították ennek a munka-
ágnak a minőségi szolgálatát. Otthonlakóink mintegy 60 
százaléka nem evangélikus vallású.

Frenkl Róbert országos felügyelőnek jelentős szerepe 
volt a legmodernebb egyházi munkaág, a média szolgála-
tának megújításában. Az Evangélikus Élet című hetilap ma 
tizenhat oldal terjedelemben jelenik meg a korábbi négy-
gyel szemben. (A lap ma már digitális formában is olvas-
ható.) Új egyházi folyóirat indult Credo címmel, amely az 
értelmiséget hivatott megszólítani. Új kiadványok, köny-
vek sokasága jelzi az egyházi sajtó- és médiatevékenység 
megújulását, korszerűsödését.

Hatalmas munkát vállalt az egyházi iskolák újraindítá-
sában. Tárgyalókészsége, diplomáciai adottsága kitűnő le-
hetőséget biztosított a sokszor ellentétes érdekű megbeszé-
lések békés, egyházhoz méltó lezárására. Gimnáziumaink 
eredményességében ott rejtőzik pedagógiai tapasztalata, 
professzori tudása, jó helyzetfelismerése és józan ítélőké-
pessége. Igazgatók kiválasztásában, vezető tanárok alkal-
mazásában jó emberismerettel hozta javaslatait, és a kö-
zös döntés megalapozott volt. Ma ötven iskolánk működik 
evangélikus irányítás alatt országszerte.

Az egyházi ingatlanok rendezése sem volt kisebb lépté-
kű feladat annak érdekében, hogy az egyház ne tűnjék ön-
zően csak magára gondoló intézménynek, ugyanakkor sa-
ját érdekeit se adja fel megnövekedett feladatainak jobb és 
hatékonyabb betöltése érdekében. Mértéktartó magatartá-
sunkat Frenkl Róbert ismételten megerősítette.

Országos evangélikus felügyelőként számtalan előadást 
tartott, nemzetközi szinten képviselte egyházunkat, hazai 
egyházunkban gyakran prédikált úgynevezett laikus ige-
hirdetőként az egyetemes papság reformátori elve alapján.

Közismert Frenkl Róbert „öt talentuma”. Az orvostu-
dományban való jártassága, a sport és egészséges élet te-
rületén szerzett ismeretei és tapasztalata, a politikában va-
ló otthonossága, a zsurnalisztika szeretete és magas szintű 
művelése és nem utolsósorban egyházszeretete és teoló-
giai olvasottsága. Mindegyiket kamatoztatta környeze-
te, a társadalom és az egyház javára, s tegyük hozzá, Is-
ten dicsőségére.

„Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha 
nem szabályszerűen küzd.” (2Tim 2,5) Ezen bibliai ige kap-
csán írta jelentését 2006. május 19-én. „Mindannyiunknak 
megújuló élményünk a szabadság, a demokratikus közélet, 
a jogállamiság. Mindez feltételezi a tisztességet, a rendet 
[…]. Az elmúlt hetekben még inkább hallottuk politiku-
soktól, közgazdászoktól, a közélet szereplőitől, hogy taka-
rékosságra van szükség az államháztartás rendbetételé-
hez. […] Úgy vélem, ha valami csoda folytán uralkodóvá 
lenne hazánkban a tisztesség, akkor az államháztartási hi-
ány nagyobb része eliminálódna, nem lenne szükség meg-
szorításokra […], ha lenne adózási fegyelem, megszűnne 
a korrupció minden formája. Az egyház társadalmi szere-
péhez feltétlenül hozzátartozik a tisztesség munkálása, a 
morális értékek központba állítása.”

Ha mindezek után azt kérdezik, ki volt valójában dr. 
Frenkl Róbert, a válasz: öttalentumos szolga öt mondatban.

– Meggyőződéses Krisztus-hívő, aki életével és tettei-
vel hitelesen képviselte az evangéliumot.

– Meggyőződéses Krisztus-hívő, aki ismerte s vallotta 
élete és esetenkénti döntései esendőségét s ezért isteni ke-
gyelemre utaltságát. 

– Meggyőződéses Krisztus-hívő evangélikus, aki jól is-
merte egyháza múltját, a kultúrában betöltött szerepét, a 
történelemben előremutató hagyományát.

– Meggyőződéses Krisztus-hívő evangélikus, aki fele-
lős szerepet vállalt egyházunk 20. és 21. századi útkeresé-
sében, és egyházvezetői tevékenységével koronázta nemes 
törekvését. Cikkei, tanulmányai is ezt tükrözik.

– Meggyőződéses keresztény humanista, aki kapcso-
latteremtő karizmájával a bajbajutottakat felkarolta, gyó-
gyította, testi-lelki feszültségeiket feloldotta az újrakezdés 
keresztény lehetőségének felkínálásával.

Hadd fejezzem be emlékező és Frenkl Róbertet értéke-
lő előadásomat az alábbi latin imádsággal: Orandum ut sit 
mens sana in corpore sano – imádkozzunk, hogy ép test-
ben ép lélek lakozzék bennünk.

Legyen áldott Frenkl Róbert emléke, példaértékű éle-
te indítson a közösségért végzett szolgálatra az emberi eg-
zisztencia mindhárom dimenziójában Isten dicsőségére s 
egyháza javára.
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Szárnyaltunk!
Visszatekintés a tizedik Szélrózsára

g  M E S T E R H Á Z Y  B A L Á Z S

 „Szeretni nem azt jelenti, hogy két ember egy igát von,
hanem a másikat biztatni repülni át egy világon…”

(Kowalsky meg a Vega: Egy világon át)

A soltvadkerti, tizedik Szélrózsa mottója Ézsaiás próféta köny-
vének 40. fejezetének végéről így szólt számunkra az idén: „De 
akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok…” (Ézs 40,31a) Ennek a vezérigének egyes szavait, szó-
párjait használom értékelő tanulmányom egyes pontjaiként.

De akik…

Egy (illetve az) evangélikus lelkészi szakfolyóirat hasábjain ne-
héz megtalálni a helyes arányt az evidenciák és az új informá-
cióval bíró állítások között egy olyan rendezvényről szóló be-
számolóban, amely nemcsak ott van egyházunk köztudatában 
évek, sőt immár évtizedek óta, hanem amely kvázi egyházunk 
seregszemléjének is mondható. Lehet, hogy szerénytelenség-
nek tűnik magyar Kirchentagnak nevezni, de ha belegondo-
lunk, a találkozó jelleg, az alternatív programok, az igei alkal-
mak sokszínűsége, a lehetőségek piaca, a kulturális események, 
illetve az itt tárgyalt társadalmi kérdések igazából mind ezt 
az irányt legitimálják. Az is lehet, hogy az Exaudi-hétvégén 
rendezett missziói napok az egyes kerületekben összeadva is 
elérik a Szélrózsa résztvevőinek létszámát, de ne felejtsük el, 
hogy egy összefüggő többnapos rendezvény mindig teljesen 
más akár szervezői, akár résztvevői szempontból.

Nézzük, kik jöttek el idén Soltvadkertre, mely gyüleke-
zetek tartották fontosnak, hogy ott legyenek a nagykorú-
vá váló tizedik, jubileumi Szélrózsán. A regisztrált részt-
vevők száma1 2328, ebből

• 30 év feletti: 824
• 18–30 év közötti: 838
• 14–18 év közötti:  361
• 3–14 közötti: 283
Ez alapján elmondhatjuk, hogy a tág célcsoport (14–30 

év) a találkozó 52-át adta. Azt is látjuk, hogy a legtöbben 
az egész találkozóra jöttek, 1538 hetijegyes volt, rajtuk kí-
vül a pénteki és szombati napra érkeztek még 382-382-en. 
Gyülekezetekre vonatkozóan 77-os adatokkal dolgoz-

 1 A statisztika Bánki-Horváth György összegyűjtött adatai alapján 
Grendorf-Balogh Melinda munkája.

hattunk csak, ezek alapján a kerületi bontás a következő-
en alakult (zárójelben a 2012-es adatok):

• a Déli Egyházkerületből: 41 egyházközségből 534 fő – 
29,3 (28 egyházközségből 335 fő – 24,8)

• az Északi Egyházkerületből: 44 egyházközségből 242 
fő – 13,2 (37 egyházközségből 248 fő – 18,4)

• a Nyugati Egyházkerületből: 39 egyházközségből 347 
fő – 19 (47 egyházközségből 301 fő – 22,3)

• 22 oktatási intézményből 158 fő – 8,6 (15 oktatási in-
tézményből 104 fő – 7,7)

• egyszerűen evangélikusnak 49-en vallották magu-
kat – 2,7 

• 6 külföldi ország 16 közösségéből 84 fő – 4,6 (6 or-
szágból 22 fő – 1,6 )

• erdélyi evangélikusok: 10 egyházközségből 174 fő – 
9,5 (20 egyházközségből 136 fő – 10)

• a más felekezetűek 146 főt tesznek ki – 8 
• keresztény szervezetekből 93-an érkeztek – 5,1
A rendező egyházkerület nagyobb létszáma nem meg-

lepő, a külföldiek emelkedő száma nagy öröm, az oktatási 
intézményekből érkezők száma viszont nem feltétlenül éri 
el a szervezők – és egyházvezetők – vágyát abban az ösz-
szefüggésben, hogy egy ilyen találkozón valóban az egyház 
„adó” oldalát tudják megtapasztalni – reményünk szerint – 
tiszta evangéliummal egy fesztiválközegben. Természete-
sen lehetnek olyan evangélikus intézménybe járók, akik 
gyülekezetükkel érkeztek, és így is azonosították magu-
kat, ez hosszú távon egyébként sokkal jobb, mintha csak 
az ideiglenes közösséghez kötődnének, de még így is van 
hova továbblépnünk. Az iskolai létszámarányokat tekint-
ve a soproni Eötvösből voltak legtöbben (17-en).

A záró istentiszteleti részvételt nem számítva 104-en 
voltak jelen a soltvadkerti gyülekezetből végig, nagyon 
sokan a szervezők között. Csak elismeréssel adózhatunk 
a helyiek előtt: köszönet nekik e helyütt is.

Az Úrban bíznak…

Kik tartoznak ide? És kik nem? Lehet, hogy Ézsaiás igéje 
alapján nem kellene mindkét kérdést feltenni, de egyhá-
zunk jelenét és közbeszédét látva nem tudok erről nem be-
szélni. Nem tartom magamat naiv embernek, sőt azt gondo-
lom, hogy egyházunk közéletét is többé-kevésbé kiismertem, 

V I S S Z A T E K I N T É S e
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mégis újra és újra elámulok azokon az érveléseken, amikor 
azt próbálják velem elhitetni – legyenek akár távolmaradásu-
kat megideologizáló gyülekezeti tagok, akár lelkésztársak –, 
hogy mi biztosan azért szervezünk fesztiválszerű találkozót 
nem csak egyházi előadókkal, mert az Úrban való bizalmunk 
nem annyira erős, mint a kritikát megfogalmazóé. Ugye nem 
csak én érzem ennek nevetségességét és képtelenségét? Hadd 
idézzem – enyhén szerénytelenül – saját magamat:2

„A Szélrózsa többször megkapta azt a vádat különböző 
egyházi köröktől, hogy túlzottan liberális, nem vállalja fel 
a direkt evangélizációt, és nem az az elsődleges célja, hogy 
minél több megtérést produkáljon. Szívesen elmondom, én 
mit gondolok erről: eleve problémásnak tartom az utolsó szó-
kapcsolatot, mert Pál szavai nyomán is más vet, más öntöz, 
és más az arató. Azt pedig vallom, hogy a növekedést egye-
dül adó Istenre többféleképpen mutathatunk rá. Mint ahogy 
Jézus is mindenkinek saját igénye szerint beszélt, úgy igyek-
szünk mi is megtalálni egy olyan formát, amely – bevallot-
tan – egy világi mintát követ, fesztivál jellegű, de hiszem és 
vallom azt, hogy ezt meg lehet tölteni evangélikus szerve-
zők által keresztény tartalommal. Így valóban elmondható 
az, hogy »mézesmadzag« gyanánt hívunk abszolút vállalha-
tó üzenetet hordozó, igényes muzsikát játszó világi zeneka-
rokat is, és reméljük, hogy a miattuk bejövők majd a többi 
előadásba is belehallgatva, istentiszteleti alkalmakat végigél-
ve megérintődhetnek. Ez elismert missziói forma, de messze 
nem gondolom, hogy az egyedül üdvözítő. És van a másik, 
amelyikről szintén azt gondolom, hogy működhet, amikor 
direkt evangélizációval kiáll valaki, és ez hívja be az érdek-
lődőt a közösségbe, ahol aztán megélhet más élményeket is. 
Ez két különböző irány, irreális szerintem a kettőt kijátsza-
ni egymás ellen. A Szélrózsa-mozgalom bevallottan az el-
sőt választotta, és ezért nem is gondolom, hogy folyamato-
san védekezni kellene, hogy miért nem a másikat. […] Sta-
tisztikailag lehet, hogy nehezen mutatható ki, hogy egy-egy 
ilyen fesztiválszerű alkalom után növekszik-e az egyházunk 
tagsága, de azt remélem, hogy nem csökken. Nemzetközi 
példákat látva pedig ez sem elhanyagolható… És adja Isten 
(tudjátok, aki a növekedést adja), hogy néhány év múlva is 
ez a kép jöjjön elő a résztvevőkben egyházunk nevét hallva, 
hogy igen, az evangélikusok azok, akiknél tisztán hirdette-
tik az evangélium, és még jó érzés is közöttük lenni. Szóval 
én valahogy így gondolom. Remélem, hogy ezekkel együtt – 
vagy ennek ellenére – is eljöttök néhányan nyáron. NYISSZ.”

Eddig a Facebookról származó idézet, amelyet a tanul-
mány elejére választott mottó magyarázatával szeretnék ki-
egészíteni. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy idei egyik ven-
dégünk, a fent megnevezett zenekar miatt ért a legtöbb tá-
madás bennünket. Azt gondolom, elvtelenül sosem védtem 
semmit, és elkerülhetetlennek látszó kompromisszumokat is 

 2 https://www.facebook.com/szelrozsaatya/photos – ez a 43-as poszt 
a Szélrózsa-atya Facebook-oldaláról, megjelent: 2014. június 2.

igyekszem a lehető legkevesebbszer kötni. Mégis azt láttam, 
hogy a legtöbben leragadtak a felszínen, és a tetovált külső 
mögött nem látták meg azt, amiről mi is annyit beszélünk, 
amivel kapcsolatban 1Sám 16,7-et is idézzük: hogy mit is néz 
az Úr; ami a szem előtt van, vagy ami a szívben? Őszintén el-
mondom, nekem is rosszulesett, amikor ez a zenekar leta-
karta a Szélrózsa-logót a saját zászlajával, de a zenéjük és az 
üzenet (örömmel olvastam egy másik dalszövegrészletüket 
az Evangélikus Élet Égtájoló rovatában egyik püspökünktől) 
szerintem vállalható volt egy keresztény találkozón.

Hogy ezt a pontot is pozitív üzenettel fejezzem be, hadd 
hangsúlyozzam az Úrban való bizalom megélését azzal kap-
csolatban is, hogy az egyéni hit ébredéséhez, illetve a parázs 
életben tartásához, felerősítéséhez egy állandó közösség is 
szükséges. Szervezőként is tisztában vagyunk azzal, hogy 
egy ilyen kétévente megrendezett találkozó nem tudja és 
nem is akar(hat)ja helyettesíteni a gyülekezetekben, illetve 
kisebb közösségekben folyó ifj úsági munkát, hanem sok-
kal inkább kiegészíti azt, a fent leírt premisszióval „meg-
ágyazhat” otthoni történéseknek. Az a reményünk, hogy 
az Úristen fel tudta használni az idei Szélrózsát is erre.

Erejük megújul…

Ennél a pontnál szeretném felsorolni, illetve röviden érté-
kelni azokat az előadásokat, beszélgetéseket, koncerteket, 
alternatív programokat, amelyek a 144 oldalas programfü-
zet gazdag kínálatából ajánlottak minden korosztály szá-
mára lelki csemegét.

E lap júniusi számában már megjelent hívogatóban leírt 
neveket nem szeretném ismételni, csak megerősíteni azt, 
hogy a legtöbb beszélgetés elérte azt a célját, amit szeret-
tünk volna, ti. hogy gyökereinkre fi gyelmeztessen bennün-
ket, illetve megmutassa, hogy nem kényszerpályán éljük 
az életünket, hanem vannak alternatívák, amelyek men-
tén ki-ki megélheti a saját szárnyalását. Az erő megújulá-
sára pedig nemcsak a nagykorúvá váló találkozónak van 
szüksége, hanem egyéni életünkben is mindnyájunknak. 

Nagy öröm, hogy az evangelikus.hu portál jóvoltából ezek 
az alkalmak szinte kivétel nélkül megtekinthetők online, 
ami hatalmas munka volt az ő részükről is, köszönet érte.

Azt gondoljuk, sikerült méltón megünnepelni a 18. szü-
letésnapot, a megnyitón a színpadon folyamatosan bővü-
lő Tízek-tagság azt mutatta, hogy valóban van folyamato-
san megújuló erő a szervezésben is, a VIP-fogadást kivál-
tó közös (!) tortázás pedig szintén alapkoncepció volt, hogy 
mindenki részesülhessen belőle.

A 25 éves határnyitásról is tudtunk olyan beszélgetést 
szervezni, amely a miniszter programátszervezése miatt két 
külön alkalom lett, így Németh Miklóssal Prőhle Gergely be-
szélgetett – egy erről szóló tudósítás az Index címoldalára 
is kikerült –, Balog Zoltánnal pedig másnap Fabiny Tamás.
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Megemlítendő még az Ökumenikus Segélyszervezettel 
való nagyon pozitív együttműködés, amelynek iskolakez-
dési programját is tudtuk támogatni. Püspökeink emléke-
ket bemutató sorozata ismét nagyon hitelesre sikerült, az 
elárverezett tárgyaikból származó bevétel pedig szintén a 
MÖS munkáját segítette.

Az evangélikus fi atalok által készített igényes sajtófotók, 
a záró istentisztelet repülős áldását remekül kitaláló teo-
lógus fi atalok, a tartalmas üzenetet hordozó és igényesen 
muzsikáló evangélikus zenekarok mind azt mutatják, hogy 
egyházunkban bőven vannak olyan személyek, akik Isten-
től kapott tehetségükkel képesek a megújulást munkálni. 
Azt gondolom, hogy feladatunk őket nemcsak felkutatni, 
hanem meg is tartani egyházunk kötelékében, és akkor 
még nagyon sokáig érezhetjük az erőket megújító áldást.

Szárnyra kelnek…

Szeretném áttekinteni a témát legmarkánsabban meghatá-
rozó – egyedüli úgynevezett védett sávként, azaz alternatív 
programajánlat nélkül megtartott – igei alkalmakat, ame-
lyek idén a szárnyalás fantázianevet kapták, és vezetésük-
re – hasonlóan a két évvel ezelőtti merítésekhez – most is 
gyülekezeti közösségeket kértünk meg. Fontosnak tartot-
tuk mindegyikhez az igényes egyházi (nemcsak könnyű)
zenét, illetve a fi atalok nyelvén megszólaló, kreatív megje-
lenítéseket. Az igehirdetőket pedig arra kértük, hogy legye-
nek minél személyesebbek Krisztus-hitük továbbadásában, 
mindazonáltal ne kelljen azt éreznünk, hogy valaki „lepré-
dikál” bennünket a nagyszínpadról, és csak az evangelikál 
pietisták értik, hogy miről beszél, vagy a Krisztus helyére 
tett állítólagos „lutheri teológia” oltárán kell valami olyat 
áldoznunk, amit nem feltétlenül szeretnénk. 

Első szárnyalás

A szerdai nyitó istentisztelet a Nyitott ablak munkacímet 
kapta, amelyet a soltvadkertiek szépen meg is jelenítettek: 
minden általuk bemutatott múlt- és jelenbeli történést az 
oltár mellé helyezett ablakból vezettek be. Így hozta köze-
lebb hozzánk Homoki Pál házigazda lelkész azt a képet, 
ahogyan Dániel emeleti szobájának ablakai nyitva voltak 
Jeruzsálem felé (Dán 6,11), és fejezte ki reményét, hogy 
mindannyian ezzel a lelkülettel és találkozni vágyással 
érkeztünk a Vadkerti-tó partjára.

Második szárnyalás

Az első reggeli áhítat a SzÁrnyas színpadunknál a Tanuló-
vezetés címet viselte, és egy nemzetközi közösség tartotta, 

amely az egész találkozó folyamán egy hiánypótló sátrat is 
végig lelkiismeretesen vezetett: az ágfalvi–sopronbánfalvi 
gyülekezethez csatlakoztak az osztrák lépesfalviak és a né-
metországi oberriexingeniek. 

5Móz 32,12 alapján arra mutattak rá három (!) nyelven, 
hogy a sas mennyire különbözik a többi madártól, hiszen 
míg más madarak általában ágról ágra röppenve tanulnak 
meg repülni, nem így a szirti sasok. Mivel a nagy magas-
ságokban nem tudnak sehová leszállni, ezért a még eset-
lenül és félősen próbálkozó sasfi ókáknak a szüleik a saját 
szárnyaikat kínálják fel támaszként. Ha szárnypróbálgatás 
közben mégis a földre kerül némelyikük, a szülők onnan is 
szárnyukra véve emelik vissza őket a magasba.

A téma szépen bevezette a nagykorúságot és az ahhoz 
kapcsolódó kérdéseket, amelyeket aztán a többi nap be-
szélgetésében bontottunk ki.

Harmadik szárnyalás

„Megújul ifj úságod, mint a sasé” – szólalt meg a 103. zsol-
tár biztatása a mezőberényiek segítségével csütörtökön 
este, akik komolyan vették az áhítatok előkészítésénél azt 
az egyik lehetséges koncepciót, hogy megnevezzék azokat 
a személyeket, akiktől ők először hallottak Jézusról és a 
megváltásról – ebből az áhítatból elsősorban ezeket a hála-
adó mondatokat (pl. „Én és a kislányom először a bátyám-
tól hallottunk Krisztusról”) és öleléseket raktároztam el.

Ennek a témának az intonálásához írta Réz-Nagy Zol-
tán a következő érdekességet a programfüzetben: „A fi ó-
kák felnevelése és röpképessé tétele nagyon megviseli a 
sasszülőket. Lefogynak, tollazatuk hiányos, röptük lassú 
lesz, öregebbnek tűnnek koruknál. De amint fi ókáik ön-
állóvá válnak, újra megerősödnek, tollazatuk kinő, ismét 
megfi atalodnak. Megújulás nélkül nem létezhet sem egyén, 
sem közösség, és egyház sem: »Ecclesia semper reformanda 
– az Egyháznak mindig meg kell újulnia« – hirdette meg 
Luther. A megújulás azonban nem képzelhető el új talál-
kozások, ismeretségek és barátságok nélkül.”

Negyedik szárnyalás

A péntek reggeli alkalom az Új útra találás! Szabadulj FEL! 
címet kapta, és az Evangélikus Külmissziói Egyesület által fel-
kért igehirdető egy bányahasonlatot használva arra emlékez-
tette a szélrózsás gyülekezetet, hogy valóban csak felfelé ér-
demes néznünk megoldásokat keresve. Az alapigéül szolgáló 
55. zsoltár írója számára is ez vált világossá, amikor elérkezett 
határaihoz, és Istenhez kiáltva ébredt rá, hogy csak egy út van: 
felfelé! Egy találkozás során megjelenik egy új szempont az 
életében, egy olyan viszony, amely mindent új összefüggésbe 
helyez. Mert elfogadja Isten válaszát, amely nem valamiféle 
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recept, nem egy elsajátítandó módszer, még csak nem is egy 
tanítás. Hanem egy személy és a vele való kapcsolat. Ma sem 
kapunk új utat a vele való találkozáson kívül.

Ötödik szárnyalás

Tévedés címmel a kaposvári gyülekezet ifj úsága segített 
bennünket péntek este, hogy Ézsaiás elhívási történetén 
keresztül az angyalokra is ránézve elgondolkodjunk azon, 
ők hogyan részei az életünknek. Egy gyógyító angyal keret-
történetén keresztül megmutatták azt, hogy minden össze-
tartozik. Talán Luther esti imádságát is máshogy mondjuk 
ki ezek után: „Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz 
ellenség erőt ne vehessen rajtam.”

Hatodik szárnyalás

A Szabadulás témájához szombat reggel a budahegyvidéki if-
júság vitte közel a hallgatóságot, illetve a következő program-
füzeti intonáció: westernfi lmek emlékezetes jelenete, amikor 
az elcsigázott főhős felnéz az égre, és észreveszi a magasan a 
feje fölött köröző keselyűket. Ebből már tudja, hogy bajban 
van. Kapunk mindig jelzéseket, elég korán, mondhatni idő-
ben, de nem biztos, hogy észrevesszük. Karl Barth így beszél 
minderről: „…a keresztények ébredők, mert megszégyenü-
lésükre és szerencséjükre felébresztették őket (…) és miköz-
ben feltekintenek, felegyenesednek és véghezviszik a bűnös, 
esendő lényük lefelé esésével szembeni ellenszegülő mozgást.”

Hetedik szárnyalás

Az utolsó estén már fontosnak tartottuk, hogy hazafelé mu-
tassunk, és felkészítsük a résztvevőket, hogy a Szélrózsáról 
hazatérve is minél többen tudjanak gyülekezeti közösségre 
találni, illetve megkeresni azokat a mindenki számára nyitott 
istentiszteleti formákat, amelyek más és más módon szólíta-
nak meg bennünket – remélhetőleg – ugyanazzal az üzenet-
tel. Így a Hazatérés témában Jer 8,7 alapján volt Tamás-mise, 
bemutatkozhatott a KÖSZI Megálló istentisztelete, illetve tar-
tottak külön áhítatot erdélyi testvéreink és a retrósátrasok. Di-
akóniai istentisztelet, Taizé-imádság és evangélizáció is volt, 
utóbbi a külmissziói egyesület szervezésében, amelynek zenei 
alapját a találkozón végig jelen lévő kenyai Nairobi Girls adta.

Nyolcadik szárnyalás

„A záró istentisztelet a korona. Nem szükséges pótlék, nem 
egy utolsó napra maradt kötelezően letudandó esemény, 
hanem a találkozások találkozása. Az asztalközösség.

Az az alkalom, amely valóban megmutathatja az egész 
találkozó értelmét. Onnan, hogy Ócsai Zoltán húzta meg 
a harangot, azon át, ahogyan Viktorék kitalálták a repü-
lős bátorító áldásokat, és a Közel együttes remekül zenélt, 
Gáncs Péter püspök fényeset prédikált, egészen odáig, hogy 
a tóparton sorakozó úrvacsorai soroknál valóban a közös-
ség áldásait tapasztalhattuk meg. Az asztalét. És azét, aki 
oda meghívott bennünket. Ezért érdemes Szélrózsát csi-
nálni. Köszönet mindenkinek.” 

Ezeket a sorokat írtam a legnagyobb közösségi portálon 
ötödik toldásként a Szélrózsára hangoló 150 „nyisszantás” 
után. Komolyan gondoltam. Mint amikor egy álom betelje-
sül. Ezzel tudok kapcsolódni Réz-Nagy Zoltán programfü-
zetbeli bevezetőjéhez: „Azt álmodtam, hogy tudok repülni. 
Van egy technikája, amelyre valamikor korábban rájöttem, 
és ha repülök álmomban, csak fel kell idéznem magamban 
ezt a tudást, és máris megy. Az elején kell bizonyos erőfeszí-
tést tenni, de utána felemelkedem a levegőbe, és haladok – 
persze közben nagyon világosan tudom, hogy nekem elvi-
leg le kellene zuhannom, de ez mégsem történik meg. Ebben 
a mostani álmomban voltak ismerőseim, akiknek megmu-
tattam, hogyan repülök, és próbáltam őket is megtanítani 
rá. Arra már nem emlékszem, hogy ez sikerült-e vagy sem.”

Mint a sasok…

Valóban úgy szárnyaltunk, mint a sasok? Mennyire vol-
tunk elégedettek? Már a 36 millió forintos költségvetéssel 
megvalósult találkozón is megfogalmazódott jó néhány 
pozitív – és ugyanúgy jövőbeli javításra, változtatásra irá-
nyuló konstruktív – vélemény, és többnyire ezeket támasz-
tották alá azok az augusztus folyamán kitöltött résztvevői 
és munkatársi kérdőívek, amelyek feldolgozása3 sok meg-
erősítéssel és tanulsággal szolgált. 

Az elégedettség 4 feletti értékei a különböző szegmen-
sekben biztatóak, különösen kiemelkedik a 4,67-es hely-
szín, a tópart kompaktságát valóban nagyon sokan dicsér-
ték. Azt azért nem szabad elhallgatni, hogy nagyon hálá-
sak vagyunk az Úristennek a jó időért (is), mert az egész 
nyarat tekintve nem minden héten lehetett volna így meg-
rendezni ezt a Szélrózsát.

Talán az étkezések minősége kapott alacsonyabb érté-
kelést, de a két évvel ezelőtti találkozó sorbanállásait sen-
ki sem hiányolta, a több helyen megvalósult osztás, illetve 
a reggeli/vacsora büfék/pékség számára való kiszervezése 
összességében jó döntésnek bizonyult. Ugyanígy a regiszt-
rációnál sem álltak sorok, talán a nagykorúvá válással ez a 
gyerekbetegség is kinőttnek mondható immár.

A programok színvonalát is sokan dicsérték, érdekes 
összehasonlítani a következő táblázatot a két évvel ezelőtti-

 3 A kérdőívek értékelése Csadó Balázs munkája.
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Szárnyaltunk! a

vel (lásd Lelkipásztor 2012/10), ahol az egyik legkritikusabb 
csoportnak nevezhető 13-14 éveseknél 0,7 (!) pontos javu-
lás mutatható ki, illetve minden csoportban kb. 0,2 ponttal 
magasabb érték szerepel, valamint a két görbe sokkal job-
ban együtt változik az idén, amit azt jelenti, hogy a kínálat 
egyben színvonalas is volt. A konfi rmandus korosztálynál 
pedig az is nagy öröm, hogy míg két éve abszolút hiányzott 
a lelki feltöltődés iránti igény, az idén megjelent 22-kal!

Hiánypótlónak, illetve örömteli változásnak minősült négy 
új programhelyszínünk is, a teológiai műhelymunkát kínáló 
Odú, a külföldieket egybefogó nemzetközi sátor, valamint a 
Küldetés- (bel- és külmissziói) és a Retrósátor is. Ezek is mu-
tatják, hogy a Szélrózsán rengeteg olyan ember dolgozik és adja 
bele az ötletét, akik egyházunkban más-más területeken már 

bizonyítottak, mások meg éppen 
csak a Szélrózsa hívószóra moz-
dulnak meg, így tudtunk most 
összesen több mint 400 munka-
társsal együtt dolgozni.

A kiértékelésből az az igény 
is kiderül, hogy legközelebb ne 
kerüljön a táboron kívülre a 
sport, illetve a színházi előadá-
sok és a komolyzene egy része; 
igyekezzünk minél több kiskö-
zösségi élményt adni a helyszí-
nen (kiscsoportos beszélgetések 
lehetősége, ad hoc kórus stb.), 
valamint ne erőltessük a világi 
zenekarok túlsúlyát. Próbáljunk 
fi gyelni az ún. „nagy” gyüleke-
zeteink (illetve bizonyos régiók) 
részvételének teljes hiányára, és 
igyekezzünk jobban megszólí-
tani iskolalelkészeinket és kö-
zépiskolásainkat. Legyen több 
táncház, alapvetően kapjon na-
gyobb hangsúlyt a népzene, és 
gondoljuk át a színpadról ve-
zetett éneklés és koncertszerű 
dicsőítés közötti határokat. Az 
egyensúlyok megtalálása min-
dig nagy kihívás, akár teoló-
giai nyitásban, akár a későbbi 
médiamegjelenésben is.

Biztató egyik püspökünknek 
az a mondata, hogy „amennyi-
ben egyházunk fejlődni, erősöd-
ni, a fi atalok felé nyitni szeretne, 
akkor minél inkább fel kell ka-
rolnia a Szélrózsát, hiszen ennek 
komplexitása, lelki és kulturális 
üzenete az élhető egyház, azaz a 

jövő egyházának a képe”.
Ezek alapján összességében is azt mondhatjuk, hogy há-

lás szívvel térhettünk haza a tizedik Szélrózsa országos evan-
gélikus ifj úsági találkozóról, Soltvadkertet a szívünkbe zár-
tuk, és elgondolkozunk a házigazda lelkész azon ajánlatán, 
hogy a 15. (azaz 2024-es) találkozóra esetleg visszatérjünk ide.

Valószínűleg mindez hozzájárult ahhoz, hogy a szep-
temberi kiértékelésen egyik püspökünk így nyilatkozott: 
„Ha olyan lenne az egyház, mint a Szélrózsa, jobban érez-
ném magam benne.” Ezzel a gondolattal szeretném zár-
ni ezt a visszatekintést, amely talán alkalmas arra, hogy 
a téma, szervezés, elégedettség, missziói hatás szempont-
jából megerősítse azt a munkát, amely 18 éve elkezdődött, 
és 2016-ban folytatódik.
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 * A Szélrózsa záró istentiszteletén elhangzott igehirdetés szerkesztett, 
rövidített változata.

Szárnyalás utáni földet érés…
2Kor 12,2

g  G Á N C S  P É T E R

„Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ez-
előtt elragadtatott a harmadik égig…” (2Kor 12,2)

Pál apostol szerényen, visszafogottan vall tizennégy évvel 
korábbi „elragadtatásáról”, istenközeli élményéről. Immár 
tizennyolc éve annak, hogy én is „elragadtattam” egy festői 
mecsekaljai völgybe, Váraljára, ahol első ízben élhettem át 
a Szélrózsa-élményt. Azóta újra meg újra nagyon várom ezt 
a kétévente ismétlődő találkozót, amely tizennyolc év alatt 
felnőtt, és napjainkban már több ezer fi atalt és hozzám ha-
sonlóan kevésbé fi atalt is vonz Isten közelébe.

Négy nappal ezelőtt, a megnyitó köszöntőjében már 
eljátszottam a képpel: „a Lutheran Air 2014-es járata fel-
emelkedik velünk…” Most pedig már a leszálláshoz kell 
készülődnünk. 

Jól tudjuk, hogy a repülés legkockázatosabb része éppen 
a landolás, a földet érés. A felhők feletti szárnyalás köny-
nyűnek tűnik, és a legtöbb utas élvezi az ég és föld közötti 
rendkívüli helyzetet. De számolnunk kell azzal, hogy nem 
vagyunk sem madarak, sem angyalok, ezért vissza kell tér-
nünk természetes lakóhelyünkre, a földre.

Ugyanakkor olyan jó visszaemlékezni mindarra, amit 
felülről láttunk: csodálatos tájak, új távlatok, csak felülről 
felfedezhető szépségek és összefüggések. Itt, a Vadkerti-
tó partján is átélhettünk ilyen lélekemelő csodákat az el-
múlt négy napban. Belekóstolhattunk a sokszínűen gaz-
dag keresztény közösség, ismert szójátékkal, a „közös ég” 
zamatos ízébe…

De most itt az ideje, hogy leszálljunk, mivel Urunk és 
Mesterünk, légi-/égi kísérőnk is földet akar érni velünk. 
Úrvacsorai közösségre készülve eszünkbe juthat Jézus ígé-
rete: „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt 
le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké…” 
(Jn 6,51)

A „Lutheran Air” légi-/égi társaság járatain nincsenek 
különböző osztályok. Mindenki ugyanazt kapja: egy fa-

lat ostya, egy korty bor, s benne az örök élet ígérete, táv-
lata rejlik. A világmindenség Ura kicsivé, befogadhatóvá, 
fogyaszthatóvá, emészthetővé válik, ajándékai pedig to-
vábbadhatóak. 

Pál apostol „kimondhatatlan élményről” ír, mi viszont 
kimondhatjuk, sőt bátran hirdethetjük az eddigi tíz Szélró-
zsa találkozó frappáns mottóinak mindig aktuális üzenetét: 
Kit kerestek? (Váralja, 1996); Nem a meghátrálás emberei 
vagyunk! (Bodajk, 1998); Itt vagyok, engem küldj! (Debre-
cen, 2000); Hívásod van! (Kismaros, 2002); A világ vilá-
gossága (Tata, 2004); Tenyerembe véstelek (Szolnok, 2006); 
Hol a határ? (Kőszeg, 2008); Középkezdés Veled! (Szarvas, 
2010); Meríts! (Fonyódliget, 2012). S végül az idei, soltvad-
kerti találkozó lelkesítő biztatása: Szárnyalj!

Négynapos eget súroló szárnyalás után most együtt 
érhetünk földet. Lehet, hogy van, akit megkísért az „átstar-
tolás” gondolata: mielőtt landolnánk, gyorsan újra emel-
kedjünk fel. De keresztény életünkhöz az ünnepnapok, 
fesztiválok mellett hozzátartoznak az Istentől megáldott 
hétköznapok is…

Aki felemelt, most biztos kézzel szeretne földre tenni és 
továbbküldeni minket, ahogy halljuk majd a missziói pa-
rancsot az úrvacsora záró áldása előtt: 

„Menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását! 
Tegyetek bizonyságot szeretetéről. 
Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét,
 építsétek a testvéri közösséget az emberek között 
megbocsátással és önfeláldozó szeretettel!”
Vele szárnyaltunk, és most vele indulhatunk tovább! Ve-

le, akiről így vallunk a Szélrózsa-énekben: „Te vagy célom 
és utam…” 

Ennek az éneknek a soraival imádkozzunk: 

„Feléd nyújtom kezem, 
Jöjj, találkozz velem. 
Téged kereslek, Uram.
A szélrózsa minden irányából hozzád érkezünk.
Áldj meg minket, erős várunk, Istenünk!”

Ámen.
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Karácsony este

f Mt 1,18–25

Igehirdetési előkészítő

Az igehirdetésre készülve öröm, de akár nyomasztó teher 
is lehet az ünnepi gyülekezet sokszínűségére, a hallgató-
ság sokféle várakozására vagy elvárására gondolnunk, s 
számba venni mindazt, amit az egybegyűlt közösség szí-
vére helyezhetnénk. De az ige szikár szavai egyenesen az 
üdvtörténet realitásába állítanak bennünket, s egy kérdés-
re irányítják fi gyelmünket: „A karácsonyi igehirdetésnek 
ugyanaz a feladata, mint az evangélistának. Ahogy Józsefet 
álmában jó előre felkészítette a Mindenható, úgy kell elő-
készítenie és rávezetnie minket arra a felismerésre, hogy 
Jézusban mindent felülmúló ajándékot kaptunk Istentől. 
Nem egy nagyszerű eszmét, időtálló életcélt adott útravaló-
ul, hanem valakit, aki által és akivel közösségben élve ma-
ga az élő Isten van velünk. […] Bizonyára ennek az igének 
alapján […] mindenekelőtt magát Jézust kell exegetálnunk. 
Mi történik akkor, amikor benne maga Isten szegődik mel-
lénk?” (Cserháti 2004, 467. o.)

Az óegyházi perikóparend kihívást, de fogódzót is nyújt 
számunkra az igehirdetésre készültünkben: Ézsiás próféta 
messiásváró igehirdetésének hátborzongató aktualitása és 
a Zsidókhoz írt levél felütésének himnuszként zengő teoló-
giája között maga Jézus Máté híradásában bemutatott sze-
mélye a híd és a középpont. Ő az, akinek „személyi adat-
lapját” a királyi családfával és a születés körülményeinek 
ismertetésével együtt a történelem folyamán talán első-
ként jegyezte le Máté, s akiről e századokon át újra meg új-
ra felolvasott verseket a kanonizálók megőrizték az Újszö-
vetség elején – tán az izgalmas szent mű hiteléül… E ver-
sekkel köszönt be az ünnep s érkezik közénk Jézus. Hogy 

benne Isten ne mítosz, emlék, vágy, fi kció, spirituális kel-
lék, jó üzleti lehetőség legyen, hanem a világ viszontagsága-
inak kitett, a bűnöket és sebeket földi életével, Isten orszá-
gáról szóló, egészen gyakorlatias tanításával, kínhalálával 
és feltámadásával felülírni képes Szabadító. Hogy amikor 
a lelkész és a gyülekezet beül a templompadba, csak az ő 
üzenetére fi gyeljen, amely nevében is rejtezik: Jézus – Im-
manuel. Így keressük a választ e nagy kérdésre: „Mi törté-
nik akkor, amikor benne maga Isten szegődik mellénk?”

Exegézis

E hatástörténetében is izgalmas igének (amely vitatémává 
vált a zsidósággal az ézsaiási prófécia beválásának, kato-
likus testvérekkel pedig Mária szüzességének kérdésköre 
kapcsán) kétféle perikopálása is lehetséges. Hivatalosan a 
rövidebb (20b–23) szakaszt jelölik meg alapigeként, azon-
ban az igehirdetés elkészítésekor a hosszabb (18–23) kivá-
gás is elgondolkodtató lehet. A rövidebb perikópa előnye a 
drámaibb megszólalás, amely egyúttal a történés folyama-
tát is egyértelműsíti. A hosszabb perikópa a maga egészé-
ben pedig egyfajta „hírül adás” (mint Izsák születésének 
vagy Mózes elhívásának, Gedeon, majd Sámson küldeté-
sének hírül adása), amely egy személy küldetése üdvtörté-
neti jelentőségének jelzésére szolgál. (Ez az irodalmi eszköz 
nem az esemény történeti részleteit, hanem elsősorban te-
ológiai jelentőségét hívatott nyilvánvalóvá tenni.) Monda-
nivalójának kulcsa pedig Ézs 7,14 idézete.

18–19. vers: mint egy korabeli személyi adatlap (Jézus 
anyja neve, anya családi állapota, apja neve, jellemzése). 
Hangsúlyos a bevezető – szinte címszerű – mondat: „Jé-
zus Krisztus születése pedig így történt.”

20. vers:  : a rövidebb mondat-
szerkesztésen és az időviszony meghatározásán túl akár 
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okhatározói tartalmat is hordozhat e szerkezet. Azaz a bi-
zonyára gyötrelmes, tépelődő elgondolkodás akár bizonyos 
tekintetben feltétele is lehetett annak, hogy az angyal üze-
netét felfoghassa József. 

  : a Lélek szava a héberben nőne-
mű, a görögben semleges nemű, ezért nem valószínű, hogy 
naturális értelemben kellene elképzelnünk Jézus Szentlé-
lektől való fogantatását. (Máté gondolatköréhez valószí-
nűleg inkább az ószövetségi párhuzamok álltak közelebb, 
mint az egyiptomi vagy római párhuzamok. Utóbbiak oly-
kor valóban csodás isteni nemzésről szólnak, de ilyenkor a 
nemző valóban férfi ként jelenik meg.) A 23. vers idézetében 
megjelenő LXX-béli -szal (a héber szövegben fi -
atal nő) kapcsolatban talán nem is az a döntő, hogy szűz 
vagy fi atal nő formájában fordítják-e, inkább az, hogy Má-
ria olyasmit él át, mint Sára és Ráhel: aki benne fogant, az 
Istentől van. Isten reményt adó, csodás ajándéka. Ráadá-
sul a 20. versben az angyal Józsefet mint Dávid fi át szólít-
ja meg, így kapcsolva a nemzetségtáblához s ezáltal Isten 
népéhez a születendő gyermeket.

: a feleségül vételt (tehát az esküvő 
aktusát) jelenti.

21. vers: Jézus névadása (Isten segít! Isten szabadít 
meg!). A névválasztás általában az apa joga volt. Jézus 
esetében nem így történik. Az, hogy a Messiás népe meg-
mentője lesz, széles körben elterjedt felfogás Izraelben. 
Ugyanakkor Máté evangéliumában központi téma a bűn-
bocsánat, amely Jézus által történik és hat a gyülekezet-
ben (vö. 26,28). 

: Máténál általában Izraelt mint Isten népét jelöli. 
23. vers: Az idézet Máté refl exióját fejezi ki (vö. 22. 

vers): krisztológiai vonatkozásban idézi Ézs 7,14-et. Az 
Immanuel nem szokványos Jézus-név, viszont fontos ál-
lítás, hogy Isten velünk van (Mt 17,17; 18,20; 26,29 és 28,20 
– mint keret).

Szakaszunk központi szereplője József. Érdemes meg-
szívlelnünk Spinetoli (1998) vele kapcsolatos fi gyelmezte-
tését: „Ahhoz, hogy megragadhassuk az evangélista szán-
dékát, le kell mondanunk arról, hogy megismerhessük Jó-
zsef valódi tapasztalatát. Az ő életének titka marad, hogy 
milyen mértékben ismerte fi a misztériumát, mert az az 
ismeret, amelyet az evangélista tulajdonít neki, a messi-
ás bemutatásának teljessé tételére szolgál. […] József nem 
valamiféle »látnok«, hanem igaz ember, aki elsősorban 
nem a csodás álmok, hanem az egyedülálló hivatás aján-
dékát kapta meg.”

Igehirdetés-csontváz

„Jézus Krisztus születése pedig így történt…”

Sorjáznak az igék s az énekek a szentesti istentiszteleten. 
Ki tudná mindezt felfogni, befogadni, megérteni? Igaz, 

a padokban ülők többsége már sok éve ismeri ezt a ti-
tokzatos és fordulatos történetet, s az énekek egy részét 
már a legkisebbek is ismerik. De mit üzen ma mindez-
zel nekünk az Isten? Valóságos születésről szól, valósá-
gos stressz közepette. Hitvesi és apai dilemmákat érint. 
És az ismeretlennel, az újjal való izgalmas találkozás 
titkát rejti. Ki is lesz ez a fi ú, akinek még a nevét sem az 
apja választja?

Jézus, „mert ő szabadítja meg népét bűneiből”

Egy a sok korabeli Jézus közül? A szülők titokzatos és fél-
tett kincse, akit már születése előtt a bűn árnya kísértett, 
de akiről angyal üzent. Megszületett, ha viszontagságos 
körülmények között is. Majd’ száz év múlva lejegyezték 
születésének furcsa történetét. Mert fontossá vált, hogy 
ki is ő, aki hitre és a jó cselekvésére, Isten tervét valóra 
váltó életre hívott embereket. Aki botrányos halálával 
örök felkiáltójellé és szabadítóvá lett a bűnöktől kísértett 
és körbefont emberiség számára. Akinek követői üldö-
zés és fájdalom ellenére is örömdalokkal köszöntötték 
a reggelt, az estét és az ünnepet! Akik hirdették, hogy 
Jézus él, és könyörül a benne bízókon. Úr a bűn felett, 
még ha vér áztatja is a köpönyegeket távol vagy a közel-
ben, még ha nem is tört még össze minden sanyargató 
botja. De a sötétségben fénylik a világosság! Mert ő sza-
badítja meg népét bűneiből. Ha felfogjuk, hogy megsza-
badít bűneink csapdájából, ha rá bízzuk életünket, ak-
kor már nincs az a csizma, amely eltiporhatná hitünket, 
nincs az a magasság, sem mélység, amely elválaszthatna 
Isten szeretetétől.

„Velünk az Isten”

Ez karácsony üzenete, amely ezerféle élethelyzetben hol 
rejtve, hol egészen nyilvánvalóan bontakozik ki számunk-
ra ünnepek és hétköznapok sodrában. Míg a jászol jel 
lesz, de idővel már csak emlék, Isten közénk születése 
és velünk léte örök ajándék. Nem megunható és nem el-
használható. Rejtett jelenvalóságából egészen változatos 
életszerűség fakad: olyan, ami még karácsonyi ünneplé-
sünket is megőrizheti a kuszaságtól s a kiüresedésétől. 
Hiszen mindig adott élethelyzetben talál ránk és szól hoz-
zánk: más-más módon érezzük jelenlétét szenvedésben, 
kihívások közepette vagy ránk köszöntő örömök idején. 
Így válik ajándéka mindig aktuális feladattá is számunk-
ra. Mert nem egyszerűen annak elfogadására teremtett 
minket, hanem üzenetével feladatot bíz Józsefre, de ránk 
is. Hogy Jézus embert újító, közösséget építő szeretete ne 
csak híres ókori olvasmány vagy a 20. századból maradt 
fi lmélmény, esetleg a pillanat öröme legyen számunk-
ra, hanem valódi, boldogító, értékes és hasznos ajándék. 
Karácsonyra és az év minden napjára. Velünk az Isten, 
hogy érezzük és éljük feltétlen szeretetét, amellyel teremt, 
megvált és megszentel. 
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Tallózó

„A férfi  emberi értelmét kikapcsolva angyala útján álmá-
ban ad neki kijelentést. Megérteti vele, hogy ami emberi 
látszat szerint szégyen és botrány, az valójában az ő di-
csőséges munkája, és ebbe a munkájába vonja be Józse-
fet.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„Jézus érkezése nem hoz örömöt és felszabadulást a 
gondok alól, hanem ellenkezőleg: gondok és problémák 
megszaporodását jelenti. (…) az emberi értelem számára 
felfoghatatlan elfogadásának csodája történik meg akkor, 
amikor az Úr igéje megszólal. Karácsony nemcsak gondot 
hoz, hanem gondot elűzni is képes. (…) Máté karácsonyi 
evangéliuma nemcsak félelmetes elemeket tartalmaz, ha-
nem magába foglalja az örömhír teljességét: ami felforgat-
ja a megszokott életkereteket, és egy sor olyan gonddal ter-
hel meg, mely Jézus nélkül nem léteznék, az végeredmény-
ben olyan gazdagságot és olyan biztonságot hoz magával, 
amely elvehetetlen, mindörökké megmarad. – A mi aján-
dékaink bármilyen értékesek és bármilyen szeretettel ké-
szítgettük is őket, megfakulnak, tönkre mennek, elmúl-
nak. Isten ajándéka maga a Krisztus Jézus, aki az Alfa és 
az Ómega, a Kezdet és a Vég, az Örökkévaló.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Igaz, hogy teljes magyarázattal majd az angyal szol-
gál Józsefnek, mégis valószínű, hogy már benne foglalta-
tik Mária bizonyossága is, amire a Lk 1,26kk szintén tám-
pontot ad. (…) a jegyességből házasság lesz. S ez volt ama 
harmadik lehetőség, amire talán maga József is hajlott, 
de kellett a bátorító segítség, amihez tulajdon »igaz« vol-
ta nem volt elegendő.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az evangélista nem tájékoztat afelől, (…) hogy talán 
Józsefb en gyanú támadt volna jegyese hűsége felől. Sőt in-
kább ilyesmit lehetetlenné tesz (…). József éppen ebben a 
helyzetben akar úgy viselkedni, mint »igaz ember« (…) 
akkor teljesíti Isten akaratát, akkor lesz tehát a szó helyes 
értelmében »igaz ember«, ha nem riad vissza attól, hogy 
Máriát feleségévé tegye.” (Karner Károly: Máté evangéliu-
ma. Keresztyén Igazság)

Illusztrációk

VERS

Reményik Sándor: József, az ács, Istennel beszél

Magasságos
Te tudod: nehéz az apaság,
Amit az én vállamra tettél.
Apja volnék- és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szomorú szemek
Oly ismerősek, s oly idegenek…
Ez az ács-műhely ezek a forgácsok…
Mit tehettem érte?… mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet fog a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni,
S azután is óvni lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig.
Míg egyszer elmaradt…
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja……
Vezetném és Ő vezet engemet,
Csak azt tudom, a Te utadon jár
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja –   én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

1. Szembetűnő és nagyon erős a történet emberi oldala. Jó-
zsef úgy tesz, ahogy más is tenne. Illetve lehet, hogy az át-
lagosnál tapintatosabban. De a lényeg: ő ki akar maradni 
ebből az egészből. Máté szerint „kitűnt, hogy (Mária) áldott 
állapotban van a Szentlélektől”. Habár a Szentlélektől, József 
mégis el akarja bocsátani. Gyakorlatilag talán nem hisz Má-
riának, vagy éppen nincs meggyőződve az épelméjűségéről. 
Igen, nagyon emberi. Ez a lehetetlenségek és megkötözött-
ségek oldala. Ez az, amihez a legtöbb közünk van, és ez szó-
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lít meg jobban az elhangzó történetben. Eszünkbe jutnak a 
katolikusok is, hogy ők megünneplik a szeplőtelen fogan-
tatást, hogy másképp értelmezik Mária és József viszonyát.

József története azért is ragad meg annyira, mert leg-
alább annyira hihető, mint amennyire Mária története nem 
hihető, mert nem emberi. Egyáltalán nem az.

2. Talán azért ennyire erős az emberi oldal, hogy cél-
zottan érjen minket a tény: József az után az egy álom után 
mégis hisz. Lehet beszélgetni az álmokról mint tisztázó, 
vigasztaló, rendrakó, „Ne félj!” álmokról, amelyek közül 
valóban lehetnek Istentől jövők is. (Ez magyar mondavi-
lágunkkal is rokon.) József álmában ugyanakkor nagyon 
konkrétan megjelenik az Úr angyala. Ez már Isten oldala, 
a hatalom és a mindenható lehetőség oldala.

3. A történ et olyan asszociációkat hoz, amelyek szent-
este részben ünneprontók. A szentesti gyülekezet minden 
tagja Krisztus születését ünnepli. Hogy karácsonykor meg-
születik a kis Jézus, az még azoknak is egyértelmű, akik 
csak ilyenkor jönnek el istentiszteletre. 

A szüzesség kérdése az evangélikusok számára mintha 
nem is lenne olyan fontos. Ha Jézus a második gyermeke lett 
volna Máriának, akkor is ő lenne a Krisztus. A szűzben fo-
gant Krisztus Isten hatalmát, mindenható lehetőségét és ere-
jét hirdeti. Jézus elsőszülött volta pedig az ünnep epistolájára 
emlékeztet, emellett asszociálni enged az áldozathozatalra, az 
örökösi jogra és akár Izsák történetére – csakhogy Jézus tör-
ténetében az Atya valóban odaadja az egyetlenét, akit szeret.

Jézus neve és annak jelentése nagy hangsúlyt kap a le-
írásban. Ő a szabadító, bűneinkből megváltó Úr. Különös, 
hogy József feladata ezt a nevet adni a gyermeknek. Ke-
resztelő János születése mutat olyan lehetőséget, hogy en-
nek nem feltétlenül kellett volna így lenni, habár ott is vé-
gül Zakariás szava a döntő. Józsefnek kell őt Jézusnak ne-
vezni. Ha Mária teszi, akkor ezzel szabadítóként mutatja 
be a fi át. De József bizonyos értelemben kívülálló. Az ő 
szájából hangozva Jézus neve hitvallás: benne, a Szentlé-
lektől fogant Emberben kapunk szabadítást a bűneinkből.

 Karácsony ünnepe

f Tit 2,11–14

Igehirdetési előkészítő

Homiletikai jellegű exegézis

Egyházunk perikóparendjében kétszer szerepel Titusz-levél-
ből vett alapige, és sajátos módon mindkét alkalom karácso-
nyi. A másik szakasz (Tit 3,4–7) egyértelműbben karácsonyi 
tartalmat hordoz, de jelen perikópánkból is szépen kifejt-
hető a szerzőnek Jézus epifániájával kapcsolatos teológiája. 

Igénkben ötvöződik a dogmatikai és az etikai tartalom. 
Utóbbi azzal is összefüggésben van, hogy a szakasz foly-
tatja 2,1–10-et, ahol is az idősek, a fi atalok és a szolgák in-
téséről van szó. A 11. vers „minden embernek” szóössze-
tétele összefoglalóan visszatekint ezekre a csoportokra, és 
a világban való helyes életmódra fi gyelmeztet. Végletesen 
leszűkítenénk azonban az igét, ha abban csupán a morali-
zálást vennénk észre. A 11. és a 13. vers ugyanis olyan ha-
talmas krisztológiai témákat érint, mint Jézus első és má-
sodik eljövetele, a 14. vers pedig a megváltás nem kevésbé 
veretes tanítását hozza. 

A szakasz alanya a kegyelem, amely Jézus Krisztus-
ban jelent meg. Ezzel úgy függ össze a keresztények új éle-
te, hogy az ő cselekedeteik ezt a kegyelmet jelenítik meg. 

Ezen a karácsonyon is elhangzik az oltár elől a Lukács 
szerinti evangélium: „üdvözítő született ma nektek” (Lk 
2,11). Lényegében ugyanezt írja a Tituszhoz írt levél szer-
zője: „megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember-
nek” (2,11). A szótéria tehát az evangélium és az epistola 
összekötő kapcsa.

Az epistola annyiban is karácsonyi karaktert kap, hogy 
az üdvözítő kegyelem valóságát az  igével kapcsol-
ja össze. Az  főnév a görög világban az addig el-
rejtett istenség láthatóvá válását, dicsőséges megjelenését 
fejezte ki. A szó az Újszövetségben krisztológiai tartalmat 
kapott. Az ige aoristosban áll. Ez az igeidő pedig tudvalevő-
leg csak a cselekvés kezdetét hangsúlyozza, további infor-
mációt nem ad arról, hogy a cselekvés folyamatban van-e 
(imperfectum) vagy befejeződött (perfectum). Esetünkben 
éppen ez a nyelvtani alak teszi egzisztenciálisan izgalmassá 
a krisztológiai kérdést: Jézus megjelenése, az epifánia csu-
pán múltbéli esemény, vagy ma is élő valóság? A szerző ta-
lán szándékosan hagyja nyitva a kérdést: kinek-kinek sze-
mélyesen, hitvallásosan kell erre válaszolnia.

2,11 alanya a kegyelem. Talán kiszabadíthatjuk a vallá-
sos nyelv kevésbé fogyasztható dióhéjából ezt a szót, ha a 
szótár által kínált többi jelentést is megvizsgáljuk: ’kedves-
ség, szeretetre méltó magatartás vagy természet, báj, kelle-
messég, hajlandóság, nyájasság, jóindulat, kegyes gondos-
kodás’. Az Újszövetségben ez mindenekelőtt úgy jelenik 
meg, mint Isten kedvezése az ember iránt, az ő felmentő 
ítélete. Ám e kifejezés igazi mélységével valószínűleg csak 
az képes teljesen azonosulni, aki – mint egykor Doszto-
jevszkij – állt már kivégzőosztag előtt, s immár a sortűz-
re számítva az utolsó pillanatban meghallotta a felmen-
tő végzést. A kegyelem ugyanis ezt jelenti. Az ítéletet nem 
hajtják végre. Amnesztiát kapunk. Felmentő ítélet születik.

Így nyer különösen gazdag értelmet a mondat harmadik 
teológiai kifejezése, a  jelzőjéül szolgáló , 
vagyis üdvözítő. A görög  megint csak sokkal többet 
foglal magában, mint a magyar „üdvözít” fordítás. Az ere-
deti kifejezés jelent egyebek mellett veszélyekből (különö-
sen tengeren, hajózás közben) való megmenekülést, fogság-
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ból való szabadulást, betegségből való gyógyulást. Minder-
re képes a kegyelem: gyógyít, megtart, védelmez, bőséget 
ad, s legfőképpen bűntől szabadít. 

Hasonlóképpen kell elemeznünk a 13. és 14. verset is. 
E két mondatban inkarnáció/epifánia és parúzia között ott 
szerepel a megváltásról szóló tanítás. Feltűnő tehát, hogy 
itt Jézus második, immár dicsőséges eljöveteléről van szó. 
A de tempore jellegre fi gyelve azt mondhatjuk, hogy a vá-
rakozás nem ér véget az adventi időszakkal, hanem kará-
csonykor is valóság marad. A szövegösszefüggésben a vára-
kozásnak kettős tárgya van: egyrészt a „boldog reménység” 
(), másrészt Krisztus dicsőségének meg-
jelenése. Természetesen ez utóbbit is az  szóval 
juttatja kifejezésre, vagyis a szerző két epifániát tart szá-
mon: egy múltbélit és egy eljövendőt. A kettő között pedig 
ott a megváltás cselekedete: Krisztus odaadta önmagát az 
emberért, a bűntől való megváltás és megtisztítás céljá-
ból. Ezek a veretes teológiai kifejezések azt jelzik, hogy az 
üdvösségtörténet eseményei (Jézus születése, halála, meg-
dicsőülése) a legszorosabban összefüggenek. Valameny-
nyi üdvesemény célja az ember, amit itt a szerző a kollek-
tív „értünk” () szóösszetétellel ír le. Így lehet 
a megváltottak közössége Krisztus népévé. Ez a tény még 
hangsúlyosabban jut kifejezésre azzal, hogy a szövegben 
nem egyszerűen , hanem  szere-
pel. Krisztus saját népe vagyunk! (A birtokos névmásnak 
ezt a markáns használatát látjuk Lk 15,18-ban is, ahol a té-
kozló fi ú nem egyszerűen az apjához, hanem „a saját ap-
jához” kíván hazamenni.)

A perikópa legvégén történik utalás a jó cselekedetek-
re (). Ez a felépítés egyértelmű-
en mutatja, hogy a dogmatikai alapon áll az etikai felépít-
mény. Ezt megfordítani nem lehet, mert akkor az egész 
rendszer összedőlne. 

Egy lehetséges igehirdetési vázlat 

Megjelent!

Jézus születésének ünnepe hagyományos módon az epifá-
nia, az ő megjelenésének szavával fejezhető ki. A „megje-
lent” szónak számos szekuláris konnotációja van. Amikor 
diákként újságot árultam a budapesti Nagykörúton, vér-
beli rikkancsként próbáltam harsogni: „Megjelent az Esti 
Hírlap!” Mérsékelt sikerem volt, s a szórványos vásárlók 
bágyadt érdeklődéssel vették kézbe a lapot. Remélhetőleg 
ennél nagyobb hatásfokkal mondja Pál apostol: „Megjelent 
az Isten üdvözítő kegyelme.” Mert Jézus megjelenése ebben 
a világban nyilván nem devalválható egy újság megjele-
néséhez, még kevésbé a „Hamarosan a mozikban!” vagy a 
„Jön… Jön… Jön…” reklámszlogenjeihez.

Jézus megjelenése azt bizonyítja, hogy Beckett-tel és az 
egzisztenciális szorongások közepette élő mindenkori em-

berrel együtt nem Godot-ra vártunk. Nem is egy különös, 
Emberfi  nevű mezítlábas alak lépett be az életünkbe, mint 
ahogy Szakonyi Károly Adáshiba című darabjában zavart 
okoz a szakállas fi atalember, akinél furcsa, halszagú bará-
tok bukkannak olykor fel. Jézus nem Godot sohasem volt, 
sohasem lesz történetét játssza, megjelenése sem minősül 
adáshibának, hanem benne testvérünk érkezik, általa egé-
szen közel lép hozzánk az Isten. 

Vigasztal ez az ige! Elsősorban azért, mert a kegyelem 
azt jelenti: nem nekünk kell ínszakadásig görcsölnünk. 
Nem kell már – Reményik Kegyelem című versével szólva 
– sírnunk és átkozódnunk, vagy koponyánkat a lehetet-
lenség konok falán véresre zúzni. Nem a tompa kábulat, 
a „mindegy, mindhiába” mindennapi szörnyű szürkesége 
vesz már erőt rajtunk, hanem az a felismerés, hogy – „ma-
gától” – megnyílik az ég…

Újra meg fog jelenni

A perikópa Jézus kétszeri – múltbeli és eljövendő – megje-
lenésére utal. Ez párhuzamba állítható azzal, hogy az ember 
pedig a feltámadásban várja azt az új teremtést, amikor már 
nem a romlandó, hanem a romolhatatlan testben fogunk 
élni. Krisztus dicsőséges megjelenésével együtt várjuk azt 
is, hogy egykor majd magunk is más formában támadunk 
életre. Ezt a gondolatot Benjamin Franklin sírfelirata is el-
mélyítheti bennünk, amely így hangzik: 

B. Franklin nyomdász teste, 
Miként egy öreg könyv táblája, 
Melyből tartalmát kitépték, 
Betűit s aranyozását lekaparták, 
Itt nyugszik férgek étkéül. 
De a Mű nem vész el, 
Hanem, mint ő hitte volt, 
Megjelenik ismét 
Új és elegánsabb kiadásban,
Melyet korrigált és jobbá tett 
Az Alkotója.

Jézus első és második megjelenése között zajlott le a megvál-
tás műve. Jézus azért jött, „hogy megváltson minket min-
den gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé”. 

Kegyelemből élünk 

Amíg nem ismerjük fel, hogy kegyelemből élünk, hogy 
egyedül kegyelemből, hit által igazulunk meg, addig az 
örök bizonyításkényszer súlyos bilincse vág a húsunkba. 
Sportban és iskolában, a szórakoztatóiparban és az üzle-
ti életben iszonyatos erővel nehezedik az emberre a tel-
jesítménykényszer. Itt minden azt harsogja: csak akkor 
vagy értékes, ha teljesítesz, ha erős vagy, ha legyőzöd a 
másikat. Ha megbotlasz: véged van. Ha ráncok jelennek 
meg rajtad: oda a karriered. Ha elveszíted a munkád: 
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már nem vagy ember. Egy, a kegyelemre nem fi gyelő vi-
lág kegyetlen farkastörvénye ez. Ám megjelent az Isten 
üdvözítő kegyelme!

Ennek a kegyelemnek a következménye, hogy Jézus 
Krisztus megváltott és megtisztított népe lehetünk. Ez a 
jézusi kegyelem bűnbocsánatot hoz. Úgy, amint arról Zelk 
Zoltán ír Kegyelem című versében: 

„Soha se lép gyíkra csigára
soha egy föltámadt fűszálra
a földön járó Isten lába
de vétkeinket eltapossa
mert vétkeinket megbocsátja.”

Ennek felismerése jó cselekedetekre indítja az embert. Ka-
rácsonykor erre a jóságra törekszünk. Ám csakis azért le-
hetünk képesek erre, mert Jézusban Isten kegyelme elér-
kezett hozzánk. 

g  F A B I N Y  T A M Á S

Tallózó

(A Lelkipásztor 2005/12. számának 425. oldalán már olvas-
ható egy tallózó, ezért az ott már megjelent kommentár-
részleteket mellőzöm.)

„Isten üdvözítő kegyelme Jézus inkarnációjában, ke-
reszthalálában és feltámasztásában megjelent. (…) Isten 
pedagógiájának (paideuó itt a nevelés értelmében haszná-
latos) alapja és módszere a bűnös ember iránt való megelő-
ző szeretet.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. 
Arcanum Digitéka Kft .)

„Pál a karácsonyi evangéliumot összegezi, amikor azt 
írja, hogy »megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden 
embernek« (2,11). És a karácsonyi evangélium következ-
ményeiről ír, amikor így folytatja: »Ez az evangélium ar-
ra indít minket, hogy…« (2,12a). (…) az evangélium min-
dig buzgóságra, jó igyekezetre serkent, nem pedig lefékez, 
tanácstalanságot okoz vagy elkényelmesít. Luther mond-
ja: „Az igazi szent nem állítja magát igaznak, hanem min-
dig csak könyörög megigazulásért, és szüntelenül várja, 
hogy Isten igaznak ismeri el azokat, akik magukat bűnös-
nek vallják és bánkódnak vétkeik miatt.” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„A szent nép volt a célja ezzel a félelmetes árnak a kifi -
zetésével. Ezért tudva mindazt, amit ő tett, és azt, hogy mi-
ért tette, a keresztyén, aki igazán szereti Krisztust, és vár-
ja az ő visszatérését, kész megadni bármilyen árat, hogy 
összhangba hozza életét szeretett Ura akaratával, nehogy 
csalódást okozzon neki, amikor ő visszatér. (…) Minden-
nek teljes megértése kikerülhetetlenül istenfélő életre vezet. 
Ebből következően a nem istenfélő életű keresztyén vilá-
gosan tükrözi, hogy vagy nem értette meg teljesen ezeket, 

vagy valójában nem hisz bennük.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Ugyanaz a kegyelem, amely megment mindenkit, tanít 
is bennünket a szentség iskolájában. Vannak tiltott dolgok 
ebben az iskolában, amelyeket meg kell tanulnunk meg-
tagadni.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommen-
tár. Evangéliumi Kiadó)

„Az üdvözítő kegyelem nevelővé lesz. Nevel minket 
(12a), illetve fegyelmez. (…) Kegyelemben jelent meg, di-
csőségben fog visszatérni.” (John Stott: A Timóteushoz írt 
első levél és a Tituszhoz írt levél. Harmat)

„Izrael számára a törvény volt a nevelő (paidagogos, vö. 
Gal 3,24.25), a gyülekezet számára pedig a kegyelem, amely 
nevel (paideuein) bennünket.” (Heinrich Langenberg: A Ti-
tuszhoz írt levél magyarázata. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Szép a karácsony költészete, de ennek a költészetnek a 
gyökere véghetetlenül mélyebb, s tulajdonképpen még nem 
termette meg valódi gyümölcsét közöttünk.

Isten – írja Simone Weil – tiszta szeretetből alkotta a 
világot. 

A teremtés nem Isten hatalmának, hanem az isteni sze-
retet lemondásának a műve. Mivel pedig a világ a lemon-
dás műve, erre az isteni szeretetre mi is csak lemondással 
felelhetünk. Innét minden valódi alkotás és minden valódi 
cselekedet és vállalás mélyén a szeretet alkalma és az asz-
kézis szabadító jelenléte.

De a teremtő szeretet nem lett volna teljes, ha Isten ma-
ga is nem vállalja megtestesülését. Creatio, Incarnatis, Pas-
sió: ugyanannak a feltétlen, ugyanannak a szent Szeretet-
nek a túláradása, »túlkapása«, amely »Krisztust végül is a 
keresztre emelte«.

Egész létünk a szeretet isteni »túlkapásainak« a drá-
mája. Ennek a drámának áll mintegy centrumában a meg-
testesülés titka az isteni ártatlanság makulátlanul tiszta je-
gyeivel. Így – a teremtő lemondás jegyében – a karácsony 
egyszerre az egész teremtés elfogadásának és szeretetben 
való fölülmúlásának az ünnepe. Isten szeretete és szabad-
sága a valóságos helye: innét univerzalitása. Ezért, hogy jó 
hírével mindent bevilágít, hogy térben és időben minden 
– ami szép és igaz – tudva, nem tudva feléje mutat, s mél-
tán meríthet világosságot belőle.

De mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szere-
tet: a megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphe-
tett közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény ez – 
de reális. Ugyanaz a szelídség, mely engedelmességre bír-
ta a teremtett univerzumot, és gyengédségének erejével a 
kereszt vereségén túl meggyőzte a világot.
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A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártatlanságával fek-
szik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem 
hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértője minden 
békétlenségnek, szelídsége minden háborúságnak. A kará-
csonyi ünnep külsősége mit se ér e tiszta, ártatlan és egye-
temes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni 
valódi gyümölcseit közöttünk?”

Pilinszky János (1921–1981) magyar költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A legfontosabb számomra ebben az igében az a bátorí-
tás és útmutatás, hogy hogyan éljünk a világban: „józa-
nul, igazságosan és kegyesen”. A motiváció is következik 
rögtön utána: várjuk a mi boldog reménységünket. Nem 
önsanyargatásból. Úgy érzem, a megkeseredett emberek 
sokszor teljesíteni akarnak, hogy megfeleljenek Istennek, 
de ez a szakasz is pont fordítva mondja: nekünk remény-
ségünk van Krisztusban, mert ő az Üdvözítő, és ezért, mi-
vel őt várjuk, megtagadjuk a világi kívánságokat, józanul 
élünk. Sokan ezt értik félre, és azt gondolják, hogy ezt és 
ezt kell tenni, és akkor majd Isten azt mondja: jól van, jó 
voltál, jöhetsz. Holott nem erről van szó, hiszen Isten Jézus 
Krisztus által mindenkinek felajánlotta az üdvösséget, és 
ez a mi döntésünk, hogy elfogadjuk-e vagy sem. Nem Is-
ten haragja az, ami majd lesújt ránk, ha nem őt választjuk, 
hanem mi zárjuk ki saját magunkat. A kegyelem soha nem 
érdemelhető ki. Azért kegyelem. 

Én meg vagyok róla győződve, hogy mindenkinek az 
a helyzet, amelyben most éppen van, a „létrája” a józan, 
igazságos és kegyes élethez. Nekem ebben a családban kell 
helytállnom, de mindenkinek személyre szabott, nincs 
univerzális út. Engem a napi porszívózás, meg amit most 
a gyermekeimért és a családomért végzek nap mint nap, 
amit mások talán önfeláldozásnak, unalmas háztartási 
munkának látnak, ez fog a saját üdvösségem felé vezetni, 
és el tudom fogadni, hogy ez a legjobb most, amit én tehe-
tek. Az üdvösség kérdése Jézus Krisztusban megvan. Ha én 
elfogadom őt, onnantól az üdvösség biztosított. És ráadá-
sul még az a tudás is megadatott, hogy ő jót akar nekem: 
azért vagyok ebben a családban, azért bízta rám ezeket a 
gyerekeket, mert nekem így a legjobb. Vannak, akik vágy-
nak valami nagyra, távolira, keresik, hogy hová menjenek, 
hogy hasznosat cselekedjenek, mert úgy érzik, hogy nem 
elég, amit csinálnak. Úgy érzik, talán egy hajléktalanszál-
lón kéne minden este segíteniük vagy hasonló nagyszabá-
sú és látványos dolgot cselekedni. Holott nem erről van szó. 
Józanul élni pont azt jelenti, hogy ezt be kell látni. Az en-
gedelmesség ilyen feltételek mellett nem rossz érzetű kö-
telesség, ami beszorít határok közé, hanem értem van. Is-
ten annyira szeretett engem, hogy a Fiát adta: ha neki en-
gedelmeskedem, akkor nekem jó dolgom lesz.
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f Tit 3,4–7

Igehirdetési előkészítő

Az üdvtörténeti ünnepek második napján a hétköznapi 
életünkre vonatkozó következményekről szól legtöbb-
ször az igehirdetési alapige. Krisztus születésének ünne-
pe alkalmával szentestén és az elsőnek mondott napon 
ünnepélyesen elhangzott a nagy mennyei jó hír (evangé-
lium). Karácsonykor ünnepeljük, hogy az Ige testté lett, 
inkarnálódott nekünk és értünk – és a – létszámában 
ugyan megfogyatkozó – ünneplő gyülekezet a második 
napon szembesül a földi életre vonatkozó következmé-
nyekkel, hitéleti normákkal, életviteli és életszemléleti 
témákkal.

A Titusznak írt levél első és második fejezetében na-
gyon is gyakorlati témákkal találkozunk: hogyan mű-
ködjön a gyülekezet, miképpen őrködjünk a tanítás tisz-
tasága felett, és hogyan viszonyuljanak egymáshoz a 
generációk és a társadalmi rétegek, és erre a felvetésre, 
témára nem moralizáló választ kapunk a levélből, ha-
nem krisztológiait és szotériológiait. Mindezekre az (itt 
csak érintett) témákra miért kell odafi gyelnünk? Tit 2,11–
12: „Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden em-
bernek, és arra nevel (!) minket, hogy (…) józanul, igaz-
ságosan és kegyesen éljünk e világban (…).” Igen, mert 
bűnvallással tartozunk, hogy eddig ezt nem így csele-
kedtük. Ám magunktól nem tudunk megváltozni, eh-
hez szükséges nekünk az Isten kegyelme és annak szent 
hatása az életünkre. 

Majd itt, a 3. fejezetben újra szembesülünk az apos-
toli intelemmel, hogy miképpen kell viszonyulni a ható-
sághoz, a felsőbbséghez, és szükséges a jócselekedet, a 
viszálykodás kerülése, szükséges a másik megértése és 
a mindenki iránt tanúsított szelídség. Az érintettek, il-
letve megszólítottak korábban nagyon is negatív formát 
mutattak fel, lehangoló és elszomorító antropológiai kép-
let volt a jellemző: ugyanis esztelenek, engedetlenek, té-
velygők voltak, élvezetek rabjai, irigykedők, gonoszko-
dók, gyűlölködők. Ám nagy fordulat következhet be az 
ember életében, de nem az ember saját valóságából ki-
nőve. Mert igaz, hogy ilyenek voltunk (az apostol többes 
szám első személyt használ), hanem 3,4kk szerint: „De 
amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk” átformáló (új-
jászülő) kegyelme, megadatott nekünk a tejesen új pers-
pektíva a mindennapi és az örök életre nézve. Az ember 
újjáteremtésének lehetősége adatik meg, és ennek azért 
kell és lehet örülnünk, mert ez a mi igazi kibontakozá-
sunk, újjászületésünk, megújulásunk, megigazulásunk. 
Szennytől szabadulunk meg, Isten kegyelmének Szentlé-
lek által kapott áldása által. 
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A karácsonyi ajándék

Az újjászületés műve a Szentlélek által Isten kegyelméből 
Krisztusban!

4. vers:  – „de amikor”: ez a megfogalmazás az 
igeszakaszban egy nagyon nyomatékos, radikális fordulatot 
fejez ki, és a vers szókincse a továbbiakban ezt világosan ér-
zékelteti. Akkor van ez a „de amikor” éles fordulat, amikor 
a szent () megjelenéséről van szó a következő na-
gyon fontos fogalmak segítségével: a mi üdvözítő () 
Istenünknek ( – ) jósága (kedvessége, az-
az ) és (a görög fi lozófi ai gondolkodásra célzó 
fogalommal megerősítve mindezt) emberszeretete, ismert 
idegen szóval fi lantrópiája () jelent meg… 

Exegézisen „innen és túl”, de elsősorban „mélyen ben-
ne” szükséges ezeket az alapfogalmakat alaposan meg-
emészteni az igehirdetésre való felkészülés érdekében. 

A „mi üdvözítőnk” ebben a versben Istenre, a 6. vers-
ben Jézus Krisztusra vonatkozik. A „jóság” szava pedig a 
3. versben olvasható „gyűlölködés” emberi alapképletével 
áll szemben. Jézus Krisztus egy gyűlölködő világba lépett 
be, és itt testesíti meg az Isten jóságát, kedvességét. 

Az 5. vers a reformátori felismerésnek köszönhetően 
túlságosan is ismert részét („nem az általunk véghezvitt 
igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített”) 
követő fogalomsor legyen most nagyon fontos: a Szentlélek 
által történik emberi életünkben egy óriási, felfoghatatlan, 
de megtapasztalható, átélhető fordulat! Mégpedig egy kép 
segít eligazítani ebben: fürdő (hatalmas asszociációs bázis). 
Az újjászülő () és megújító () 
fürdő ()! Gondoljunk a zsidó tisztálkodási szoká-
sok jelentőségére, és ez emlékeztetni fog bennünket a tör-
ténés hatalmas szellemi súlyára. Ráadásul itt a Szentlélek 
művéről van szó a mi életünkre tekintettel. 

A 6. vers ennek a szent fürdésnek a menetét érzékelteti, 
amelyet a „mi Istenünk Jézus Krisztus által gazdagon ki-
töltött” ránk, és ennek a csodálatos eredménye a 7. versben 
a mi „igazzá tételünk” (), persze ismételten csakis 
„az ő kegyelméből”, de ezt a hatalmas antropológiai me-
tamorfózist megkoronázza az üdvösség, vagy ahogy itt ol-
vassuk: az örök élet ( és ) részesei vagyunk. 

Meditáció

Kétségtelenül vannak önmagukkal elégedett emberek, és 
vannak, akik viszont szenvednek önmaguk miatt. Önvád, 
öngyötrés, önkínzás, lelki feszültség – indokoltan vagy sem, 
az nem változtat azon a tényen, hogy vannak, akik szeret-
nének jobbá, fi gyelmesebbé, tapintatosabbá, megértőbbé 
lenni, mássá lenni az addigi negatívhalmaz-létükkel szem-
ben. Hogyan lehetséges önmagamat átalakítani, kívül-belül 
átformálni? (Kívül még csak-csak lehetséges, az öltözködés 

stílusával, fodrász- és kozmetikusváltás módszerével, de ez 
nem hoz jelentős eredményt. Kvalifi kált diplomás ember fa-
kadt ki önmaga ellen, hogy lépten-nyomon rajtakapja ma-
gát egy egész sor negatívumon, amivel másoknak – főleg a 
szeretetteinek – fájdalmat okoz. Hát ezért szeretne más em-
berré lenni, de nem találja a varázslót, akihez fordulhatna, 
mert ideiglenes és átmeneti sikerek után eddig mindenkiben 
csalódott. Szektaváltozatokat sorolt fel, ahol az elmúlt évek 
során megfordult, guruk nevét emlegette, jógatechnikákat 
sorjázott, de – szögezte le a végén – nemhogy jobb lett volna 
a helyzet, sokkal inkább úgy érzi, mintha lépcsőkkel lefelé 
haladt volna a semmi felé. Mit tegyen?)

Varázslatos recept nincs, ez nem úgy működik, mint a 
fájdalomcsillapító vagy az altató (bár sokszor azok sem hat-
nak már), de egy szent lehetőség van. Ha az a mindenható, 
jóságos Isten, aki a mi Üdvözítőnk, vesz az újjáteremtő ke-
zébe, még belőlünk is lehet pozitívabb fi gura a korábbiak-
hoz képest. Különösen, ha már az ember szinte „végigkós-
tolta” az összes vagy a legtöbb földi öngyógyító, öntisztító 
eszközt, érdemes még egy utolsó lehetőséget adni a kará-
csonyi üzenetnek, amely az „újjászülő és megújító fürdőről” 
beszél, amelyet a Szentlélek Isten Jézus Krisztus által mű-
ködtet az életünkben. Boldog ember lehet az, akinek eset-
leg nem is kell számos kifi camodott öngyógyítási kísérle-
ten át eljutni a felismerésig, hogy az igazi, szent és tiszta 
újjáteremtő erő Jézus Krisztusban – karácsony ünnepének 
egyik szent üzenete – belépett a világba és az életünkbe. 

Mindennek a szent hozadéka kettős: igazzá levés (lel-
ki béke, önmagával és körülményeivel való megbékélés) 
és az örök élet (üdvösség) felfoghatatlan reménységének 
a felragyogása.

Ismerősömnek tálaltam ezt, és azon töprengett hete-
ken keresztül, hogy vajon mindez miért nem működik az 
ő életében. Részvéttel hallgatva jutottam arra a gondolatra, 
hogy a lelkipásztori beszélgetés mellett milyen óriási szük-
ség lehet arra, hogy az egyház (Krisztus teste – a hívők kö-
zössége) imádkozzon ezekért a vergődőkért, hogy adja meg 
nekik a Szentlélek Isten ezt a szent fürdőt. 

Az igét kell hirdetni, azaz a prédikáció 
nem szent beszéd!

Bevezetésként szükséges felidézni a karácsonyi történetet, hi-
szen azért vagyunk – másnap – együtt, hogy részesüljünk az 
események menetében. A keresztény hit azonban nem elméle-
ti rendszer, hanem sodró és felemelő szent történéssorozat, és 
nekünk ebben az örvendezésben lehet részt vennünk. A fen-
séges Isten Jézus Krisztusban belépett ebbe az esztelen, enge-
detlen, tévelygő, gonoszsággal átitatott, irigykedő, gyűlölködő 
világba, hogy a már besározott és fuldokló embernek megadja 
a megújulás és újjászületés drága lehetőségét Szentlelkének 
aktív megtisztító, megigazító hatásával. Íme, a karácsony.
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Karácsony 2. napja a

Ennek a csodának kellene visszahatnia az életünkre. Az 
élményt már átélő, ezért örvendezni tudó igehirdető felra-
gyogtathatja ezt a szent kilátást mindenki számára. Akkor 
tudunk erről sugárzó (nem rajongó) örömmel beszélni, ha 
már mi magunk is megtapasztaltuk mindezt, mert ezután 
azt tudjuk felkínálni a templompadban ülők számára, ami 
nekünk is használt, és tudjuk, hogy mi az életünk ideiglenes 
és örökkévaló dimenziójára nézve a következménye. (Igehir-
detés saját élmény nélkül nem lehetséges, legfeljebb előadás, 
ami lehet értelmes és szórakoztató, de nem a megújító ige). 

A kegyelem igazzá tevő hatásának és az örök életbe ve-
tett reménységnek az Egyház szolgálatának az elfogadása 
által lehetünk részesei, de az Egyház igét hirdető szolgáinak 
óriási a felelősségük, hogy amit a szószéken (vagy bármi-
lyen igei alkalmon) mondanak, az onnan felülről jön-e, vagy 
csak asszociatív emberi (olykor lapos) okoskodás. Ha nem 
felülről jön, akkor üres szócséplés lesz az egész. Ha onnan 
felülről jön, akkor lesz újjáteremtés, újjászületés, megúju-
lás emberi életekben, és gyülekezeteink hitéletének mércé-
je éppen ez! Adjon a Szentlélek Isten folyamatosan újjászü-
lető testvéreket! Mi, „régiek” pedig növekedjünk a hitben! 

g  R I B Á R  J Á N O S

Tallózó

(A Lelkipásztor 2005/12. számának 427. oldalán már olvas-
ható egy tallózó, ezért az ott már megjelent kommentár-
részleteket mellőzöm.)

„A palingenesia a sztoikus fi lozófi a terminusa, amely a 
kozmikus méretű világégés által való megújulást jelentet-
te. A zsidóságban a szó új tartalmat nyert, a halálból való 
megelevenedést jelenti.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Isten kiválósága nem elvont, hanem történelmi fo-
galom; ez a kiválóság valamikor az időben és a történe-
lemben »megjelent« (ld. 2,11) és aktívan cselekvő – mert 
megmentett bennünket. Az üdvözülés tehát nem jöhet 
a zsidó törvények tökéletes betartásából, hanem csakis 
Isten irgalmasságából (5. v.).” (Szegedi bibliakommentár – 
Újszövetség. Korda–Bencés)

„Pál az »emberszeretet« kifejezés alkalmazásával félre-
érthetetlenné teszi: Isten az embervilágot váltotta meg az 
Egyszülött Fiú földre küldésével. Szeretete tehát nem álta-
lában az univerzumot, hanem speciálisan az embert öle-
li körül.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mégis az evangélium egyik legegyszerűbb, legvilágo-
sabb igazságát a legnehezebb elfogadni. Ez az, hogy az üd-
vösség nem jó cselekedetekre alapul; az ember nem az ál-
tal lesz keresztyén, hogy keresztyén életet él. (…) Jó csele-
kedetek nem érdemlik ki a megváltást; azok a megváltás 
eredményei. (…) Az igazság azt követeli, hogy a megérde-
melt büntetést hajtsák végre; a kegyelem biztosít egy igaz-

ságos utat, amely által a büntetés elhárul.” (William Mac-
Donald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Az üdvösség személyes megtapasztalása híján nincs 
sem motivációnk, sem önbizalmunk, sem jogunk a köz-
élet erkölcsét tanítani másoknak. (…) A gonosz, akinek a 
rombolás és nem az üdvösség a célja, sikeresen ellaposítja 
a legkomolyabb kérdést, amelyet valaha is föltehetünk ma-
gunknak és másoknak. A keresztyénség ugyanis lényegé-
ben az üdvözítő kegyelem vallása. (…) Az üdvösség alapja 
tehát nem a mi igaz cselekedeteink, hanem Istennek a ke-
reszten véghezvitt irgalmas cselekedete.” (John Stott: A Ti-
móteushoz írt első levél és a Tituszhoz írt levél. Harmat)

„Pál itt a Titusz 3-ban nem a hit által történt megigazu-
lásunkról beszél, mint a Római és a Galata levélben, hanem 
valami egészen újról, egy hitbeli megtapasztalásról, amely-
nek a megigazulás az előfeltétele.” (Heinrich Langenberg: 
A Tituszhoz írt levél magyarázata. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLAT

(nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem 
az ő irgalmából)
„Amikor egy pingponglabdát a kezemben tartok és elen-
gedem, akkor ugye két irányba mozdulnak erők. Az egyik 
felfelé rántja a földet, a másik pedig lefelé rántja a ping-
ponglabdát.”

Böröcz József (1956–) szociológus

(reménységünk szerint)
Bereményi Géza: Hóesés

Vasárnap délután, nézd, mindent elborít az a hó, 
mit vártunk lent a sár helyett
Megjött a hóesés, és aki égre néz, 
a szemét nem tudja nyitva tartani

Mert a hó vastagon kavarog
Végre az, az, amit akarok
Ez egyszer az, amit akarok
Eljött és vastagon kavarog

Vasárnap délután, és semmi lárma nincs, 
csak neszek, és gázolsz kristályszőnyegen
S ahhoz hogy így legyen, várnom kellett nekem, 
sár helyett nagyon kívánni hóesést

Hát megjött, gazdagon kavarog
Ez egyszer az, amit akarok
Végre az, az, amit akarok
Eljött és gazdagon kavarog
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Húzz fel másik cipőt, gyorsan, úgy készülődj,
mint egy nagy út előtt, nagyon nagy út előtt
Mintha más, távoli várost hódítani indulnál,
gyere, vágjunk neki

Vasárnap délután várost hódítani gyere el, 
mert végre itt a hóesés
Vártunk rá eleget, eljött a sár helyett, 
a szemünk nem tudjuk nyitva tartani

Mert a hó vastagon kavarog
Végre az, az, amit akarok
Ez egyszer az, amit akarok
Eljött és gazdagon kavarog

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Isten Szeretete jelenik meg karácsonykor az emberek szá-
mára (Jn 3,16), aki a legnagyobb ajándék karácsonykor. 
A legszebb ünnep, a szeretet és a család ünnepe. Az embe-
rek közelebb kerülnek ilyenkor egymáshoz.

A megjelenés Krisztus születésére utal. Így jelent meg a 
csillag és az angyal is. A megjelenés szó utal vízkereszt ün-
nepére is (epifánia). Krisztus megjelenése-megszületése az 
emberiség megváltására történt. Földrengető dolog, ami-
ről az angyalok is énekelnek. Isten dicsőségének mélysége, 
értelme, a békesség és a jóakarat. A pásztorok is örvendez-
ve indulnak meglátni a legnagyobb ajándékot, Krisztust.

Az igeszakasz az ember üdvözítésének első aktusára, 
az emberré lételre utal. Isten elkezdte megmentő munká-
ját. Krisztus születése a mi újjászületésünk első eseménye, 
így kapcsolja össze Pál a karácsonyi születést a keresztség-
ben való újjászületéssel.

A Szentlélek Isten munkája nyomán lesz karácsony örö-
me és a keresztségben kapott új élet öröme az ünnep lénye-
ge: Isten szeretete árad ki életünkbe.

Az ember örök életéről szól karácsony ünnepe, mert ekkor 
tette nyilvánvalóvá Isten, hogy szándéka az ember megmen-
tése. A Szentlélek és Isten kegyelme nélkül nincs örök élet.

 Karácsony utáni vasárnap

f Gal 4,1–7
Igehirdetési előkészítő

Az alkalomról

Karácsony közelsége miatt akár súlytalannak is gondol-
hatnánk ezt a vasárnapot. Templomainkban bizonyára 
csak a „legszentebb kevesek” sejthetik meg ennek ellen-

kezőjét. Nemcsak elmúlik az ünnep, hanem kiteljesedik 
ezzel a folytatással.

Már az introituszsoltár keretverse is magával ragadó: 
„Énekeljétek, hirdessétek, magasztaljátok az Úr dicsősé-
gét és hatalmát!” Rajtunk a sor, hogy karácsony örömhí-
rét továbbzengjük.

Az ószövetségi olvasmány (Ézs 49,13–16) Urunk rólunk 
meg nem feledkező, rajtunk könyörülő szeretetét hirdeti. 
Az egek ujjongása ott visszhangzott a betlehemi angyalok 
énekében, a megsebzett tenyér fájdalma pedig mindörök-
ké emlékezteti az Atyát ígéretére.

Az óegyházi evangéliumból (Lk 2,33–40) Simeon és An-
na egyazon időpontban, egyező tartalommal hangzó bi-
zonyságtétele a szabadulást hozó Jézusról szól. Elénk tár-
va a göröngyös, fájdalmas folytatást a Golgotáig, a megvál-
tás beteljesüléséig.

Igehirdetési alapigénk az „idő teljességének”, a Fiú el-
küldésének, földre születésének említésével nem csak for-
málisan köthető a karácsonyi ünnepkörhöz. Pál a Galata le-
vélben azt hirdeti, hogy Jézus személye és váltsága ajándé-
kozza az igazi fordulatot, szabadulást a törvény uralma alól. 

Alapigénkről 

Az egész levél teológiáját – talán túlságosan elvinek látszó 
ezen részletét is – áthatja a féltő indulat, szeretet. A fi atal 
keresztény közösségek olyan tévtanítók hálójába kerültek 
Galáciában, akik Krisztus váltságát, a bűn és halál felett 
aratott győzelmét alárendelték a törvénynek. Az apostol 
látja a veszélyt: visszatérnek az ószövetségi vallásosság 
útjára. Ami persze nem elméleti kérdés csupán, hanem a 
Krisztus-kapcsolat hiányáról beszél.

Jogi hasonlattal világítja meg az apostol a galaták kisko-
rúságát, amikor elszakadva az evangéliumtól, visszafordul-
nak a törvényeskedéshez. Olyan gyámság ez, amelyben va-
laki hiába fi ú, nem rendelkezhet szabadon az atyai javak fe-
lett. Hiába ismerték meg Krisztust, ha meg vannak fosztva a 
fi úi lét ajándékától. Attól az örökségtől, hogy Istenük meg-
bocsátását nem teljesítményeikért kapják cserébe, hanem 
kegyelemből, a minden igyekezetüket megelőző irgalom 
ajándékaként. Pál azért szomorú és dühös, mert az Atyá-
ba vetett bizalom sokkal nagyobb erejét nem fogják megta-
pasztalni a teljesítés, a megfelelés kényszerének fogságában.

Erről a szolgaságról az apostol két, szinte szinonima-
ként használt kifejezéssel beszél. A „világ elemei” alá ren-
delteket, illetve a „törvény uralma alatt” élőket említi. Nem 
térek ki eme kifejezések magyarázatának teológiai vitái-
ra. Hajlok arra, hogy Pál mindenki számára, zsidó és po-
gány hagyományból érkezőknek egyaránt érthetően arról 
beszél, hogy nincs más lehetőség istenkapcsolatunk ren-
dezésére, mint „Fiának Lelke” által a Fiúhoz kötve, a fi ak 
bizalmának útján járni.



4 6 7  c

Karácsony utáni vasárnap a

Karácsony fényében így is fogalmazhatunk: az igazi aján-
dékot nem pásztorok, bölcsek vagy akár mai útra kelők viszik 
Jézushoz, legyen ez akár a szívük, lelkük, ahogyan a 161. éne-
künk mondja. A legnagyobb kincset, az Atyára hagyatkozó 
gyermek bizalmát Jézus ajándékozza nekünk. Hiszen ő az, 
aki ebben a gyermekségben növekedve lett „üdvösségünk”. 
Így hát hálás szívünk-lelkünk lehet a válasz Isten szeretetére.

Gondolatok az igehirdetéshez

„Eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát”

Advent óta dudorászunk a beteljesült időről. Kifejezetten 
gyógyító volna saját időnkkel, az idővel való küszködé-
sünkkel, ilyen-olyan ünneplésünkkel a „fényes Nap” vilá-
gosságában lennünk. Tudjuk, hogy Isten megszabta idő-
pontról van szó. Jézus érkezésében az Ábrahámnak meg-
ígért áldás beteljesedik, valósággá válik. A történelem egy 
pontján az Örökkévaló belép az időbe, szétfeszítve annak 
kereteit, ugyanakkor magára véve keresztjét is. Hányszor 
halljuk később Jézustól a mennyei időzítésre hivatkozást. 
Minden úgy teljék, teljesedjék, töltessék be, hogy áldása 
legyen láthatóvá rajta, rajtunk és az egész teremtettségen.

A „mennyei vezérlés” egészen felszabadítja őt a min-
dennapok szorításában. Nem lehet sürgetni, lásd kánai 
menyegző. De kizökkenteni sem abból az igyekezetből, 
hogy a ránk szánt, nekünk adott ideje a mi időnk áldott 
alkalmává, kairoszává legyen. Eljön az óra, és az most van 
– mondja a samáriai asszonynak –, hogy miközben vele 
beszélget, találkozhasson Istennel, és minden másként le-
gyen, mint addig volt.

Annyi karácsonyunk volt már. Mennyi közöttük az iga-
zi ünnep? Amikor megnyílik az ég, és egyszerre megért-
jük, hogy megváltásunk, szabadításunk, maga az Örök-
kévaló közelít. Egyszerre enyhül a bilincsek szorítása. „Ó 
jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!”

„A kezdetben már ott a cél”

Úgy is folytathatnánk, hogy nagypéntek és húsvét titka 
nélkül torzó marad karácsony csodája. 

Amiről az angyalok a betlehemi mezőn énekeltek, Isten 
jóakarata úgy lett emberközelivé, hogy esendő csecsemő-
ként érkezett hozzánk az Isten – asszonytól született, való-
ságos emberként. A miénkkel azonos életfeltételek között 
volt mégis valóságos Isten is, megüresítve önmagát (Fil 2,7).

Nem véletlen, hogy régi festményeken a születés istál-
lójának tetőácsolatában kirajzolódik a kereszt. Az sem vé-
letlen, hogy sokszor nem jászolban, hanem a földön fekszik 
a „gyenge gyermek”, jelezve, hogy még ennél is mélyebbre 
fog alászállni értünk. És ne riadjunk meg, ha a bepólyáló 
kezek eszünkbe juttatják a keresztről levett Jézus gyolcsba 
göngyölését. Az ég akkor nyílik meg számunkra is, ami-
kor „elvégeztetett”.

„Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz”

Még pünkösd is beleölelődik karácsony csodájába. Hiszen az 
Úr földre érkezése csak kezdete a megváltásnak. Isten úgy 
nyitja meg életünket ajándéka befogadására, hogy „elkül-
di Fiának Lelkét a szívünkbe”. Hosszabb zarándokútra kell 
hát készülődnünk, mint a pásztoroknak. Nem volna jó ott 
ragadni Betlehemnél és a kis Jézusnál. Pál így foglalja össze 
a karácsonyi evangéliumot: megjelent Isten szabadítása Jé-
zusban. Ezért hát az evangélium uralma alatt élünk, hiszen 
a fi ak Isten iránti bizalmával ajándékoztattunk meg. Ennek a 
gyermeki hazatalálásnak az öröme, a közellét öröme felé tar-
tunk már az egyházi esztendő kezdetén. Isten nem szűkmar-
kú. A hit teljességével ajándékozza meg az úton lévő fi akat.

Felhasznált irodalom
Cserháti Sándor 1982. Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt le-

vele. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Bu-
dapest.

Luther Márton: Pál levele a galatákhoz. Ford. Weltler Sándor. 
http://egyszeregy.hu/galatalevel. (Megtekintés: 2014. no vem-
ber 10.)

g  C S E R H Á T I N É  S Z A B Ó  I Z A B E L L A

Tallózó

„Az idők teljessége a messiási kor, illetőleg az újszövetségi 
időszak. Isten mindent megadott Krisztusban, ami szükséges 
az emberek üdvösségéhez: tanítást, bűnbocsánatot, kegyel-
met. Istennek újabb intézkedését nem kell várnunk, akara-
tát véglegesen kinyilvánította.” (A Szent István társulati Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…aki hisz Krisztusban, Ábrahám örököse (nem Móze-
sé), és örökli az Ábrahámnak adott ígéretek beteljesedését.” 
(Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda–Bencés)

„A világ elemei alatt voltak megkötözve, ami a zsidó 
vallás elemi alapelveit jelenti. A júdaizmus ceremóniái és 
előírásai azoknak voltak szánva, akik nem ismerték az Atya 
Istent úgy, ahogy Krisztusban kijelentette magát. (…) Az 
Úr Jézus, mint Isten Fia, soha sem lett volna törvény alatt, 
ő adta a törvényt. De a leereszkedő kegyelem folytán tör-
vény alá helyezte magát, hogy megdicsőítse azt életében, 
és elhordozza átkát a halálában.” (William MacDonald: Ó/
Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„»Asszony által jött be a bűn és a halál; Krisztus szin-
tén asszony által jött el ebbe a világba. A törvény által az 
ember kárhoztatás alatt van, és Krisztus ennek a törvény-
nek alávetve jött. A törvény azonban számára nem volt rab-
szolgaság. Ő teljesen véghezvitte a törvény igazságosságát. 
(…)« (W. Kelly)” (Arno C. Gaebelein: Ó/Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„…elvégzi az apostol a törvény trónfosztását és lefoko-
zását. Egy az a világ egyéb elemei közül, bár ezt a gondo-
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latot nem viszi végig, de lényegében ezt mondja ki.” (Sza-
bó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Miért kellene a pogányoknak, akiket megtérésük által 
megszabadított az erőtelen és gyarló elemektől és a termé-
szeti vallás ábécéjétől, most visszatérniük ezekhez a kezdeti 
elemekhez? (4,9.3) Ez azt jelentené, hogy a szabadságot egy 
új és másfajta rabszolgaságra cserélik fel!” (Cornelis van der 
Waal: Kutassátok az Írásokat! Iránytű Kiadó)

„Ha a bűn és a halál az asszony által jelent meg, Krisz-
tus is az asszony által jött ebbe a világba. Ha az ember a 
törvény által kárhoztatás alatt áll, Krisztus is a törvény alá 
helyezi magát. Ebben a kettős minőségében elfoglalja az 
ember helyét.” (J. N. Darby: A Biblia könyveinek áttekin-
tése. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Egy emberi vállalkozás akkor lesz elviselhetetlen, mikor 
nem az emberi természet törvényei szerint, hanem egy Elv 
eszméje szerint iparkodik megszervezni, fegyelmezni a tár-
sadalmat. Sieburg »Robespierre«-je pontosan megmutatja, 
mint bukott el a francia forradalom a pillanatban, mikor 
Robespierre és Saint-Just egy irtózatos erejű, de embersza-
bású vállalkozást embertelenné akartak nevelni, mert egy 
Elvhez – a Néphez mint fogalomhoz – akarták idomítani. Az 
emberek csak emberi módon tudnak aljasok és hősök len-
ni. A megváltás is akkor kell csak nekik, ha emberszabású.

Egy napon feláll majd egy hős és kimondja, hogy min-
den emberi – egyéni és közösségi – vállalkozás igazi célja 
nem az Állam, nem a Párt, nem Európa, hanem az ember 
maga, a személyiség. Róla is szó van. Ezt az embert agyon-
verik majd. De ez lesz az első, igazi forradalmár. S ha meg-
értik, amit mond, ez lesz az első, igazi forradalom a világon.”

Márai Sándor (1900–1989) magyar 
író, költő, újságíró: Napló 1943–1944

K[apitány]: A helyzetért Winder tábornokot terheli a fele-
lősség, nem engem.

Ü[gyész]: És ha ő ebben a háborús helyzetben minden ma-
gyarázat nélkül olyan határozott utasítást ad Önnek, 
hogy mészároljon le egyet saját gyermekei közül, vég-
rehajtja ezt?

K: Ez nevetséges… Erre nem válaszolok!
Ü: Megtette volna?
K: Nem!
Ü: Miért nem?
K: Ez őrült parancs lett volna!
Ü: Valóban. Őrült parancs. Vagy embertelen.

Saul Levitt (1911–1977) amerikai író, 
drámaíró: Parancsra tettem

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Karácsony ünnepe után, amikor Isten legnagyobb ajándékát 
adja az embernek: Jézust, egyszülött Fiát, a szeretet, család-
hoz tartozás, bizalom még mélyebb érzése járja át az embert. 

Istent, aki a világ teremtője, aki megítél bennünket, 
aki félelmetes Úr, Jézus által Atyának szólíthatjuk. Mi-
csoda evangélium ez számunkra! Egy keresztény ember 
sincs egyedül. Atyánk ő, akinek mi szeretett fi ai vagyunk. 

Az egyedül élők, egyedül ünneplők érzik-e ezt? Ad-e 
számukra elég erőt magányosságuk feloldására? Érzik-e, 
hogy egy család tagjai?

Fiak vagyunk! Isten a mi Atyánk, mi pedig testvérei va-
gyunk egymásnak. Micsoda erő, ajándék, lehetőség és vi-
gasz ez! – És micsoda felelősség! Vajon terhelhető vagyok-e 
mások által? Vajon tudok-e a gyülekezetemre úgy gondolni, 
mint akik hordoznak engem gondjaimban, fájdalmaimban?

Örökösök vagyunk! Nem érdemből, nem cselekedete-
ink miatt, hanem mert Isten gyermekei vagyunk! Micso-
da erő, micsoda ajándék!

Nagy feladatot ró ránk az apostol, hiszen tanítványok-
ként is sokszor gyengének, erőtleneknek érezzük magun-
kat, nemhogy fi aknak! Talán még kételyek is megfogalma-
zódnak bennünk, látva gyülekezeteinket, erőtlenségünket.

A mai korban talán jobban érthető lenne a fi ú helyett a 
gyermek kifejezés, ami általánosabban fejezi ki, hogy mi 
mindannyian örökösök vagyunk (férfi ak, nők egyaránt).

A textus, kiragadva a levélből, önmagában is hordoz-
za számunkra azt az üzenetet, bátorítást, hogy Isten a mi 
Atyánk, mi pedig fi ai (örökösei) vagyunk! 

 Óév este

f 2Tim 4,1–8

Igehirdetési előkészítő

Az év utolsó napja (szilveszter estéje) – mondhatni – el-
lentmondásos ünneppé vált, ha annak világi és egyházi 
tartalmát nézzük. Keveredik benne az elmúló polgári év 
vidám búcsúztatása és a visszatekintés komor, számonkérő 
hangulata. Mindkét esetben igencsak könnyű szélsőségek-
be esni. Ezért jó, ha az ekkor megszólaló egyház üzenete 
az e kettő közötti utat választva hangzik el, a hálaadás és 
a reményteljes előretekintés jegyében. Lehetőség van az 
elkövetett hibák jóvátételére és megbánására, valamint a 
mulasztások pótlására, mert még tart Isten kegyelmi ide-
je, „aki ítélni fog élőket és holtakat” – amint azt Pál és Pé-
ter apostol is írja és Apostoli hitvallásunkban is valljuk.

Timóteus második levele megírásának idején az apostol 
Rómában van, fogságban, bilincsekbe verve. A levelet Kr. 
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u. 64-ben, közvetlenül halála előtt írhatta. Így közelgő ha-
lálának tudatában különös helytállásra hívja fel legkedve-
sebb munkatársát, Timóteust.

Exegetikai morzsák – versről versre

1. vers: Az igeszakaszban – a pásztori levelekben megszo-
kott módon – Pál apostol atyai szeretettel és féltő gondos-
kodással szólítja meg fi atal munkatársát, akit fi ának tekint 
(1Tim 1,2). Kéri, inti, felszólítja, biztatja. Nyomatékosan 
és határozottan kéri őt szavai megfogadására. Nem önző 
módon, mint aki a maga okosságát akarná fi togtatni, ha-
nem Krisztus vészesen közelgő második visszajövetelére 
(parúzia) tekintettel. Fogy az idő (kronosz), Isten ítélete 
közeledik, és az ember nem tudhatja, meddig van még le-
hetősége az ige meghallására és befogadására. Timóteus 
(akinek az a feladata, hogy a közelgő Úr jövetelét hirdesse 
az embereknek) szólása vagy hallgatása élet-halál kérdés. 

2. vers: Timóteusnak és a mindenkori egyháznak a fel-
adata az ige hirdetése. Pálnak nem kell ennek tartalmát ki-
fejtenie, hisz jól tudja már a fi atal munkatárs is, mi ez a „drá-
ga kincs” (2Tim 1,14): Isten életmentő szava. Nincs felhatal-
mazásunk arra, hogy az egyház üzenetét mi találjuk ki. Azt 
adjuk tovább, amit Isten ránk bízott. Függetlenül minden 
emberi véleménytől és körülménytől, az igének alkalmas és 
alkalmatlan időben () hirdettetnie kell 
– elő kell vele állni. Isten életformáló munkájának nem gátja 
semmilyen emberi körülmény, alkalmatlanság vagy restség. 
Az általa maghatározott időben hangzó ige célba ér. A há-
látlan feladatok alól sem bújhat ki Isten embere. Az igehir-
detésből és tanításból nem maradhat ki egyetlen szentírás-
beli mondat sem. A mentő szeretettel és türelemmel vég-
zett szolgálat a legkeményebb szívet is megérintheti, akár a 
feddés, akár a buzdítás útján. A tolakodó és erőszakoskodó 
„térítési szándék” azonban kudarcot vall. 

3–4. vers: Az apostol eddig elhangzott sürgetése azért in-
dokolt, hisz közel van, sőt már elérkezett a tévtanítások ide-
je (-a). Újra előkerül az „egészséges tudomány meg-
vetése” a Krisztusról szóló apostoli hagyomány hirdetésé-
vel szemben (1Tim 1,10 és 6,3 után). Az utóbbi az igaz tanítás, 
ami nem az apostolok miatt és által kapja tekintélyét, hanem 
annak tartalma és megbízója (szerzője) miatt. Vannak, akik 
nem engedik, hogy egész lényüket megragadja és átalakítsa 
az evangélium igazsága, így eltompítják annak életformáló 
élét, és csupán önigazolásra használják az Írást – pedig „Isten 
igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál” (Zsid 4,12). 
Akik elfordítják fülüket az igazságtól, tudatosan megfosztják 
magukat attól, hogy hit fakadjon szívükben (hisz a hit hal-
lásból van). Ezzel egy időben pedig tudatosan megnyitják fü-
lüket, így értelmüket a tévtanításokra. Sajátos betegségben 
szenvednek: „viszket a fülük”. A viszketést a saját maguk ál-
tal választott tanítók vagy a mesék és mondák csillapíthatják. 

5. vers: Ahhoz, hogy Timóteus hűen megmaradjon az evan-
gélium hirdetésének szolgálata mellett, józannak kell marad-
nia, ami nyugodtságot, összeszedettséget, éberséget, higgadt-
ságot, bölcs körültekintést és a túlzásoktól való távolságtartást 
jelent. Józanság nélkül könnyen az evangélium ellenségeinek 
csapdájába eshet. A „rosszat” (bajokat, megbélyegzést, üldö-
zést, meghurcolást) azonban nem kerülheti el. Úgy mondja ezt 
Pál, mintha ez az evangélista munkája természetes velejáró-
ja lenne. Az evangélisták részben az apostolok mellett mun-
kálkodtak, később kaptak önálló missziói és egyházszervezé-
si feladatokat. A második keresztény nemzedékben az apos-
tolok utódai és az apostoli hagyomány legfőbb továbbadói. 

6. vers: Most kitűnik, hogy az apostol sürgetése nem-
csak a tévtanítások miatt indokolt, hanem azért, mert föl-
di élete is végéhez közeleg. Számol életidejének elmúlásával, 
de egyben azzal is, hogy Isten munkája ezzel nem áll meg, 
hanem másokat – ez esetben egy fi atal tanítványt – fog be 
az aratásba (Lk 10,2). A halál kifejezésére Pál az  
szót használja, ami a római rabláncoktól való szabadulásra 
utal, de egyben a Krisztushoz való költözést is jelenti. A ha-
lál nem szomorú, hanem győzelmes gondolatokat kelt Pál-
ban, amit a továbbiakban fejt ki.

7. vers: A vállalt, „jó küzdelmet” () el-
végezte, megharcolta. A rábízott munkát elvégezte. Felké-
szült az elszámolásra. Nyugodt, Isten előtt tiszta lelkiisme-
rettel mintegy átadja a stafétabotot más szolgálattevőknek. 
A munka változatlan, a munkások változnak. Az idő mú-
lik, Isten irgalma azonban örökké megmarad.

8. vers: Pál odaadását és áldozatát fogja igazolni az 
„igazságosság koszorújának” () 
elnyerése. Érdemes volt küzdenie. Az Úr győzedelmes nap-
jára gondolva mindazok üdvösségében is bizonyos, akik 
„szeretik az ő megjelenését”. Pályafutása és halála biztató 
példa azoknak, akik várják Isten országának a megjelené-
sét (). Ők valóban Krisztuséi, hisz nem retteg-
nek ama nap közeledtétől, az ítélet napjától.

Az igehirdetés felé

Az ige hirdetése mindig időszerű. Az év utolsó napján ezt kü-
lönösképpen jó hangsúlyozni: legyen életünkben első helyen 
Isten igéje, amely minden utána következő dolgot meghatároz.

Számot kell adni szolgálatunkról, mert Krisztus megje-
lenik, és ítélni fog élőket és holtakat. Ez a tény kell hogy mo-
tiváljon bennünket, keresztényeket az Istentől kapott felada-
taink végzésében.

Békességgel kell elengedni azt, ami elmúlt: lehetőséget, éle-
tet, sikert, kudarcot, hiábavaló tervet. Az óév nem a vég (amire 
Pál már annyira készült), hanem egy új kezdet előestéje – ha mi 
is akarjuk, hogy az legyen. Még rendezhetjük elrontott életün-
ket, és ha eddig nem Isten akarata szerint éltünk, akkor itt az 
idő, hogy megkérdezzük őt: „Mit akarsz, hogy cselekedjem?” 



d  4 7 0

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Vázlatkísérlet

A lehetőség

A múló és egyszer elfogyó földi időben vannak alkalmak 
(ünnepek, évfordulók, váratlan események), amikor az em-
bernek lehetősége van megállni. Ha nincs kényszerítő hatás 
(mint egy tragédia, betegség vagy megrázó kudarc), akkor 
önként kell hogy eldöntsük: megállunk vagy mindent vál-
tozatlanul hagyva továbbhaladunk. Ilyenkor a vissza- és 
előretekintés mellett a jelen számvetése is fontos. A múlt-
ból csak akkor vagyunk képesek tanulni, ha annak törté-
néseit mérlegre téve vizsgáljuk meg, hol is állunk most, és 
hova szeretnénk tartani. Az óév egy ritkán, de kiszámítha-
tó módon adódó alkalom. Aki ezen a napon a templomba 
betér, számolnia kell azzal, hogy élete (tettei és tervei) az 
ige refl ektorfényébe kerül.

Hármas vizsgálat

Isten mindig hangzó igéje egész lényünket szeretné átvi-
lágítani. Ez fáj, ha eddig csupán magunk gyártotta emberi 
szempontok szerint tettük mérlegre dolgainkat.

Először is, az ige leleplezi tévelygéseinket, függősége-
inket, megszokott bűneinket, langymeleg voltunkat, lelki 
szunnyadásunkat. Ezzel mintegy rámutat azokra a terü-
letekre, ahol gyógyulásra és szabadulásra szorulunk. Sőt 
a megoldást is kínálja Krisztus beszéde és értünk hozott 
áldozata által.

Másodsorban tükröt állít elénk: ilyen vagy most. Tu-
dod, életed hova tart? Tudod, kié vagy, és mi vagy ki irá-
nyítja életedet?

Harmadsorban a céljainkat kéri számon rajtunk Is-
ten igéje. Ha kiderül, hogy terveink pusztán emberiek, le 
kell azokat tenni, és újakat kell kérni Istentől. Neki hatá-
rozott terve van mindannyiunk számára. Talán száznyolc-
van fokos fordulatot kell tennünk, hogy erre az útra rááll-
junk. De megéri, hisz a mindeneket teremtő és fenntartó 
Isten terve az. „Mit Isten tesz, mind jó nekem” – énekel-
jük 348. énekünkben. 

Új megbízatás

Ekkor új kezdődik el. Az igazi pályafutás megkezdése. Tü-
relemre és állhatatosságra van szükség, mert idő kell az 
Isten útján való járás megtanulásához. A botladozás és el-
csüggedés ennek természetes velejárója. A Krisztusban járó 
hívő reménysége azonban az, hogy ő nem visz veszedelem-
be, gondja lesz az útra, amelyen járunk (Bír 18,6). Ő megy 
előttünk, a rögös utat elegyengeti (Ézs 45,2). 

Felhasznált irodalom
Jubileumi Kommentár. A Szentírás magyarázata. Református 

Zsinati Iroda, Budapest, 1982.

Magassy Sándor 1997. Óegyházi perikópák. 1. köt. Budapest.
Stott, John 1991. A Timóteushoz írt második levél. Harmat, 

Budapest.
Walvoord, John F. – Zuck, Roy B. 2000. 1Th essz – Jelenések. 

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest. (A Biblia 
ismerete kommentársorozat 8.)
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Tallózó

(A Lelkipásztor 2005/12. számának 429–430. oldalán már 
olvasható egy tallózó, ezért az ott már megjelent kommen-
tárrészleteket mellőzöm.)

„Pál első lényeges megállapítása az, hogy az ige és az 
igehirdetés mindig időszerű. (…) Mivel az igeszakasz az 
esztendő utolsó óráiban hangzik el, nyomatékosan hang-
súlyozni kell: az esztendő számvetésében első helyre ke-
rül Isten igéjének megbecsülése, az igealkalmak látoga-
tása, az az értéksorrend, melynek alapján esztendőnket, 
egész életünket rendeztük. (…) nem egyszerűen »próféci-
át« mond a várható jövőt illetően, hanem egészen egysze-
rűen azt mondja, hogy halála immár megkezdődött. (…) 
Isten nagy ajándéka az, ha a közelgő »végre« úgy tudunk 
tekinteni és úgy tudunk rá készülni, hogy nem szoron-
gatnak elintézetlen tennivalók, korábban könnyelműen 
elherdált évek, felgyülemlett mulasztások. A »teljes élet« 
aligha mérhető tételekre bontottan. Hiányossága a leg-
tökéletesebb életvitelnek is van. A teljességet a szolgá-
latban élés méri. (…) Egyáltalán: az a kérdés égethet iga-
zán ezen az estén, hogy életszükségletként jelentkezett-e 
az Istennel (Krisztussal) való személyes közösség, az is-
tentiszteletek látogatása és a gyülekezetben való szolgá-
ló részvétel lehetősége, ajándéka.” (Id. Magassy Sándor: 
Perikópák. Magánkiadás)

„Az ilyen sürgető igehirdetésnek, teszi hozzá az apostol, 
»alkalmas és alkalmatlan időben« is hangoznia kell. (…) nem 
ad felhatalmazást arra a tapintatlan rámenősségre (…). No-
ha »rajta kell lennünk a dolgon« (azaz igyekeznünk, hogy az 
emberek befogadják az Igét), »teljes béketűréssel« tudjunk 
várakozni is! (…) Timóteusnak állhatatosan azt kell taníta-
nia, tehát fel kell készülnie a »szenvedésre« is, hiszen alku 
nélkül hirdeti az igazságot.” (John Stott: A Timóteushoz írt 
második levél. Harmat)

„…addig abszurd feltétel józanságról, türelemről, be-
töltött szolgálatról beszélni, amíg valaki nem lát túl a ha-
lálon. (…) Csak ennyi a halál, Testvér! Végigvinni a nagy 
versenyt, a harcot, a legkeményebbet, amit valójában ön-
magunkkal vívunk. Ezzel a javíthatatlan, romlott termé-
szetünkkel.” (Balikó Zoltán: Isten iskolájában. Luther-ró-
zsa Alapítvány)
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Illusztrációk

GONDOLATOK

„A váltófutást régebben stafétafutásnak nevezték. Eredete 
visszanyúlik az ókori fáklyafutásig. A 20. században már 
versenyszerűen is űzték. A váltó négy tagja vállra ütéssel, 
zászló-, majd botátadással, eleinte állva, később repülővál-
tással váltotta egymást, hogy elkerüljék az addig igen gyakori 
ütközéseket. A váltótechnika nagyon fontos, mert amint az 
1952-es olimpián és az 1954-es EB-n a magyar váltó esetében 
is bebizonyosodott, a kiváló váltótechnikával rendelkező, de 
egyénileg gyengébb futókból álló csapat legyőzhet jobb fu-
tókból álló együtteseket is. A váltóbotot a váltózónában kell 
átadni. Az eredményesebb lendületszerzés érdekében a botot 
váró futó 10 méterrel a váltózóna előtt is megkezdheti futá-
sát. A váltóbotot kézből kézbe kell átadni. Az utolsó futónak 
a bottal együtt kell áthaladnia a célvonalon. Pályaelhagyás 
esetén a vétkes versenyzőt és csapatát kizárják.

Forrás: www.zsimi.hu

VERS

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (részlet)

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
(…)
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
(…)
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Kinek higgyen az ember? A hazugságok körbevesznek ben-
nünket, mindenhol leselkednek a hiszékeny emberekre. 
Talán már akkor is így volt ez? 

Hogy némelyek elszakadnak a hittől, azt ismerjük, olyat 
is láttunk már, hogy aztán visszatalált valaki. A keleti val-

lások nagy csábítást jelentettek, és a családból is volt, aki 
buddhistának állt. Jó lenne, ha tudna az ember ilyenkor va-
lamit kézbe venni, egy olyan könyvet, ami segít eligazod-
ni, és ezt akár kézbe tudná adni az elbizonytalankodónak. 

Ha az ördög a hazugság atyja, akkor benne van a kul-
túránkban, annak része. Ma sokan vannak, akik valami-
lyen diétával próbálkoznak. Néha keveredik egészségügyi 
és vallási indíték. Érdekes, amit Pál ír az étel megszente-
lődéséről, amely az ige és a könyörgés által történik, mert 
ezek szerint nem is annyira az számít, mit eszünk, inkább 
az, hogy ezt milyen lélekkel, hozzáállással tesszük. 

Hogy Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elve-
tendő, ehhez a gondolathoz fel kell nőni. Mindenki szelektál az 
ételek között – az ízlést, a valamitől való viszolygást nem lehet 
megerőszakolni. Mindig is voltak „nem szeretem”-ételek. Hogy 
Isten minden teremtménye jó – ez felhívás számunkra, hogy 
mindent hálaadással vegyünk. Legyünk készek nap mint nap 
hálával tekinteni arra, amit az asztalra tudunk tenni. 

 Újév ünnepe

f Gal 3,23–29

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

Ünnepet ülni azt jelenti, hogy az ember megerősödött biza-
lommal tekint a megújulásra. Ahányszor ünneplünk, any-
nyiszor újra és újra, de mégis mindig itt és most!

Az újév a naptári esztendő legelső ünnepe: Jézus neve 
napja, Jézus bemutatása és körülmetélése a templomban, 
karácsony nyolcada (római katolikus testvéreknél Mária, 
Isten anyja ünnepe is). Pogány eredete és „ünneplésének” 
módozatai a mai napig megfi gyelhetők és tapasztalhatók 
a mi közvetlen környezetünkben is.

Leeuwen utal rá (2009), hogy mindannyian a kezdet em-
berei vagyunk, kezdők, akiket erre maga Isten tett alkalmas-
sá. Mi ezzel ellentétben sokszor visszariadunk a saját kezdő-
ségünktől. Türelmetlenek vagyunk, mint ahogyan a gyerek az 
utazás megkezdése után néhány perccel már kérdezi: „Mikor 
érünk már oda?” Nálunk, felnőtt keresztényeknél ez talán va-
lahogy így hangzik: „Mikor lépünk már láthatóan előre, mikor 
látszik végre meg rajtunk, hogy Krisztus emberei vagyunk?”

Exegézis

Pál apostol olyan programbeszéddel indít bennünket útnak 
az év első napján, ami biztató és reményt adó kezdetet (és 
folytatást) sejtet. Ígéretről és beteljesedésről beszél, arról, 
hogy semmi félnivalónk nincs a bizonytalan fejleményektől, 



d  4 7 2

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

hanem bátran ugorhatunk, hiszen az Atya keze tart minket. 
A textusban két erő feszül egymásnak. A törvény mint taní-
tómester, amíg a hit korszaka be nem köszönt és a Krisztus-
ban való hit mint szabadság a „keresztény nagykorúságban”.

Pál a ránk maradt leveleiben a megváltás kegyelméről 
mint végveszélyből való szabadulásról szól. A szabadulás sza-
badságot ajándékoz az embernek, hogy immáron szabad le-
gyen Krisztussal együtt élni, gondolkodni, cselekedni. Cser-
háti Sándor azt írja (2012), hogy ezzel szemben „a törvény 
tulajdonképpen olyasvalamit követel az embertől, amit a 
»testi« ember nem tud teljesíteni. A törvény azonban még-
is képes elhitetni az emberrel, hogy saját erkölcsi tőkéjével 
is megállhat az Isten színe előtt.” A szabadság azonban azt 
is jelenti, hogy nem történik semmi sem automatikusan, 
valahogy így: „Meg vagyok keresztelve, akkor ettől kezdve 
minden esetben a keresztény ember mintaképe vagyok…” 
A szabadság arra tesz képessé, hogy a keresztény ember-
ként nap mint nap felvéve keresztünket, felöltve Krisztust, 
járjunk az élet olykor rögösebb, olykor simább szakaszain.

Krisztust magunkra ölteni, mint egy „ruhadarabot fel-
venni” nem jelent jelmezt, maskarát, ami mögé elbújhatok, 
ami engem elmaszkíroz, ami engem átvarázsol. Ha így te-
kintek rá, ha így használom, akkor ideig-óráig a vágyott ke-
resztény emberi jelleget vehetem magamra, de ha kényel-
metlenné válik, amikor már esetleg szorít vagy túl meleg 
van benne, akkor ledobom magamról. Krisztust felölteni 
azt jelenti, hogy követem a tanításait, együtt örülök vele a 
kegyelem szabadításának, ugyanakkor együtt szenvedek 
vele. (Gal 2, 20: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszít-
ve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem…”)

Meditáció

Mi az ember? 

Egy biológus szerint ha a puszta tényeket vizsgáljuk, az ember 
kb. annyi foszfort tartalmaz, amennyi 6000 gyufára lenne ele-
gendő, annyi zsírt, amennyi 50 kisebb gyertyára vagy 15 szap-
panra, annyi meszet, amennyivel egy tyúkólat ki lehetne me-
szelni. Annyi vasat, amennyi 3 db 10 cm-es szögre lenne elég, 
20 evőkanál étkezési sót, annyi glicerint, amennyi 15 kg robba-
nóanyag előállításához szükséges. 10 dkg cukor, egy csipet réz, 
14 kg csont, 1 kiló bőr, kb. 50 liter víz és még néhány apróság.

Nyilván nem ennyi egy ember. Tudjuk, hogy az ember 
ennél sokkal több.

Mi a keresztény ember?

Elméletileg tudjuk, sok mindent tudnak azok is róla, akik 
nem élnek hitben, de ki éli igazán és hitelesen? Mitől függ, 
hogy az elmélet gyakorlattá, életformává válik-e? Hány-
szor nekiláttunk, hányszor elhatároztuk… Örök kezdők 
vagyunk. Örök újrakezdők. Mint a nyelvtanfolyamoknál: 
vannak kezdők, középhaladók, haladók és újrakezdők…

Újév – új kezdet. Tiszta lap, üres naptár… Fogadalmak, 
ígéretek, félelmek, aggodalmak és bizonytalanságok tartoz-
nak hozzá. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk!

A prédikáció vezérfonala

1. Isten fi ai/lányai vagyunk = Isten gyermeke vagyok, azaz 
van mennyei édesapám, akinek én a „szeme fénye” vagyok, 
aki gondot visel rám. Ez a napi (!) megerősítés kell az em-
bernek, hogy tudja, hova és milyen szálakkal kapcsolódik. 
Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, kihagyni a számítás-
ból, pedig nagyon-nagyon fontos eleme a hitünknek.

2. Nem vagyok több, mint a másik ember, akármennyire 
szeretném is ezt bizonyítva látni. Kisgyerekkorban a test-
véreinkhez hasonlítgatjuk magunkat, és ez a fajta versen-
gés egész felnőtt életünkben is megmaradhat, azzal kiegé-
szülve, hogy immáron több száz ismerőssel szemben „kell” 
felvenni a kesztyűt. Szeretnénk elhinni és másokkal is el-
hitetni, hogy ahogyan mi látunk, az a helyes út. Az a leg-
helyesebb. Vannak más utak is, de azok kevésbé fontosak. 
Amit mi teszünk, az a legfontosabb. Az ember eredendő-
en egocentrikus, és csakis a napi szoros istenkapcsolat ké-
pes krisztocentrikus emberré kovácsolni minket. Ameddig 
én állok az életem, a gondolataim középpontjában, addig a 
Krisztus-követésem állandó frusztrációkhoz fog vezetni.

3. Akik Krisztuséi vagyunk, egyek vagyunk, ami azt je-
lenti, hogy közösséget alkotunk. A közösség egyszerre meg-
tartó „háló” és a közös áldozatvállalás helyszíne. Egyedi, 
csak rám váró feladatom van benne, és mindezt a közösség-
ben kell elvégeznem, ahol egymástól különböző egyedeknek 
kell egységet alkotniuk. Sokszor nehéz feladat ez. Érezzük 
a saját bőrünkön a súrlódásokat, a fájdalmakat, amelyekkel 
mindez együtt jár. Bizony a keresztény közösségek sem men-
tesek ez alól, de a helyzet nem reménytelen! Van esély rá és 
lehetséges is a sérelmek megbocsátása, a sebek begyógyulá-
sa, ha mi is hajlandók vagyunk lépéseket tenni ez ügyben.

4. A munkahelyeken az év vége felé közeledve évértékelő-
ket tartanak. Mit valósítottak meg az évi tervekből, min le-
hetne változtatni, jobbítani? Ez aztán motiválóan tud hatni a 
következő évvel kapcsolatos tervek kialakításánál. Az óévre 
visszatekintve mi is készíthetünk egy listát (nem kell, de sza-
bad), amelyben összeírjuk a 2014-es esztendőben velünk tör-
ténteket. Áldásokat és nehézségeket, ahol az Úristen megérin-
tett, megsegített, megőrzött, megajándékozott. Mennyi min-
denért adhatunk hálát! Mennyi mindent fogunk így sokkal 
eredményesebbnek látni az életünkben! Próbáljuk csak meg!

5. Segítsen bennünket a most hallott isteni ige az új év 
elébe úgy állni és abban úgy elindulni, hogy egy ilyen ha-
talmas ígéret örökösei vagyunk. Ekkora ajándék birtoko-
sai. El nem évülő, meg nem romló, örök erejű ajándéké.

Amikor egy zarándok útnak indul, igyekszik minima-
lizálni a csomagját, hogy ne kelljen túl sok felesleges dolgot 
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cipelnie a hosszú úton. Induljunk neki az útnak mi is üres 
hátizsákkal, de nyitott szívvel, nyitott kézzel, hogy Krisz-
tus követeiként meglássuk az úton mellénk szegődőkben 
a velünk vándorló feltámadott Jézust!

Felhasznált irodalom
Cserháti Sándor 2012. Az Újszövetség teológiája. Luther Ki-

adó, Budapest.
Leeuwen, Marius van 2009. Ünnepről ünnepre. A keresztyén 

ünnepek története és lényege. Exit Kiadó, Kolozsvár.
Grün, Anselm 2008. Ünnepek, szokások, amelyek megszépítik 

életünket. Jel Kiadó, Budapest.
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Tallózó

(A Lelkipásztor 2005/12. számának 432. oldalán már olvas-
ható egy tallózó, ezért az ott már megjelent kommentár-
részleteket mellőzöm.)

„Jézusnak ez a ma már alig-alig érthető tette alapvető-
en megváltoztatta a vallásos értékrendet, melyben addig 
Isten törvénye és a neki való engedelmesség áll. Ebben az 
értékrendben a vezéreszme az engedelmesség, illetve az 
engedetlenség (…). Ám amikor Jézus eljön és belép a mi 
embervilágunkba, amikor »a törvény alá alázza magát«, és 
amikor »a bűnösök közé számláltatik«, akkor ezzel a szol-
gálatával egyszerre engeszteli Istent és építi fel az ember 
istenkapcsolatának új rendjét. Ebben az új rendben egyet-
len vezérlő szempont létezik: hogyan viszonyul a meg-
váltó Krisztushoz és a golgotai kereszthez az ember. (…) 
A »keresztség« képét ebben az összefüggésben használja: 
olyan, mint manapság a védőruha. (…) Ittzés Gábor (…): 
nem a törvény vezet el Krisztushoz, hanem a Krisztus ve-
zet el a törvény helyes értelmezéséhez és használatához.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…az apostol megállapításai nemcsak a Tórára vonat-
koznak, hanem a törvényre általában, mert szerinte min-
den a törvény követelő jellegén múlik (3,10). (…) Isten vé-
gett vetet a törvény uralmának, mégis a törvény hatalmá-
ban vagyunk – teljesen időszerűtlenül – mindaddig, míg 
az evangélium el nem juttat a Jézus Krisztusba vetett hit-
re. (…) Pál nem a törvény, hanem a törvény uralma alá vett 
helyzetünk megszűnéséről beszél. (…) Csak akkor leszünk 
alkalmasak akarata cselekvésére, ha előbb Isten megújít 
minket a Jézus Krisztusba vetett hit által.” (Cserháti Sán-
dor: A galáciabeliekhez írt levél. Evangélikus Sajtóosztály)

„Az ember vagy még a törvény fogságában várja az ígé-
ret beteljesedését, vagy az ígéret örököseként felszabadult a 
törvény kötelmei alól. (…) Csakis Krisztus tud minket ki-
szabadítani abból a börtönből, ahová a törvény átka jutta-
tott, mert ő maga átokká vált értünk.” (John Stott: Pál le-
vele a galatákhoz. Harmat)

„A törvény szerepe az, hogy a »világ elemeinek« eszkö-
zeként fenyegetően nehezedik rá az életünkre, egyre job-
ban elmérgesíti bűneink végzetes hatalmát.” (Varga Zsig-
mond J.: A galatákhoz írt levél. Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A rabszolgaság gyakorlása hogyan alacsonyított le any-
nyira, hogy már többre becsülted sorvasztó, de kényelmes 
alantasságát, mint a szabadság és megbecsültség nehezeb-
ben kivívható erényeit. Ha a kép hatására, amit megrajzo-
lok, nem veszítitek el önuralmatokat, ha közönyösen tu-
dod nézni, akkor menj csak vissza haszontalan tevékeny-
ségeidhez. Nincs gyógyír; az alantasság megszokássá vált.”

Choderlos de Laclos (1741–1803) francia katonatiszt, író

„Csak addig vagyunk boldogok, amíg életünk egyre szé-
lesedő körökben terjed ki első feltörő impulzusaink ha-
tására.” 

Herbert Read (1893–1968) angol költő

„Sem Nietzsche, sem Hitler, sem Rosenberg nem volt őrült, 
amikor az olyan felsőbbrendű ember mítoszával bódította 
magát és követőit, akiknek elméleti tételeikből következő és 
veleszületett felsőbbrendűsége jutalmául mindent szabad. 
Elgondolkodtató, hogy mind a mester, mind tanítványai 
kivétel nélkül egyre távolabb kerültek a valóságtól, ahogy 
az erkölcseik elszakadtak attól a minden időben érvényes 
erkölcstől, amely szerves része emberi örökségünknek.” 

Primo Levi (1919–1987) olasz író, 
kémikus, holokauszt-túlélő

„A szorgalom és az összpontosítás és a kitartás korántsem a 
puszta önérdek folytán jön létre, ahogy hinni szeretnénk, ha-
nem egy irracionális felettes én keltette szorongás miatt. A ta-
nuláshoz akkor nem kell már a szorongás, amikor a fent emlí-
tett tulajdonságok az egyéniség elválaszthatatlan részévé lettek.”

Bruno Bettelheim (1903–1990) osztrák 
származású gyermekpszichológus

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Pál levelének legfontosabb üzenete a Krisztusban való egy-
ség. Az apostoli időkben ez azt jelentette, hogy Isten nem 
tett különbséget a tekintetben, hogy zsidóként, görögként, 
szolgaként vagy szabad emberként lett valaki Jézus követő-
je. Ma sincs ez másképp. Népcsoporttól, bőrszíntől, párttag-
ságtól vagy vagyoni helyzettől függetlenül Jézus Krisztus-
ban megvalósulhat közöttünk az egység. Manapság kitá-
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gult a világ, az internet segítségével könnyedén kapcsolatba 
kerülhetünk más földrészen élő keresztény testvéreinkkel, 
új barátságokat szerezhetünk. Láthatjuk, miként élik meg 
Krisztus-hitüket, és mi is bekapcsolódhatunk imáikba, 
vagyis megélhetjük az egységet távoli testvéreinkkel. Jó do-
log az internet, a Facebook, ugyanakkor észre kell vennünk 
a környezetünkben élőket is. A más felekezethez tartozó 
keresztény testvéreinket, a településünkön élő, gyülekeze-
tünk perifériájára sodródó, alig látható, hallható testvére-
inket. Ebben segítségünk és útmutatónk Jézus Krisztus, 
aki azért jött, hogy megkeresse az elveszetteket.

Igénk másik fontos mondanivalója az Isten törvénye és 
a hit közötti összefüggést magyarázza meg. Fontos a kiin-
dulópont. Hit által van minden. Még a törvény betartására 
való készsége is az embernek, aki bízik abban az Istenben, 
aki a törvényeket azért adta, hogy ezzel korlátozza az em-
bernek a bűnre való hajlamát, és gátat szabjon a belőlünk 
előtörő rossznak, gonosz indulatnak. Félreértjük az igét, ha 
azt gondoljuk, hogy a Krisztus-követő embernek nincs szük-
sége arra, hogy Isten törvényeit megismerje és megtartsa. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a zsidóság és az Ószövetség 
népe a törvénynek nagyobb hangsúlyt adott, jobban és szi-
gorúbban betartották, mint Jézus követői. Modern korunk-
ban nagyon veszélyes lehet az az elképzelés, amikor vala-
ki úgy éli meg a hitét, „majd meggyónom”, és nem számít, 
hogy mit tesz, hogyan él, „Isten úgyis megbocsát”! Ez az Is-
ten szeretetével való visszaélés. Aki így él, az könnyen ve-
szi a bűnt, és nem mérlegeli annak súlyát, következményét. 
A Krisztusban való megkeresztelkedés azt is jelenti, hogy 
életünk terheit, bűneinket, betegségeinket naponta odavisz-
szük imádságban Isten elé, bízva bűnbocsátó kegyelmében.

 Az esztendő első vasárnapja 

f 1Pt 4,12–19

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep helye az egyházi esztendőben

A naptári év első vasárnapja beékelődik újév napja és vízke-
reszt közé. Szorosan kapcsolódik mindkét szomszédos ün-
nephez: Jézus nevében kezdjük az új évet, akinek a dicsősége 
felragyog a világban (epifánia). Ezt az átmenetet éljük át a 
karácsonyi csoda és Jézus isteni megjelenése között. A ka-
rácsonyi ünnepkör második szakasza arra szólítja fel Krisz-
tus követőit, hogy az ő neve legyen életük középpontja.

Az első keresztények számára ez nem csupán hitvallási 
kérdés volt. Közvetlen életveszélynek tette ki magát, aki róla 
tanúskodott. Mi viszont már olyan világban élünk, amelyben 
nem okoz megütközést a keresztények jelenléte. Mégis sokszor 

kerülünk kellemetlen helyzetbe, amikor az egyház tanítását 
vagy gyakorlatát bíráló kijelentések hangoznak el körülöttünk, 
vagy hitünket éri gúny, lenéző megjegyzés. Vajon hogyan áll-
ja ki a próbát ígéretünk: „Jézus nevében kezdjük az évet”?

Péter tanításának háttere

Az apostol szavai hűen tükrözik az első keresztény nemzedék 
sorsát. A levél címzettjei azok a szétszóródott Krisztus-köve-
tők, akik a Római Birodalom kis-ázsiai tartományaiban éltek. 
Mindennaposak voltak a vádaskodások. Még mindig a keresz-
tényeket okolták a római tűzvészért. Péter első levelének hátte-
rében az a szüntelen rettegés áll, amit ezeknek a gyülekezetek-
nek el kellett szenvedniük. Péter helytállásra buzdítja a hívőket, 
hogy megpróbáltatásaik elviselése hitükről tegyen bizonyságot.

Péter levele a szószéken

A perikópa témája a Krisztusért viselt szenvedések értel-
me és célja. Péter az utolsó időkről ír, és annak jeleként be-
szél a keresztények elkerülhetetlen sorsáról. Az óegyházi 
olvasmányok megerősítik az apostol bátorítását. Ézs 61 a 
Messiás megjelenését úgy mutatja be, mint ami az embe-
ri nyomorúság végét hozza el: örömhír az alázatosoknak, 
a megtört szívek bekötözése, szabadulás a foglyoknak stb.

Az evangélium (Mt 2,13–23) pedig már előrevetíti min-
den keresztény ember üldöztetésének eredendő valóságát, 
hiszen maga Jézus kényszerül menekülésre szüleivel együtt 
Heródes gyilkos haragja elől.

Az egyház ma sem kerülheti el a Krisztusért való szen-
vedést. 

A textus nyelvezete

Az írásmagyarázók egybehangzóan dicsérik Péter leveleinek 
ékes görögségét. Nem valószínű, hogy ezt egy halász írta. A levél 
aláírása (1Pt 5,12) magyarázatul szolgálhat: „Szilvánusz által… 
írtam.” William Barclay állítja, hogy ez a név azonosítható a 
Cselekedetek könyvében említett Szilásszal (ApCsel 15,22), aki  
magasan képzett tudós volt, s nagy szerepet játszhatott Péter 
szövegeinek csiszolásában. Bizonyos részeket pedig ő maga 
írhatott le az apostol szándéka szerint. Az igényes megfogal-
mazás viszont nehézségeket okoz az egyszerű olvasó számára.

Az eredeti szöveg értelmezése

A 12. vers tömör megfogalmazása ( 
) számtalan fordítási lehetőséget kí-
nál. Megtaláljuk benne a tűz, a kísértés és a közöttetek kifejezé-
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seket, amelyek egymáshoz való viszonyát nagyon nehéz meg-
határozni. Néhány fordítást idézek: „Próbán mentek keresztül, 
mint amikor valaki tűzön megy át.” „Fájdalmas próbát szen-
vedtek el.” „Ne engedjétek, hogy az a forróság elidegenítsen 
benneteket.” „Tűzvihar tör rátok, és hiteteket próba elé állítja.”

Az első keresztényeket ért szenvedés komoly próbaté-
telt jelent hitük számára. A megtért pogányoknak ez sok-
kal nagyobb terhet jelentett, mint a zsidóknak, akik kez-
dettől fogva folyamatos üldöztetések között éltek.

Ezért írja nekik Péter, hogy ne lepődjenek meg () a 
megpróbáltatások miatt, mintha idegen, szokatlan, meglepő 
() dolog történne velük. Ez a keresztény léttel együtt jár. 

A 13. vers a Krisztus szenvedésében való részesedést a 
 szóval fejezi ki, ami a vele való közösség válla-
lására utal. A jelen szenvedései között is buzdít az örven-
dezésre, előrevetítve azt az örömöt, amelyet majd Krisztus 
megjelenésekor élhetünk át. 

A 14–15. vers világosan különbséget tesz a jogosan (va-
lóságos bűnök miatt) viselt szenvedések és a Krisztus ne-
véért vállalt megaláztatás között. Ha valaki ugyanis mint 
gyilkos, tolvaj, gonosztevő vagy más dolgába avatkozó (ér-
dekes kifejezés: ) szenved, akkor szé-
gyent hoz Krisztus egyházára. Ha azonban Krisztus nevé-
ben gyalázzák ( ), akkor 
az Isten dicsőségére válik.

A 16. vers kifejezése (   ) szerint 
csak akkor válik a gyalázat Istent dicsérő hitvallássá, ha 
ezzel a névvel – keresztyén vagyok! – vállalom a szenvedé-
seket. Így érthető meg, hogy az első századok vértanúi mi-
ért énekeltek Krisztusról szóló énekeket, amikor az aréná-
ba hajtották őket.

Péter látja az idők jeleit, hogy az üldöztetés idejével el-
kezdődik Isten háza népének megítélése. Itt nem az utolsó 
ítéletről () van szó, hanem arról, hogy a világ (és Is-
ten maga is) hogyan ítéli meg ()1 az egyházat (17. vers).

Még egy fontos kifejezés: . A  ige 
alapjelentése: a maga oldalára állítani, rábeszélni, meg-
győzni. Ennek fosztóképzős alakja participiumos formá-
ban: akit nem lehet Krisztus oldalára állítani, aki nem 
hagyja magát meggyőzni. Ez tehát nem azokra vonatko-
zik, akikhez nem jutott el az evangélium, hanem azokra, 
akik tudatosan utasították el Krisztust. Nekik szól a költői 
kérdés is:  – mi lesz a végük, mi lesz a sorsuk, 
hogyan teljesedik be rajtuk Isten ítélete?

A 18. vers az előbbi gondolatot folytatja. Érdekes mó-
don a  szónak az ellentéteként nem az -t 
használja Péter, hanem az  kifejezést, amelynek 
pozitív formáját () a pogányokból lett hívők-
re alkalmazza a görög nyelv. Tehát hova kerülnek, hol fog-
nak felbukkanni () azok, akik nem lettek hívők-
ké a pogányok közül?

 1 Jelentése: ’elhatározás, döntés, bírói ítélet, panasz, elítélés’ (Kiss 1935).

A perikópa utolsó verse (19.) összefoglalja a szakasz 
üzenetét. Isten akaratából szenvedni tudatos vállalást je-
lent. Ez nem passzivitást eredményez, hanem a jó cselek-
vésének aktív életformáját. Ezt csak úgy lehet megvalósíta-
ni, ha lelkünket a hű Teremtőnek () ajánl-
juk, rábízva jövőnket ( = pénzt elhelyezni egy 
megbízható barátnál).

Az igehirdetés felé

Mit jelent valakinek a nevében szólni vagy cselekedni? 

Nagy méltóság, ha kiemelkedő személyeket képviselhe-
tünk. Az első keresztények korában a Római Birodalom 
tartományaiba delegált helytartók a császár nevében jártak 
el. Szavuk olyan volt, mintha maga az uralkodó szólt volna.

Mi hogyan szólunk vagy cselekszünk, amikor egy ügyet 
képviselünk? Az egyház sokszor használta Krisztus nevét 
hatalma megszilárdítására. Csakhogy minél többször em-
legette Krisztust, annál távolabb került tőle. 

„Alázattal hagyatkozzunk Isten vezetésére!” – fi gyel-
meztet a Liturgikus könyv témamegjelölése. Ha ugyan-
is Krisztus nevét vesszük ajkunkra, tudnunk kell, hogy 
nem a mi kezünkben van ő, hanem mi kerülünk az ő ha-
talmába. Ő vezet minket, mi pedig járjuk az általa kije-
lölt utat. Ez az út sokszor szenvedéseken, megaláztatáso-
kon vezet keresztül.

A szenvedés nem idegen a keresztény élettől

Péter tudatosítani akarja bennünk, hogy nem meglepő do-
log Krisztusért szenvedni. A tanítványoknak sem volt ezt 
könnyű megemészteni. Sokan el is hagyták az Urat. Akik 
viszont mellette maradtak, hitből maradtak: „Uram, kihez 
mehetnénk?” (Jn 6,68)

Az új esztendő kezdetén mi is az ő nevében indulunk, 
mert nem tehetünk másként. Ez viszont a világ számára 
megütközést jelent. A krisztusi életforma, amely alázatra, 
engedelmességre és önfeláldozó szeretetre épül, gyenge-
ségnek számít a kívülállók számára. Ezért érik folyama-
tosan támadások Krisztus követőit. Péter úgy tekint erre, 
mint a hit próbatételére, mert csak az igaz hit miatt kell 
szenvedni. Aki megalkuszik a világgal, azt békén hagyják.

A Krisztusért vállalt szenvedés Isten dicsőségét szolgálja

Aki közösséget vállal Krisztussal, az részesül az ő ke-
reszthordozásában is. Pál arra vágyik, hogy részese lehes-
sen ennek a szenvedésnek (Fil 3,10). Ha pedig Krisztussal 
együtt szenvedünk, vele együtt részesülünk a dicsőség-
ben is (Róm 8,17; 2Tim 2,12). Ez a sors nem büntetés, ha-
nem kiváltság.

Állhatatosságunk alapján ítél meg minket az Isten. Pé-
ter arra buzdít, hogy bármi is ér minket, ne térjünk el a 
jó cselekvésétől, mert közel van az ítélet napja. A próba-
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lásnak. (…) akik nyíltan kiállnak Krisztusért, vad táma-
dások célpontjává válnak.” (William MacDonald: Ó/Újszö-
vetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(…ha gyaláznak titeket)
„Ferenceseink káptalani ülést tartva Szent Ferenc stig-
máiról és a rend dicsőségéről disputálnak, de akkora si-
kerrel, hogy akik azelőtt mindkét témára tisztelettel te-
kintettünk, most kételkedni kezdünk mind a stigmák-
ban, mind a rend megalapításában. Úgy találtuk, hogy 
mind a kettő közelebb áll a költészethez, mint a valóság-
hoz. Eltúlzott igyekezetükben ugyanúgy jártak, mint a 
szent Tamást túlontúl ünneplő domonkosok. Erre a dis-
putációra az irántam való gyűlöletük ösztönözte őket. 
Mert az a pletyka terjedt el, hogy a stigmák ellen prédi-
káltam volna. Így fogást remélve rajtam azt hitték, hogy 
viszik valamire velem szemben. Valóban nagy szeren-
csém, hogy annyira szeret mindenki támadni engem, 
hogy külön tételeket eszelnek ki, amelyeket az enyéim-
ként megcáfolhatnak.”

Martin Luther (1483–1546) német reformátor

(vagy mint más dolgába avatkozó)
„Szenvedély! Részegség! Őrület! Oly nyugodtan, oly rész-
vétlenül álltok e dolgok előtt, ti, erkölcsösek! Szidjátok a 
részeget, megvetitek az esztelent, elhaladtok mellette, és 
hálát adtok az Istennek, mint a farizeus, hogy nem te-
remtett benneteket olyannak, amilyen ezek közül egy. 
Nemegyszer voltam részeg, szenvedélyeim sohasem estek 
messze az őrültségtől, és egyiket se bánom, mert a magam 
mértékén megtanultam, hogy mindig és szükségképpen 
részegnek és őrültnek kell mondani minden rendkívüli 
embert, aki valami nagyot, valami lehetetlennek látszót 
csinált. De a mindennapi életben is tűrhetetlen hallani, 
hogy minden, csak félig is szabad, nemes, váratlan tett 
esetén rögtön kész az ítélet: ez az ember részeg, ez az em-
ber bolond. Szégyelljétek magatokat, ti józanok! Szégyell-
jétek magatokat, ti bölcsek!”

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
német író, költő

VERS

Gyurkovics Tibor: Péntek

Olyan közel vagy, hogy tested szöge
egész a szemgolyómat éri,
fordulnék, törnék kifele,

tételek nehezek, a szenvedés olykor elviselhetetlen, de ha 
az Úrra bízzuk ezt a küzdelmet, nem szégyenülünk meg. 
Olyan ez, mintha egy megbízható barátra bíznánk az ér-
tékeinket. Jézus példája állhat előttünk, aki a kereszten 
így szólt utolsó szavaival: „Atyám, a te kezedbe teszem le 
az én lelkemet.”

Hivatkozott mű
Kiss Jenő 1935. Újszövetségi görög-magyar szótár. Dunántúl Pécsi 

Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs.
g  V E T Ő  I S T V Á N

Tallózó

„Minden megpróbáltatás mögött Isten áll. Ami az egy-
házban történik, az nem az ő tudta vagy akarata ellenére 
megy végbe. Az olvasókat meglepte az, hogy a hitük miatt 
szenvedniük kellett. (…) Ha az olvasók igazán szeretik az 
Üdvözítőt, és megbecsülik az általa szerzett váltságot, ak-
kor még szenvedéseket is szívesen vállalnak érte. (…) ke-
gyelem, hogy Isten az egyház ítéletét nem a végítéletben, 
hanem jóval előbb már el is kezdte. (…) Ha pedig a kegyel-
mes ítélet ilyen gyötrelmes, mennyi szenvedés vár azokra, 
akik végső ítéletben engedetlenségük miatt az örök kár-
hozat ítéletét fogják elszenvedni.” (Jubileumi kommentár. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Meglevő súlyos terheken akar könnyíteni akkor, ami-
kor Isten közelgő ítéletnapjára utal. A keresztyéneket erő-
síti az a reménység, hogy közeledik a végső váltság napja, 
hogy már nem tart sokáig a próbás idő, s hogy véget ér-
nek a szenvedések. (…) Azt akarja, hogy a keresztyén em-
ber minden időben meg tudja különböztetni egymástól azt 
a szenvedést, melyet maga okoz önmagának, attól a szen-
vedéstől, mely a Krisztusért éri, illetve a Krisztussal való 
közösségének szükségszerű következménye.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Az üldözés a Krisztusért történt, de más ürügy alatt. 
A keresztyéneket mindenféle közönséges gonosztettek-
kel vádolták, hamis tanú is akadhatott. (…) Ezért min-
dennél fontosabb, hogy a keresztyének tiszták, fegyelme-
zettek, szelídek, jó lelkiismeretűek legyenek, s ország-vi-
lág előtt dokumentáltassék, hogy egy a bűnük, az, hogy 
Krisztuséi.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyaráza-
ta. Kálvin Kiadó)

„…az üldözés nem lehet kifogás a törvénytelenségre. 
A keresztyének ne vágjanak vissza (3,9)! A testi erőszak 
ne késztessen gyilkosságra! Az ingatlanok elkobzásáért 
ne próbálják lopással kárpótolni magukat!” (A Biblia is-
merete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány)

„Meglepődünk, amikor szenvednünk kell. De Péter azt 
mondja, tekintsük azt normális keresztyén megtapaszta-
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de arcod elől nem tudok kitérni,
el nem fordíthatom fejemet,
a szemben-lét fáj, kínzó, gyáva helyzet, 
az arcomat szorítja kezed, 
hogy ordítani tudnék – s csak szeretlek.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A szenvedés mint megpróbáltatás – a 12. versben olyan, 
mintha inkább próbatétel, „teszt” lenne, hogy háborgunk-e, 
meglepődünk-e rajta. Pedig a keresztényeknek tudniuk 
kell, hogy Krisztusért szenvedés érheti őket (ez minket 
közvetlenül nem érint, de vannak országok, ahol ez min-
dennapos). Kérdés számunkra, hogy amennyire szenve-
dünk, annyira fogunk-e majd örvendezni. Aki amennyit 
szenved Krisztusért, annyira örülhet majd eljövetelekor? 
Már most örülnünk kell a szenvedésnek, mert az akkor 
majd nagyobb örömmé válik?

Krisztusért szenvedünk, vagyis azért, mert az ő követői 
vagyunk? Vagy inkább arra gondol Péter, hogy „részesül-
tök Krisztus szenvedésében”, vagyis átérezzük az ő szen-
vedését, „osztozunk benne” – legalábbis gondolatilag, és 
innentől kezdve minden emberi szenvedés elenyészőnek 
tűnik? Esetleg mindkettő? 

Érdekes, hogy a más dolgába avatkozást is olyan sú-
lyosnak tartja, mint a gyilkolást vagy a tolvajlást. Mi már 
nem így gondolunk erre. 

Az ítélet először rajtunk teljesedik be, ebben is „elöl kell 
majd járnunk”, hisz nem lehetünk kivételezettek. Aki nem 
hisz, aki nem igaz, az nem menekül meg, hiszen az igaz is 
„alig”. De miért „alig” menekül meg az igaz? Hol van ak-
kor a kegyelem?

A 19. vers más irányba visz: eddig arról volt szó, hogy 
Krisztusért, az ő nevéért szenvedni, itt pedig Isten akara-
tából való szenvedésről van szó. De honnan tudható, hogy 
a szenvedés Isten akaratából van-e? És a jó cselekvése által 
meg lehet menekülni az ítélettől és a szenvedéstől? 

Hiányoljuk, hogy nincs konkrét ígéret, nincs hivatkozás 
Krisztus szavaira, csak „biztos, ami biztos”, jót cselekedve 
ajánljuk fel lelkünket, még ha szenvedünk is. 

Úgy tűnik, mintha Péter sem lenne biztos abban, ami-
ről beszél, nem beszél kegyelemről, sem megváltásról, in-
kább félelmet kelt. Ami egyértelműen pozitív, az a 14. vers-
ben van: „Isten Lelke megnyugszik rajtatok”, és az, hogy a 
19. versben Isten hűségét említi.

Összetartozó kifejezések: 
• Krisztus, dicsőség Lelke, Isten Lelke, hű Teremtő;
• keresztény, Isten háza népe;
• aki nem hisz az Isten evangéliumában, az az isten-

telen;
• örüljetek, ujjongva örülhessetek, boldogok vagytok, 

dicsőítse Istent.

 Vízkereszt ünnepe

f Ézs 60,1–6

Igehirdetési előkészítő

Máté evangélista napkeleti bölcsei kincsekkel megrakott 
karavánjukkal valójában Ézsaiás 60. fejezetéből lépnek ki 
és indulnak el, hogy végül rátaláljanak a „népek világos-
ságára”. A csillagok fényessége azonban nem Jeruzsálem-
be, a Sionra, hanem egy vidéki kisvárosba vezeti el őket: 
az efrátai Betlehembe. 

A napkeleti bölcsek az evangélista szerint igen jól ér-
tesültek voltak. A jelek alapján meggyőződtek arról, hogy 
ha útra kelnek napnyugat felé, a béke városában egy új ki-
rályt találnak majd, akinek fényes birodalmába megany-
nyi nép hordja kincsét, gazdagságát. Ők is csatlakozni kí-
vántak az ajándékokat, aranyat, tömjént hozó zarándokok 
seregéhez. Vállalták tehát a hosszú utat, rászánták idejü-
ket és erejüket, és végül bekopogtattak a jeruzsálemi ki-
rályi palotába.

A bölcsek útjuk végén kissé tanácstalannak tűntek, és 
útbaigazítást kértek Heródes királytól, aki igencsak gya-
nakodva fogadta őket. Sőt meg is ijedt az utazók beszá-
molójától, miszerint ők már látták az új király csillagát 
feltűnni, és elindultak annak nyomában. Heródes azon-
nal kérette teológiai szakértőit, és tudományos konzul-
tációt hívott össze. Az írástudók megállapították, hogy 
nem a fővárosban, hanem vidéken kell megszületnie az új 
uralkodónak. Igaz, a régi prófétai szöveget, Mikeás üze-
netét (Mik 5,1), amelyet e témával kapcsolatban találtak, 
kissé át kellett alakítani. Az eredeti megfogalmazásban 
Betlehem a legkisebb Júda nemzetségei között; az írás-
tudók szerint viszont manapság Dávid városa már sem-
miképpen sem lehet az. Ez azonban a bölcsek szempont-
jából részletkérdés volt.

Ami viszont sokkal lényegesebb: a centrum helyett – 
úgy tűnik – most a periféria lesz az új király hatalmának 
bázisa és uralmának kiindulópontja. Heródes ettől talán 
meg is nyugodhatott volna egy kicsit, hiszen időt nyert. 
Betlehem ugyan nem a közvetlen szomszédban van, ha-
nem Jeruzsálemtől tizennégy kilométerre délre, de azért 
fő az elővigyázatosság. Titokban mégis kifaggatta a kele-
ti bölcseket a csillagászati információkról, és hazafelé ve-
zető útjukon visszarendelte őket Jeruzsálembe a hírekkel.

Heródes lelke mélyen érezte: az új csecsemő király ko-
moly fenyegetést jelent a régi uralkodó és a régi rend szá-
mára: nem csoda hát, hogy pánikba esett, és vele együtt – 
azt olvassuk – egész Jeruzsálem is. De vajon mi oka lehet 
egy ilyen nagyszerű fővárosnak az aggodalomra? 

Jeruzsálem Ézsaiás könyvének végén, a névtelen prófé-
ta üzenetében az ókori Kelet gazdasági centrumává válik: 
valóságos „World Trade Centerként” vonzza magához né-
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pek gazdagságát, tevék sokaságát, tengerek kincseit. „Sion 
leánya” immár teljes pompájában tündököl: világossága 
úgy ragyog, mint a modern metropoliszok éjszakai fényei. 
Hozzá zarándokolnak a távoli vidékekről nem csupán az 
idegenek, hanem egykori lakói: fi ai és leányai is. A távoli-
ak most mind közelivé lesznek, a szétszóratásban élők, a 
gyökértelenek igazi otthonra találnak, a sötétségben járók 
fölött felragyog a fény. Az eddig fogságban sínylődők már 
úton vannak a szabadság világa felé.

Jeruzsálem minden korábbinál nagyobb méltósága Is-
ten különös, váratlan ajándéka a próféta értelmezésében. 
A Babilonból több hullámban hazatérők minden bizonnyal 
egy romokban heverő várost pillantottak meg, amikor te-
kintetüket a Sion hegyére emelték. A templom régi dicső-
sége tovatűnt, a korábban állandóan világító menórát el-
vitték, Isten mécsese kialudt. Sivár, égnek meredő, romos 
falak. Hosszú évtizedek óta már ez a kép tárul a városba 
érkezők szeme elé. 

A hazaköltözött száműzöttek számára embert próbá-
ló a helyreállítás feladata, a fáradságos munkával csak las-
san haladnak. A város fölé és az utcáin gondterhelten járó 
emberek feje fölé sűrű homály borul. Nincsenek teremtő 
gondolatok, kreatív ötletek, lelkesítő civil kezdeményezé-
sek. Mit lehet itt tenni? Egyáltalán, mit lehet remélni még?

A névtelen próféta átérzi honfi társai kedvetlenségét és 
kétségbeesését. Mégsem akar egy újabb hang lenni a sirán-
kozók táborában. Fölnéz a hegyre, a templomra, a romok-
ra, és hirtelen úgy látja, mintha minden megelevenedne: 
fényességet lát, amely körülöleli az elhagyatott várost, és 
titokzatos, különös szavak törnek föl a lelkéből. „Kelj föl, 
tündökölj!” – szólítja Jeruzsálemet. Szava csupa dinamiz-
mus, lelkesítő üzenet. Talán maga sem érti igazán, hogy mit 
is prédikál… Egészen költővé válik, aki ajándék szavakkal 
sáfárkodik, és csak hagyja, hogy rajta keresztül áradjon a 
remény. Őt is magával ragadja Isten váratlan, minden em-
beri értelmet meghaladó ígérete a megújulásról.

Jeruzsálem újjáépül, ujjonghatnak, akik benne lak-
nak és mindazok, akik felkeresik, ajándékaikat hozva. A 
város szépsége Isten dicsőségéről prédikál. Arról a fény-
ről, amely az ő jelenlétének ragyogása, első, világterem-
tő szavának ereje. Arról a fényről, amely egykor a csip-
kebokorból ragyogott, majd a Sínai-hegyen jelezte Jahve 
teofániáját, később pedig szinte elvakította a Mózes arcára 
tekintőket. Az a dicsőség, amely ráragyog a városra, majd 
megcsillan lakóin és zarándokain, Jeruzsálemnek súlyt is 
ad: a héber nyelvben ezt a kettőt ugyanaz a szó jelöli. Bár 
még sűrű homály fedi a távoli tájakat, a vidék világát, a 
fény és az ünnep már egybekapcsolódik ott, Jeruzsálem-
ben, Isten városában.

A prófétai költemény gyönyörűen felépített rendjében 
először a fény érkezik (1–3. vers), majd utána ebbe a fénybe 
érkeznek meg, lépnek bele a nemzetek, népek és Sion haza-
térő gyermekei – csillogó kincseikkel, fénylő örömükkel (4–

9. vers). Olyan ez, mint amikor fokozatosan gyulladnak ki 
az utcai fények, vagy amikor a karácsonyfán egymás után 
gyújtjuk meg a gyertyákat. Olyan ez, mint amikor este ha-
zaérkezünk a sötét lakásunkba, és az előszobában, majd a 
konyhában, aztán a szobában is felkapcsoljuk a villanyt, 
jelezve, hogy itthon vagyunk.

A költő próféta látomásában valójában ott tündököl az 
otthon fénye: túl minden földi mértéken, vakítóan ragyo-
gón. A bőség, boldogság és a hazatérés öröme sugárzik az 
arcokról, és már nem kell, nem is lehet leplezni ezt a fényt. 
A négy égtáj felől érkeznek az emberek, és egyre csak jön-
nek, jönnek… És egyre világosabb lesz a világ körülöttük. 
A prófétai szó újra fölveszi, felidézi, kortársai számára ak-
tualizálja a fogsági vigasztaló, „második Ézsaiás” gondola-
tait. Talán épp az 55. fejezet végén veszi föl újra a szálat: „Bi-
zony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek 
titeket.” A remény szavai megnyílnak az eszkaton, a várva 
várt jövő felé. És Jeruzsálem, az oly sokáig elhagyott város 
lesz ennek a végső Ünnepnek, nagy találkozásnak a helye.

Ez az üzenet évszázadokon át erősítette Izrael fi ait és 
leányait. Segített reményt látni, értelmet találni a hétköz-
napokban. Segített feltekinteni, észrevenni a szépségeket, 
Isten fényének, dicsőségének ragyogását és rejtett, csendes 
simogatását. A „Jeruzsálem-álom” megmaradt: tovább élt a 
vágyakozás a bőség, a békesség, a biztonság és a jólét iránt. 
Jó volt nagynak, szépnek, győztesnek, öntudatosnak és elő-
kelőnek álmodni ezt a várost és lakóit. De egyszer csak túl 
sok lett mindez… Mintha Jeruzsálem visszfénye elhalvá-
nyította volna a valódi fényforrást. Mintha a nagy nyüzsgés 
s a gazdagság áradásának képe eltakarta volna az egyetlen 
valóságos Ajándékozót.

Évszázadok teltek el, míg egyszer csak egy napkeleti 
országból bölcsek indultak a csillagjel nyomában. Királyi 
kincseket vittek egy születendő királynak. Zarándokként 
érkeztek úti céljukhoz, tanúiként és megvalósítóiként an-
nak, amit a próféta hirdetett: „Félni fogják az Úr nevét nap-
nyugaton, és dicsőségét napkeleten…” (Ézs 59,19) 

Fogadtatásuk meglehetősen furcsára sikerült. Érkezé-
sük meglepetést, zavart és pánikot keltett. De vajon mi lett 
volna, ha a keleti bölcseket nem igazítják útba végül a nyu-
gati bölcsek: Izrael írástudói? Mire mentek volna intellek-
tuális képességeikkel, csillagászati számításaikkal, ha nem 
kapnak az Írásból útmutatást? És mi lett volna, ha néhány 
írástudó emlékeiben nem sejlik föl a régi mikeási ígéret?

A bölcsek továbbindultak Jeruzsálemből. A nagyváros 
csillogása helyett a vidék pislákoló fényei várták őket: ez 
volt az alternatíva számukra. Az öntudatban és földi javak-
ban gazdag centrumot maguk mögött hagyták, és a peri-
féria szegénysége, kiszolgáltatottsága felé tartottak felmál-
házott tevéikkel. Azt, hogy mit találtak ott, Betlehem pusz-
tájában, már ismerjük a történetükből. Azt, hogy milyen 
lélekkel indultak hazafelé, szintén elárulja az evangélista: 
„nagy volt az örömük”. Megtalálták, akit kerestek. Mind-
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ez valójában tizennégy kilométeren múlt. A periféria al-
ternatívája: az a csillag és a csecsemő király (Isten valódi 
dicsősége egy emberarcon) végül erősebbnek bizonyult. 
Nem is tértek vissza már a centrumba, Jeruzsálembe. Nem 
volt több dolguk ott. 

Elképzelem, amint a bölcsek hazafelé menet, valahol fél-
úton megállnak. Épp éjszaka van, pislákolnak a csillagok. 
Egy közülük, ha már kicsit halványabban is, de ott pulzál 
a nyugati horizonton. Úgy tűnik, mintha rájuk kacsintana.

g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

Tallózó

(A Lelkipásztor 2005/12. számának 434. oldalán már olvas-
ható egy tallózó, ezért az ott már megjelent kommentár-
részleteket mellőzöm.)

„A »kelj föl« kifejezés gyakran megtalálható a panasz-
énekekben, ott, ahol az Isten beavatkozását kéri a bajban le-
vő ember vagy a közösség (…). A »sötétség« ideje után eljön 
a »világosság«, mint az első teremtés idején, Gen 1,2–3. Eljön 
az üdvösség ideje, Ézs 9,1; mely új teremtés lesz.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Előlép – a felkenetés bizonyosságában a próféta (…), 
s szavában vigasztalás adatik a csüggedőknek. Körülve-
het fojtogató sötétség, de fönt ragyog az Úr. Kelj föl és si-
ess a kelő nap elébe (…). A ragaszkodás számos jele árad 
mindenünnen az Úr városába.” (Szabó Andor: Lábam előtt 
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Ézsaiás magát az Urat látja látomásban, amint Sion 
fölé emelkedik – mint a nap –, és az egész várost betölti 
dicsőségével, amely mágnesként vonzza magához a nem-
zeteket (…). Azzal kezdődik, hogy sűrű homály és sötétség 
borítja az egész földet, mint a teremtés kezdetén (…) lelki 
sötétségről van szó, erkölcsi értelemben vett gonoszságról 
és a lelki vakságról. (…) Ha a teremtett világ »igen jó« volt 
(1Móz 1,31), akkor ez még annál is sokkal jobb. Itt nincs 
szükség napra vagy holdra, mert maga az Úr ennek a hely-
nek az örök világossága (19–20) (vö. Jel 21,23). (…) Ezékiel-
nek az Isten városáról szóló látomásához (Ez 40–48) vagy 
Jánosnak az új Jeruzsálemet leíró látomásához (Jel 21–22) 
hasonlítható. (…) A népek és a királyok nem azért fognak 
Sionhoz jönni, hogy meghódítsák, hanem hogy Isten előtt 
hódoljanak, aki itt jelenti ki magát (…) A történelem nagy 
iróniája, hogy Róma, amely az 1. században keresztre feszí-
tette Jézust, a 4. században behódolt neki, amikor Konstan-
tin császár felvette a kereszténységet. (…) A földi királysá-
gok hatalma előbb-utóbb meginog, s a földi királyok azért 
halmozzák kincseiket, hogy egy napon majd letegyék a ki-
rályok királyának lábai elé (5). (…) Az a világosság, amely 
Jeruzsálemben ragyogott fel, azóta minden néphez elju-
tott, és sokan eltaláltak már ennek a fényességnek a forrá-
sához.” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„Messze napkeleten élt egy bölcs király, s boldog vala az 
ő gyermekeinek szépségében és sokaságában. Azonban, 
alighogy a gyermekek elszaggatták első ruháikat, álomitalt 
ada nekik, s elviteté őket egyenkint a tengernek egy távol 
szigetére. Látja vala pedig ezt egy oktalan ember és szóla 
neki: – Miért cselekszed ezt uram? Gyermekeid itthon bő-
ségben és kényelemben nőhettek volna fel, amott pedig a 
tövisen járnak és a szegénység asztalához kell ülniök. A ki-
rály nem felelt ennek az embernek. Lőn pedig, hogy a gyer-
mekek felébredvén nem tudják vala, hol vannak, és elfelejt-
vén származásukat élnek vala szegény módon: dolgozván 
és küzködvén, s erősödvén az ő erejökben. És éltek azok 
ott sok munkában és szenvedéssel. Egy napon összegyüjté 
őket a legöregebb, és szóla hozzájuk: – Nem gondoljátok-e 
hogy mi testvérek vagyunk? – Azt kell gondolnunk – felel-
te a másik –, mert a jelek arra mutatnak a mi orcáinkon és 
elménkben. És akkor megismerék egymást, hogy testvérek 
volnának. – De ha mi testvérek vagyunk, hol a mi atyánk? 
És erre nem tudtak felelni. A király pedig tudja vala, hogy 
ezek miképpen élnek ottan, mert gondot visel reájok a tá-
volból is. És elküldé hozzájuk a következő fi át elmondván 
neki mindeneket. S az mikor megérkezék, szóla: – Valóban 
testvérek vagytok ti, és én is veletek. A mi atyánk pedig ki-
rály és hatalmas ura a földnek. Amazok pedig nem tudják 
vala, mit higyjenek. Lőn pedig, hogy mikor a legidősebb 
eléggé megérék az ő elméjében, a király elkülde érte. Álom-
italt adata neki, és hazahozatá titkon. S az mikor felébrede 
megismeré az ő atyját, és eltelék az ő lelke örvendezéssel. És 
szóla neki: – Bölcs vagy te uram és szerető szivü. Mert csak 
most látom, hogy miért kellett érlelődnöm a szenvedés föld-
jén. Aminek utána hazahozatá egyenkint a többi gyerme-
keit is, hogy elfoglalnák illő helyöket az atya országában.”

Gárdonyi Géza (1863–1922) magyar író

GONDOLATOK

(…sűrű homály a nemzeteket)
„A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha 
ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen sza-
vakba öntve összezsugorodnak – amíg a fejedben vannak, 
határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné vál-
nak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb 
dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked 
legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezet-
nek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának 
el. S ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól 
csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem 
értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy 
közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosz-
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szabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem 
mert nincs, aki megértsen.”

Stephen King (1947–) amerikai író

„Ha egyszer azt mondod, hogy ekkor meg ekkor ott leszel 
valahol, és mégsem vagy ott, akkor csak egy mentséged 
lehet. Valami szörnyűséges dolog történt és elpusztultál. 
Mert, ha még élsz, csak egy kicsikét is, akkor is hírt adsz 
valamiképpen, hogy miért nem lehetsz ott, ahol várnak 
reád. Mert az emberi élet legdrágább kincse az idő, nem 
lehet pótolni semmivel. S aki másokat várakoztat, az időt 
lop el tőlük. Ha csak pénzt lop el másoktól, azt jóváteheti. 
De az ellopott időt nem lehet pótolni semmivel.”

Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ahol az Úr fényessége ragyog, a nemzetre ott öröm, bé-
kesség, és gazdaság vár. Anélkül nincs békesség és bol-
dogság, hogy az Úr fényessége jelen lenne. A gazdagság 
lelki gazdaságot jelent; akinek ez van, az nem érzi hiányát 
a földi javaknak. 

A sötétség az, amikor bűnben élünk, Isten nélkül. Akik 
hisznek, látják az Úr szeretetét; akik sötétségben vannak, 
képtelenek Isten szeretetének meglátására. Hatalmas a 
kontraszt a mindennapi életünk és a vasárnapi keresz-
ténységünk között is. Mintha fényévnyi távolságra lenné-
nek egymástól. A gondolkodásunkat ma már nem hatja át 
a hit, nem szövi át Isten jelenvalósága.

A II. világháborúban világítási tilalom volt, be kellett 
csukni az ablaktáblákat, és be kellett tömni a réseket. A sö-
tétséghez hozzá lehetett szokni, sőt a sötétség jelentette a 
védelmet, az életben maradás esélyét. Különösen ijesztő volt 

a bombatámadások előtti Sztálin-gyertyák (nagy teljesít-
ményű olajégők, amelyeket hatalmas ejtőernyőkön eresz-
tettek le) vakító fénye és a szirénavijjogás.

A lelki, szellemi sötétséghez is hozzá lehet szokni. Az 
Isten nélküli élethez is. Azt hisszük, hogy világosban va-
gyunk és látunk, közben éppen hogy a sötétségben élünk 
és botorkálunk. Van olyan hatalom, amelyiknek az a célja, 
hogy sötétségben maradjunk, és ne is lássunk, vagy csak 
azt lássuk meg, amit a hatalom akar, hogy lássunk. A hu-
manisták a Nyugat-római Birodalom bukása és a saját ko-
ruk közt eltelt időt nevezték sötét középkornak, mert az 
eltelt ezer évet a sötétség és a kulturális hanyatlás korsza-
kának látták. 

„Fényt derít valamire”, illetve „fény derül valamire”, 
vagy „sötétségbe borul valami” – még a hangulatot is tük-
rözik ezek a kifejezések. Sötétség – világosság: gyakran fe-
jezi ki a két kifejezés az érzelmi és lelki állapot ellentétét is. 

Kérdés, hogy a próféta kiről mondja azt, hogy „hozzád 
jönnek”. Izraelről? Jézusról? Istenről? A mi emlékeink-
ben a nagy vonulások mintha sosem lettek volna ennyire 
örömteliek, mint amit itt a Biblia elénk rajzol. Látom, ahogy 
nemzetek, királyok, ifj ak és vének egyfelé mennek, öröm-
mel, reménnyel, mint akik tudják, hogy ott, ahova mennek, 
csupa szép és jó dolog vár rájuk. Mintha ez a nagy gyüle-
kezés az emberek közötti társadalmi korlátokat, különb-
ségeket is jelentéktelenné tenné. Nem az a lényeg, hogy ki 
kicsoda, és milyen rangja, szerepe van a társadalomban, 
hanem csak az öröm, a világosság felé való igyekezet len-
ne a fontos.

„Fölötted ott ragyog az Úr” – ezt a kifejezést sem tud-
juk már másképp értelmezni, mint hogy Jézus az, akinek a 
feje felett ott ragyog az Úr. Mintha glória vonná körbe an-
nak a fejét, akiről a próféta beszél. A megdicsőülés hegyé-
nek a Jézusa jut eszembe, vagy Jézus megkeresztelkedése.


