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Jézus, az akadálymentesítő
g  B Ó D I  E M E S E

„Én vagyok az Út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Napjainkban divatos kifejezés az akadálymentesítés. Ezen 
mindenki mást ért, attól függően, hogy milyen élethelyzet-
ben van. A mozgássérültek kerekesszékkel tudnak minden 
épületet megközelíteni; fontos, hogy székükkel az épület-
ben is közlekedni tudjanak. A hallássérültek számára fon-
tos a jelbeszéd, az interneten megjelenő információk is nagy 
segítséget jelentenek. A látássérültek számára is fontos az 
internet, de nem mindegy, hogy milyen az internetes ol-
dal. Van egy különleges szoft ver, amely a betűket hangokká 
alakítja. Ez a szoft ver nem szereti a képeket, fontos, hogy 
a látássérültek számára olyan oldalakat hozzanak létre, 
amelyeken nincsenek képek. 

A nem látó embert vezetni kell az ismeretlen terepen. 
Előfordul, hogy szűk helyen kell vezetni. Ebben az eset-
ben a vezetőnek kell elöl mennie, a vezetett mögötte lép-
kedhet, a vezetőnek jobb kezével hátra kell nyúlnia és meg 
kell fognia a vezetett bal kezét. Az ajtón is a vezető lép be 
elsőnek, semmilyen körülmények között sem szabad a ve-
zetettet előreengedni. 

Jézus számtalanszor találkozott olyan emberekkel, 
akiknek akadálymentesítésre volt szükségük. Gondoljunk 
a kapernaumi százados szolgájára (Mt 8,5–13). Jézus maga 
ajánlotta fel, hogy elmegy hozzá. A századosnak hatalmas 
hite volt, a szolga meggyógyult. Ebben az esetben Jézus egy 
személy számára volt akadálymentesítő. 

Van egy hatalmas akadály, egy mindannyiunk számá-
ra létező akadály. Az eredeti bűnre gondolok. Szakadék 
támadt Isten és az ember között. Nem tudunk az Atyá-
hoz menni. Ebben a helyzetben Jézus az egyedüli akadály-
mentesítő. 

Régi emlékek jutnak eszembe. Konfi rmációra készül-
tem, 12 éves voltam. A XIII. kerületi gyülekezetbe jártam 
szüleimmel, Benczúr László volt a gyülekezet lelkésze. 
A konfi rmációs előkészítőkön sorra vettük az „én vagyok” 
mondásokat. Laci bácsi egészen korszerű módszerekkel 

tanított minket. El kellett olvasnunk a János írása szerinti 
evangélium 14. részéből a 6. verset. El kellett mondanunk, 
amit ebből megértettünk. Én elsőként jelentkeztem és dőlt 
belőlem a szó. „Jézus azt mondja, hogy csak általa mehe-
tünk az Atyához. Nagyon fontos lehet az Atyához menni, 
hiszen Jézus mondja, hogy csak általa mehetünk. Van va-
lami, amit csak Jézussal lehet csinálni. Azt mondja Jézus, 
hogy ő az út. Ez azt jelenti, hogy ő vezet az úton az Atyá-
hoz. Azt is mondja Jézus, hogy ő az igazság. Szerintem ar-
ról az igazságról van szó, hogy csak Jézus által mehetünk 
az Atyához. Jézus azt is mondja, hogy ő az élet. Szerintem, 
ha Jézus segítségével az Atyához akarunk menni, akkor 
örök életünk lesz. Kecskemétre mehetünk kocsival vagy 
vonattal, de az Atyához csak egyetlen út vezet, Jézus ez az 
út. Úgy képzelem, hogy valamilyen szűk úton haladunk, 
Jézus előttünk halad, mi látjuk a hátát. Jézus hátranyúl, bal 
kezünket megfogja jobb kezével és vezet. Úgy vezet, aho-
gyan a vakokat kell szűk helyen vezetni.” 

Miután ezeket elmondtam, azt is hozzátettem, hogy én 
talán lelkész szeretnék lenni. Abban a pillanatban komo-
lyan gondoltam, de soha többé nem gondoltam rá. Tanár 
lettem, egy másik szószékre szólított az Atya. Latin nyelv 
és irodalom szakos tanárként, a hittudományi egyetem ok-
tatójaként is vállalom mindazt, amit akkor mondtam. Ma 
már tudatosan vallom, hogy az Atyához vezető úton Jé-
zus az egyedüli akadálymentesítő. Jézus nem azt mondja, 
hogy ő az egyik út, hanem azt, hogy ő az út. A határozott 
névelők is jelzik a kizárólagosságot. Tudom azt is, hogy az 
eredeti, görög szövegben az örök életről van szó. 

A vezetőknek pontosan ismerniük kell az utat, csak így 
lehetnek vezetők. Jézus világosan elmondja, hogy az Atyá-
tól jön, és az Atyához megy vissza (Jn 16,28). Mi emberek 
lehetünk egymás számára akadálymentesítők, de Jézus az 
egyetlen akadálymentesítő, aki elmegy, hogy helyet készít-
sen nekünk, visszajön, maga mellé vesz minket, hogy ahol 
ő van, mi is ott legyünk (Jn 14,1–5). Az úton sokszor botla-
dozva járunk, néha el is esünk, de bízhatunk abban, hogy 
Jézus mindig felsegít bennünket.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Ima és emlékezet
A történelem értelmének egyéni feldolgozása*

g  W I L H E L M  G R Ä B

 * Előadás az Európai teológuskongresszuson (Berlin, 2014. szept. 14–18.). 

 Bevezetés

A teológiában „üdvtörténetről” vagy „a kinyilatkoztatás 
történetéről” már régóta alig beszél valaki. Magában a 
bibliatudományban sem képviselik már a kinyilatkozta-
tásnak mint történelemnek az ügyét. Épp erre világított 
rá ószövetségi kollégánk, Th omas Römer a kongresszus 
elején megtartott előadásában, bár azt is hozzátette, hogy 
az ószövetségi elbeszélések és általában a vallásgyakorlás 
biblikus szimbólumvilága értelmezési mintává kezd válni, 
amelynek segítségével az egyrészről már megélt és elszen-
vedett, másrészről a jövőben megvalósuló történelem Isten 
tetteiben megalapozott értelmet nyerhet.

A történelem értelmének kérdése ugyancsak nem köz-
ponti témája a mai teológiának. Egy történeti teológia meg-
alkotására pedig senki sem vállalkozna már. Ha jól látom, ez 
volna a kongresszusunk feladata. Engedjük, hogy a történeti 
korszakalkotás és az apokaliptikus jelenetek, amelyek az el-
múlt évszázadok bibliai vízióinak „vázlatát” adják, a történe-
lem ironikus távlataként történjenek meg. Visszaemlékszünk 
azokra a teológiai történelemértelmezésekre, amelyek Izrael 
hitében vagy épp a korai keresztény gyülekezetekben feltárul-
tak. Megvizsgáljuk, hogy mi alkalmazható ma még az üdv- és 
kinyilatkoztatástörténet koncepciói közül a modern vallástör-
téneti gondolkodás feltételei között, a keresztény vallási üd-
vígéretek és jelentésalakzatok alapján. De egy olyan történe-
lemteológiai vázlat, amely a történelmet, a valós történelmet 
általánosságban hozná összefüggésbe Isten gondviselésével, 
általa értelmezné a történelem folyását, és még a vég megjó-
solására is kísérletet tenne, a valóságban nagyon kockázatos, 
ha ugyan nem teljesen lehetetlen vállalkozás.

Éppen ezt a következtetést vonta le a dialektikus teo-
lógia is az I. világháború katasztrófájából. Valószínűleg a 

mai teológia is még mindig a történelemteológiától való vo-
nakodás hatása alatt áll, amire – tulajdonképpen érthető 
okokból – a 20. század őskatasztrófájára reagáló dialekti-
kus teológia kötelezte. A mai teológiában a történelem ér-
telmének a kereséséről való lemondás számomra minden-
képpen az 1914-es háború iránt érzett, a történelmi teológia 
által is alátámasztott rajongás következményének tűnik, 
egy óriási, vallásilag megalapozott tartalmi hangsúllyal.1 
Az 1914-re való emlékezéssel kapcsolódik össze egészen pél-

 1 Még akkor is így van ez, ha a történelem és az élet értelmében való 
kételkedés az értelemadás kérdését először radikálisan és kritikusan 
tematizáló Friedrich Nietzschére vezethető vissza. Vö. Sautser 1982, 
71–83. o. Természetesen nem Nietzsche volt az első, aki az értelem kér-
désével explicite foglalkozott volna, ugyanis ez a téma a 18–19. század 
fordulóján bukkan fel a modern polgári szubjektum kialakulásával egy 
időben. Schleiermacher ifj úkori írása, a Vom Wert des Lebens (1792) az 
egyik legkorábbi irodalmi fejtegetés, amely ezt a témát középpontba állít-
ja. Később – és ez fontos Nietzsche munkásságát illetően – Schopenhauer 
is megjelenik mint a modern értelemtematika gondolkodója. Schopen-
hauer szerint „az élet olyan üzlet, amelyben a bevétel korántsem fedezi 
a kiadásokat”. Az élet „ürességéből” és „jelentéktelenségéből” kiindulva 
Schopenhauer viselkedési szabályok egész listáját ajánlja az olvasóinak, 
amelyek segíthetnek az értelemkeresésben, amit Schopenhauer elsősor-
ban értékproblémaként fogalmaz meg. Nietzsche átveszi Schopenhauer 
álláspontját, de egyben kritizálja és radikalizálja is azt: az élet értelme 
utáni kutakodás alapvetően csak az akaratgyengéknél és életképtele-
neknél jelentkezik. Ők az élet vagy a történelem értelmét egy általános, 
megbízható akarattal együtt képzelik el maguknak, de ezzel valójában 
csak gyengeségüket igyekeznek kompenzálni. A mottójuk így szól: a 
történelem/az életem máshonnan, egy másik akaratból nyert irányt, 
értéket és célt. Nietzsche e kritikája természetesen a kereszténységre 
vonatkozik, de ugyanígy a zsidóságra, a buddhizmusra és Schleier-
macher vagy Hegel idealisztikus történelemkoncepcióira is szabadon 
vonatkoztatható. Nietzsche minden bizonnyal nem először tematizálja 
az értelemkeresést, de annyira szélsőségesen destruktív módon teszi, 
mint semmilyen más gondolkodó előtte vagy utána, legfőképpen nem 
vallás- és fi lozófi akritikai megfontolásból. A létkérdés és az élet értelme 
kutatástörténetéről jó összefoglalást ad Gerhardt 1995. 
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daértékű módon az a tudás, hogy a vallás nagyon veszé-
lyessé válhat, ha csupán egy történelemteológiai értelmet 
nyújtó, fogalomalkotó „szolgáltatóvá válik”.

Mindenesetre azt is fontos megjegyeznünk, hogy azó-
ta a teológia ezt a leckét alaposan megtanulta, olyannyira, 
hogy nemcsak lemondott a történelem teológiai értelméről, 
hanem egyenesen el is felejtette azt. Ez azonban nem mehet 
tovább így, mert a történelem értelme utáni vágy a vallás 
kulcskérdése, és ez vonatkozik mind az egyéni életek törté-
netére, mind pedig az általános történelemre. Ebben a val-
lási kérdésben értelemszerűen minden és mindenki érin-
tettnek érzi magát. Hiszen a történelmet mind tapasztaljuk, 
elszenvedjük, benne mind bűnösek vagyunk, belebonyoló-
dunk, és alakítását kötelességünknek érezzük. A történelem 
értelmének kutatásába beletartozik a világban való egyéni 
létünk is. Kíváncsiak vagyunk rá, milyen jelentősége van az 
életünknek, miért ilyen fontos számunkra a jövőnk, érdekel 
bennünket a világ, benne a mi életünk menete, és mindene-
kelőtt az, hogy a problémák és krízisek ellenére hogyan tu-
dunk a dolgok jó mederben való lefolyásához hozzájárulni. 
A teológiának nem szabad a történelem értelme utáni kuta-
tás alól kivonnia magát. Ez a kérdés azonban a történelem 
univerzális értelmére vonatkozik, amely csak egészében és 
az egyéni létezés eredményeként lehetséges. Megköveteli az 
egyéni munkát, és mint ilyen, az ember vallásos hitgyakor-
lásában, az imában, a gondolatokban és a cselekedetekben 
valósul meg. Erre kellene a teológiának refl ektálnia és ma-
gyarázatot találnia. Ezzel segíthetné az egyházat a gyakor-
latban, hogy ne az emberek vallásosságára helyezze a hang-
súlyt, hanem a bibliai és keresztény hagyományok közvetí-
tésével segítsen nekik megérteni önmagukat. 

Előadásommal azon fáradozom, hogy az élő vallásgya-
korlást segítsem, amely a történelem értelmén való egyéni 
munkán alapul.2 Ehhez azonban néhány kitérőt kell ten-
nem, hogy a teológia értelemadástól való „önmegtartóz-
tatásának” már sejthető okait még jobban megvilágítsam. 
Ennek szempontjai: első lépésként az 1914-ről szóló gondo-
latokkal kezdem, és itt kitérek az akkoriban legveszélye-
sebb területnek tartott vallásos értelmezési konstrukciók-
ra is. Másodikként következik az egyházi emlékezéskultú-
ra morális kérdéseinek és a vallásos létkérdés eltűnésének 
diagnosztizálása. Harmadjára megkísérelem felvázolni a 
halotti kultusztól a hőskoron át a szövetségi köztársaság 
társadalmáig vezető utat. Negyedszer azt mutatom be, ho-
gyan tudná ma a teológia az emlékezés politikai kultúrá-
jába visszavezetni a történelem értelmét kereső vallásos 
munkát. Végül pedig bemutatom, mit értek azalatt, hogy 
az ima és az emlékezés felfoghatók az élő vallás megvaló-
sulási formáiként, ahogyan azt a történelem értelmén va-
ló önálló munka nyújtja.

 2 Köszönöm Julian Hensold tanácsait, amelyekkel az itt olvasható 
tanulmányt ösztönözte.

1914 emlékezete és a vallási létkérdés

Az I. világháború kezdetén drámai volt a vallási lelkese-
dés a háború iránt, különösen Németországban, bár nem 
kizárólag ott. Herfried Münkler állítása szerint a néme-
tek számára jelentette „a legnagyobb nehézséget az összes 
részt vevő nagyhatalom közül, hogy a háború értelmének 
kérdésére megfelelő választ találjanak” (Münkler 2013, 
216. o.). A német császárságnak nem volt politikailag megy-
győző oka a háborúra, ami a „katonai erőszak bevetését 
szükségszerűvé tette volna” (uo.). A németeknek „értelem-
mel kellett felruházniuk a háborút, és ebben célt találni, 
vagy legalábbis kitalálni” (uo.). Majd így folytatja: „Az 
értelemkeresés mindenekelőtt a teológusokat, fi lozófuso-
kat és társadalomtudósokat foglalkoztatta. Nincs még egy 
olyan ország Németországon kívül, ahol az irodalomban 
ilyen méretekben foglalkoztak volna a háború magyará-
zatával.” (Uo.) Így jutott a teológusoknak – legyenek bár 
egyetemi professzorok vagy gyülekezeti lelkészek – kü-
lönleges szerep, egyrészről mert a német császárságban 
szoros volt a kapcsolat „trón és oltár” között, másrészről 
viszont azért, mert az áldozati kultusszal egy vallási ér-
telmezési modell állt rendelkezésre, amelyet pont fel tud-
tak használni a katonai események magyarázatára, és így 
vallási alapon tudták megindokolni a háborús készültség 
növekedését (uo. 217 o.).

„Az önfeláldozó hősök vére – hangzott 1914-ben a szó-
székekről – egy új, megfi atalodott nemzeti erő magveté-
se. A vitéz katonák halála javunkra van, mert ők értünk 
harcolnak és halnak meg. Ezt vehetjük szó szerint. Ami 
az ő áldozatukkal megjelenik, a képviselet egyik formája. 
Így dicsőíti meg valóban a háború – még ha sajátos mó-
don is – a keresztyén eszméket, mindenekelőtt a keresz-
ténység központi eszméjét, a szeretetből fakadó helyette-
sítő áldozatot.”3

A teológia és az egyház megszentelte a népet és a nem-
zetet. A háború vallásos igazolását abban vélték felismerni, 
hogy a háború által végre legyőzhetik a hosszú békeidőben 
kialakult modern individualizmust és a kapitalista fogyasz-
tói társadalmat. A háború révén a szent közösségi erő újra 

 3 Vö. Franz Köhler berlini lelkész nyolcszáz prédikációt áttekin-
tő értekezésével, aki maga is a háború lelkes híve volt (1915, 26. o.). 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a korai kereszténységben a követés 
a szenvedésben domináns koncepció volt, amely az újonnan létre-
jött vallás hívei által megélt üldöztetés élményéből fakadt, és növelte 
is szavahihetőségüket; ez vezetett egyes helyi keresztény közösségek 
mártírkegyességének kialakulásához is. Az áldozati eszme genealógi-
ailag mélyen rögzült a kereszténységben, ahonnan az Újszövetség és 
az apokrif irodalom (különösen is a mártírakták) beszédes tanúság-
tételeket nyertek. Az áldozati eszme és az I. világháború eseményei-
nek párhuzama semmiképpen sem új keletű, de nem is időszerűtlen 
jelentéskonstrukciója volt a császárkori teológusoknak/lelkészeknek, 
ám pontosan bizonyítják a bevezetésben már felvázolt veszélyeit a val-
lásos értelmezésnek.
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megszilárdulhat, a német nemzet közösséggé kovácsolód-
hat, és mindenki visszatalálhat a nagy egész védelmébe.4

„Micsoda csodálatos mester a háború! Amit az ember 
a saját körültekintésével és szorgalmával nem tudott meg-
valósítani, azt a háború egy varázsütésre elérte: Németor-
szág belső egységét. Amikor Isten a háborút kinyilatkoz-
tatta nekünk, német nemzetünknek belső békét ajándé-
kozott […] szent a háború, amely belső békénket, szociális 
békénket elhozta. Istentől van ez, és olyan, mint egy csoda 
a szemünkben!” (Köhler 1915, 29. o.)

A háború értelmét egy isteni okkal magyarázták, misze-
rint Isten a modern társadalmi fejlődés által atomizált egyé-
neket újra közösségbe integrálja, őket újra képessé teszi a nagy 
egész érdekében végrehajtott önfeláldozásra.5 A háború mo-
tívumának túlzott magasztalásával kapcsolatban fi gyelem-
re méltó még Jézus megváltó kereszthalálának párhuzam-
ba állítása a csatamezőkön történő hősies önfeláldozással.

„A mi (háborús) nagypéntekünkön a megfeszített oldalán 
állunk – írják a háborús prédikációkban –, és az ő keresztje 
számunkra az isteni erő és bölcsesség forrása. Azonban mi is 
vele szenvedünk – milyen csodálatos remény kínálkozik ezzel 
számunkra –, hogy mint ő, vele együtt a dicsőségbe felemeltes-
sünk, és a kereszt által elnyerjük az élet koronáját! […] Ha az 
evangélikusoknak sikerül Istent és háborút, Krisztust és a há-
borúban való közreműködést a tudatunkban összekapcsolni, 
mindkettőt egy lélegzetvétellel kimondani, akkor nem állunk 
messze attól, hogy ezt a háborút szentnek nevezzük.” (Köhler 
1915, 29. o.) Azt gondolom, vitán felül áll, hogy az akkori teo-
lógusokat, professzorokat és lelkészeket, de ugyanígy sok ér-

 4 Mellékesen meg kell jegyeznünk, hogy itt a háborúval összekapcsolt 
„katarziseszme” nem kis mértékben magyarázza a dialektikus teológia 
sikerét. Az ige teológiájának a háború volt az a „meggyőzési eszköze”, 
amely enélkül – túl a megrázó, kultúrpesszimista háborús tapasztalato-
kon – gyengébben meggyőző erejű nem is lehetett volna. Háborús tapasz-
talatok nélkül Karl Barthra és Friedrich Gogartenre valószínűleg senki 
nem hallgatott volna. Vö. Graf 2011, különösen is a bevezetést (1–110. 
o.). „A háború kinyilatkoztatta – mondták a háborús prédikációkban –, 
hogy az ember túl nagy felhajtást csinált a saját személyisége, az »én« 
körül, el volt ragadtatva saját magától, de közben átsiklott afelett, hogy 
nekünk eszközöknek kellene lennünk a nép szolgálatában – ekkor jött 
a háború, és olyan, mint egy csoda a szemünkben!” Köhler 1915, 19. o. 
 5 A háború ilyen teológiai értelmezése megfelel az egyébként megle-
hetősen ijesztő hegeli gondolatnak. A szellem fenomenológiájában így ír 
Hegel (1979, 233. o.): „A közösség tehát egyrészt a személyes önállóság 
és a tulajdon, a személyi és dologi jog rendszereibe szerveződhetik; más-
részt a munkavégzés módjait elsősorban az egyes célok – a foglalkozás és 
élvezet céljai – számára külön társulásokra tagolhatja és önállósíthatja. 
Az általános társulás szelleme ezeknek az elkülönülő rendszereknek 
egyszerűsége és negatív lényege. Hogy ezek a rendszerek ebben az elkü-
lönülésben meg ne gyökeresedjenek és meg ne szilárduljanak, ezáltal az 
egész szét ne hulljon és a szellem el ne szálljon, a kormányzásnak időről 
időre meg kell rendítenie őket belsejükben háború által; ezáltal meg kell 
sértenie és össze kell zavarnia megszabott rendjüket és önállóságra való 
jogukat, az egyénekkel pedig, akik ebben elmélyedve, elszakadnak az 
egésztől s a sérthetetlen magáért-való-létre és a személy biztonságára 
törekszenek, ama kirótt munkában meg kell éreztetnie urukat, a halált.” 

telmiségit, fi lozófust, szociológust és irodalmárt is hatalmas 
mértékben befolyásolták a Hegel és Fichte fi lozófi ájára vissza-
vezethető nacionalista eszmék, és emiatt a háborút vallásilag 
abszolút értelemmel ruházták fel. A prédikációkban a hábo-
rút „a német történelem beteljesüléseként” (uo. 45. o.), „a pro-
testáns kegyesség kibontakozása hajtóerejeként” (uo. 49. o.), 
sőt „a németek istentiszteleteként” is idealizálták (uo. 41. o.).

Az egyházi emlékezéskultúra morális vetülete 

és a vallási létkérdés eltűnése

A nemzeti-vallásos háborúteológia, amely Németországban 
az I. világháború kezdetén a maga sajátos értelemalkotásával 
hozzájárult a háború iránti lelkesedéshez, egy-két kivételtől 
eltekintve – ilyen kivétel volt például a liberális teológus Mar-
tin Rade is – vitathatatlanul megkerülhetetlen volt. Ugyani-
lyen megkerülhetetlen manapság ezek nemcsak morális és 
politikai, hanem teológiai elmarasztalása is. Ez szilárd része 
lett az első világháborús állami megemlékezéseknek. Nyil-
vánvaló az egyetértés az egyházban és a teológiában, hogy a 
háborúteológia kapcsolata 1914 eszméjével nem pusztán hiba 
volt, hanem az egyházat és a teológiát ezért súlyos felelősség 
terheli. Martin Greschat egyháztörténész a kereszténység 
és az egyház I. világháborúban tanúsított viselkedését vizs-
gálja, kutatásaiban pedig arra jutott, hogy az egyház „ki-
szolgáltatta a kereszténység lényegét” (2014). Joggal kérdez-
hetnénk, hogy a kereszténység lényege alatt miért kizárólag 
csak a béke képviseletét érti, mikor a Bibliában más vallá-
súak megsemmisítéséről szóló igéket is jócskán találunk.6

Az egyházi bűnvallás, amely mára már morális felhívássá 
vált irányunkban, része lett az 1914-ről mint sorsdöntő évről 
szóló egyházi megemlékezésnek. Világos igazolása lehet ennek 
a liturgiai konferencia irányelve az ebben az évben tartandó 
emlék-istentiszteletekről.7 Milyen javaslatokkal szolgáltak ott? 

„Ebből a rendkívüli alkalomból különleges megemléke-
zésekkel gazdagíthatják a gyülekezeteket, amelyeket éven-
te egyszer vagy többször is megrendezhetnek. Ezzel az egy-
ház jelentős feladatot kap, hogy a békéért való felelősséget 
erősítse. Ez a feladat ugyanis az Ó- és Újszövetség üzenetén 
alapul.” (Wöllenstein 2014)

 6 Ehhez – példaként – el kell olvasni a Jelenések könyvét, amelynek író-
ja az összes hitetlen halálát akarja. Ezek a hagyományelemek ugyanúgy a 
„kereszténység lényegéhez” tartoznak, amit lehet kritizálni, de nem lehet 
apologetikusan tisztára mosni! Nem utolsósorban pedig a történelmi Jézus-
nak a felebaráti szeretetről, mégpedig az ellenségek szeretetéről (ami néhány 
jézusi mondatot kivéve Máténak és az ő körének tulajdonítható, nem pedig 
Jézusnak magának; vö. a Hegyi beszéddel Máté evangéliumában és a mezei 
beszéddel Lk 25,45-ben) mondott prédikációja hátterében mindig az apo-
kaliptikus prédikáció áll, miszerint az Emberfi a eljövetelekor a hívők örök 
életre jutnak, a nem hívőknek pedig halál és kárhozat lesz a büntetésük. 
Mk 13,42 szerint az Emberfi a angyalai a nem hívőket a kemencébe vetik. 
 7 Vö. Liturgie und Kultur, 5. évf. 2014/2. sz. Az egész füzet A sorsdöntő 
1914-es év és az első világháború emlékezete 2014-ben címet kapta.
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Ima és emlékezet a

Ezután a Barmeni teológiai nyilatkozat 5. pontjára utal-
tak, miszerint az egyházat „mindez Isten országára emlé-
kezteti, Isten parancsára és igazságosságára, és ezzel egy-
ben az uralkodóknak és az uralom alatt levőknek a fele-
lősségére. Isten igéjében bízik és annak engedelmeskedik, 
mert Isten ez által tart fenn mindent.” Ez az utalás azon-
ban politikailag nem konkrét, hiszen ez a rész sokkal in-
kább többértelmű vallási szimbólumokból áll.

Majd így folytatták: „Az egyház kritikusan, ugyanak-
kor toleránsan vesz részt a demokrácia refl ektív diskurzu-
sában. Egyértelműen kiáll az erőszakmentes megoldások, 
az emberi jogok, a tolerancia és az igazságosság mellett a 
nemzetközi kapcsolatokban. Azonban nem azzal a funda-
mentalista igénnyel, hogy mindig igaza kell hogy legyen, 
hanem azzal az önkritikus belátással, hogy határesetekben 
a nemzetközi beavatkozás lehet a kisebb bűn.”

Mi történik itt? 1914 emlékezetét indoknak vették, hogy az 
egyház az emberjogi és békeetikai maximákat rögzítse, ame-
lyekről minden valamirevaló politikai erő a mi demokratikus 
közösségünkben ugyanígy gondolkodik. A liturgiai konferen-
cia ezen irányelve a mai politikai etika domináns diskurzusfor-
májára való felhívás. De a 20. század háborús emlékének vallási 
dimenziójáról vagy állami gyakorlatáról hiába keresünk itt re-
fl exiót. Én egyházi publikációkat sem találtam az ez évi meg-
emlékezésekről. A bűnvallást azonban teljes körűen sikerült a 
béke, az emberi jogok és a demokrácia etikájává átalakítaniuk. 

Mintha a háború vallási értelmezésének – amelyet 1914-
ben olyan borzalmasan felhasználtak és később a nemze-
tiszocialista és kommunista totalitárius ideológiák is vallási 
töltettel átvettek – olyan hosszan tartó hatása lenne, hogy a 
teológia és az egyház a történelem értelmének a keresésétől, 
akárcsak az élet, a gonosz, a szenvedés, a vallás értelmének 
a kutatásától is inkább távol akarná tartani magát. Az érte-
lemkeresés ideológiagyanússá válik, a vallás pedig, pont ak-
kor, ha a politika közelébe kerül, veszélyesnek minősül. És ez 
így is van! Így volt 1914-ben, ahogyan a fentebb említett pré-
dikációrészletek is jól mutatják. Ma is így van ez a világ sok 
részén, ahol Isten nevében gyilkolnak és isteni parancsola-
tok égisze alatt rémuralmakat állítanak fel. A vallásos ígére-
tek ugyanannyira lehetnek csábítók, mint amennyire csaló-
kák is. Mert a vallás nemcsak kapcsolópont a „Feltétel Nél-
külihez”, hanem tekintélyekre is hivatkozik, amelyek minden 
racionális kontroll és morális alapvetés alól kivonják magu-
kat.8 Ha a hatalom érdekei vallásos kötődéssel, morális kö-

 8 Érdekes ehhez kapcsolódóan Sloterdijk utalása az Exodus köny-
vével kapcsolatban Im Schatten des Sinai című művében (2013). Eszerint 
Isten az 5. parancsolattal (Ne ölj!) saját utasításával osztja meg a népét. 
A gyilkolás tilalma ugyanis csak magánszemélyekre vonatkozik, a kul-
tusz képviselői ellenben, hivatásukból adódóan, bizonyos törvénybe fog-
lalt esetekben megszeghetik ezt a szabályt, hogy JHVH akaratát megva-
lósítsák. Sloterdijk ezt nevezi  „totális tagságnak”. Ez bizonyos mértékben 
észszerű gondolat, de azért félig explicit, félig implicit módon lenéző és 
idegengyűlölő is. (Az „idegen” szó itt a „nem hívő” értelemben szerepel.)

telezettségtudattal és a közösséghez tartozás érzésével páro-
sulnak, akkor a szociális és politikai mozgalmak bármilyen 
áron bevetik magukat, tekintet nélkül arra a számtalan em-
beráldozatra, amit a harcuk megkövetel. Ez még mindig az 
értelemadásnak az a vallásos, boldogsággal kecsegtető ígé-
rete, amely az emberek áldozatkészségéből jön létre, és ez is 
tartja életben. Gondoljunk csak arra a rengeteg, napjainkban 
is zajló, a mindenkori istenség nevében vívott szent háborúra 
és azokra a jelenségekre, amelyek azt mutatják, hogy a vallá-
si teljhatalmak térnyerése még mindig lehetséges. 

Mindezt meggondolva számomra sürgős magyarázatra 
szorul, hogy a teológia és az egyház vajon jól teszi-e, hogy az 
értelem kérdésében megnyugtatja magát, ahelyett, hogy az 
egzisztenciális vallási és ezáltal teológiailag is releváns kér-
déseket tenné föl és dolgozná ki. Benyomásom szerint a teo-
lógia és az egyház lemond erről a feldolgozásról puszta féle-
lemből, az értelem kérdésének ideológiai terheltsége miatt, 
főleg ha azt egzisztenciális kérdésként fogja föl. Ezért nem 
emlékezik meg a 20. század „sorsdöntő évéről”, hanem meg-
elégszik azzal, hogy az elvárt morális felhívásokkal támogas-
sa a békét és igazságosságot. A 20. század háborúira és bűn-
cselekményeire való emlékezet nyilvános kultúrája már egy-
általán nem tűnik össztársadalmi relevanciával bíró egyházi 
ügynek. A politikai emlékezéskultúra állami kezekbe került.9

A halotti kultusztól és a hőskortól a politikai 

emlékezéskultúráig

Az emlékezéskultúrát államilag szervezik, valamint szintén 
központilag támogatott diskurzusokban bonyolítják le. A hi-
vatalos megemlékezések 1914-ről, 1939-ről és 1989-ről a német 
parlamentben tartott teátrális ünnepségekben merülnek ki. 
Emellett a nagyobb napi- és hetilapoknál történészek közötti 
vitákat rendeznek. A 100, 75 és 25 évvel ezelőtti események-
ről bőséges információval szolgálnak a tévéadások és a Né-
met Történeti Múzeum kiállításai Berlinben. Sok minden 
támasztja alá Reinhart Koselleck megállapítását, miszerint a 
modern állam, legyen bár demokratikus vagy totalitárius, a 
háborús halottakhoz kötött fogalomalkotást a saját rendelke-
zésébe vette. A fogalomalkotás, amely egykor vallási üdvígé-
rettel, remény formájában örök életet volt képes nyújtani, a 
modern háborúkban politikai halotti kultusszá, később pedig 
1945 után az államilag megszervezett, de az egyházzal szoros 
együttműködésben megvalósított emlékezetkultúrává vált.10

 9 Nyilvánvaló módon az ideológiai-morális támaszfunkcióval ellátott, 
intézményileg szabályozott és alkotmányosan az államhoz kapcsolt val-
lás változatlan marad. Ahogyan annak idején 1914-ben a teológusokból 
„háborúteológusok” lettek, hogy az állam uralkodó ideológiáját védjék 
és „jobbítsák”, úgy lesznek a mai teológusok „béketeológusok”, hogy 
ugyancsak az állam uralkodó ideológiáját védjék és „jobbítsák”.
 10 Koselleck 1994. Az egyház és állam háborús emlékezetkultúrá-
ban való együttműködéséről lásd Gräb 2014. 
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„Itt a szekularizáció egy autentikus esetével van dolgunk 
– írja Koselleck. – A minden egyes lélek megváltásába vetett 
remény az úgynevezett másvilágban a politikai társadalomra 
lett rábízva, amelynek minden egyes elesettről meg kell emlé-
keznie. A túlvilághitet a politikai értelemben vett fogyasztói 
társadalom földi jövőben való reménykedésbe fordította, az 
örök élet ígéretét időkeretek közé zárta.” (Gräb 2014, 14. o.)

Ez a szekularizáció nem jelenti az emlékezet vallásos tar-
talmának eltűnését. A politikai-egyházi halotti kultusz, amely 
a nemzet minden tagját a megmaradó emlékezetbe vési, a 
weimari köztársaság emlékezéskultúráját éppúgy jellemez-
te, mint a nemzetiszocializmusét. Weimarban azon fáradoz-
tak, hogy a „csatamezők legyőzhetetlen katonáit” – ahogyan 
őket legtöbbször hívták – tiszteljék. Emlékművek és szobrok 
ezreit készítették el, mindegy, hogy temetőkben vagy temp-
lomokban, Laboe-ban, Tannenbergben vagy bárhol másutt 
(vö. Reichel 1996). A nemzetiszocializmus halotti kultuszát 
jól példázza a Hitler által már 1926. november 9-én bevezetett 
„nemzeti gyásznap”.11 Ez tulajdonképpen az 1923. november 
9-én meghiúsult puccskísérletben elesett SA-katonák gyász-
napját jelentette. Ezen az emléknapon a párt katonáit az I. vi-
lágháborús frontokon elesett vitézekkel hozták párhuzamba, 
és a Harmadik Birodalom élharcosaiként stilizálták. Ez a ha-
lotti kultusz lefokozta az egyén halálát, miközben politikailag 
kihasználta. Így lett a halottakról való megemlékezés a hő-
sök iránti tisztelet jele és a nemzeti történelem része, a saját 
nép, a közösség pedig egyfajta vallási értelemmel felruházott 
mítosz. „Az egyes ember halála magasabb értelmét, egyének 
feletti igazolását a nép- és kultúrnemzeti közösség »halhatat-
lanságában« nyerte el.” (Schmid 2009, 194. o.)

„1945 után jelentősen megváltozott a háború halottai-
ról való megemlékezés, még akkor is, ha továbbra is elsőd-
legesen az állam hatáskörében maradt. Ugyanis a politika 
– legalábbis Németországban – nem tudott már erőt nyer-
ni a nemzet, a nép és az anyaroszág áldozatainak emléké-
ből.”12 Az elesettek „a háború és a zsarnokság áldozatai” ne-
vet kapták, amit a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi 
Szövetség vezetett be, amely mind a mai napig népszerű (uo. 
73. o.). „A tiszteletre méltó háborús halottak a buzdítás esz-
közeivé váltak és népnevelő feladatot töltöttek be. De többé 
már nem így hivatkoztak rájuk: »Az elesettek emlékezetére, 
az élők elismerésére, az eljövendők lelkesítésére«. A hosszú 
19. század hőseire való emlékezésformák, amelyek August 

 11 Reichel 1996, 72. o. Ez a gyásznap 1926-ban egyelőre még csak a 
párttagoknak szólt. Később, a nemzetszocialista uralom alatt átnevez-
ték a mozgalom elesettjeinek emléknapjává. Ezenkívül céja volt még, 
hogy az emblematikus november 9-i ünnepnapot, a császárság végét, 
a weimari köztársaság kikiáltásának napját és a novemberi forradalom 
csúcspontját nemzetiszocialista tartalommal töltsék meg. A nemzeti 
emlékezetet akarták így „újramilitarizálni”. Vö. Schmid 2009, 194. o.
 12 Ez minden bizonnyal nem a szövetségesek szisztematikus átnevelé-
sének és a nemzetiszocializmustól való megszabadulásnak köszönhető, 
ugyanis az NDK-ban sem volt ez jellemző.

Boeckh szabadságharcos és a német egység harcainak em-
lékműveit jellemezték, és az 1940-es években még haszná-
latban voltak, 1945 után végképp idejétmúltak lettek.” (Uo.)

Ezzel azonban a Német Szövetségi Köztársaság emléke-
zéskultúrájában mindmáig létező zavart okoztak. A saját 
halottak ugyanis, amennyiben az elkövetők közé tartoztak, 
a háború és zsarnokság áldozatairól való megemlékezésben 
nem jelennek meg. A NDK-ban ez másképp volt. Saját halot-
taikat a hitleri fasizmus elleni harc szükséges áldozatainak 
tekintették (uo. 74. o.). Ezzel szemben a háború, az üldözés 
és erőszak halottaira való emlékezéskultúrát az NSZK-ban 
mélységes bizonytalanság jellemezte. Ez még ma is tart, aho-
gyan legutóbb a Berlin közepén álló, a meggyilkolt európai 
zsidóknak állított emlékmű körüli vita is mutatta. 

Az emlékezéskultúra mindig munka a saját identitásun-
kon, munka az értelmen, amit az ember a saját egyéni és kö-
zösségi létének tulajdonít, és ami az életét végső soron mederbe 
tereli. Ezért látja a kulturális emlékezet a sajátját megszokott-
nak és pozitívnak, az idegent pedig negatívnak. Ez azonban 
pont nem vonatkozik az NSZK-ra, hiszen a megalakulása fel-
oldhatatlanul összekapcsolódik a tengernyi bűncselekmény 
emlékével, milliónyi ártatlan ember halálával, a holokauszttal, 
az eltörölhetetlen bűnökre való emlékezéssel. Ha az emléke-
zéskultúra ápolása azt a funkciót tölti be, amellyel egy közös-
ség helyreállítja az identitását és tagjainak bizonyosságot ad, 
akkor az emlékezés, a náci Németország által elkövetett bű-
nök észben tartása a német identitástudat alapfeltétele lesz.13 

Ez borzasztó nehéz emlékezés. Megvan a saját összetett 
története. Kutatóintézetek, könyvtárak, múzeumok, em-
lékművek és emléknapok tartják Németország-szerte és 
azon messze túl is életben. Ebben világosan ki kell mon-
danunk, hogy a holokausztra való emlékezés politikailag 
motivált, és állami intézmények kezdeményezik. Az em-
lékezést a politika generálja, és ezt nem felhánytorgatás-
képp értem. Ez általános érdek, az emlékezet munkájával 
az öntudatos identitás és az összetartozás fogalmi bizo-
nyossága, ahogyan az egyének a társadalomban kataszt-
rófák és bűnök közepette, bűntudattól és felelősségérzettől 
indítva viselkednek. Ezek nemcsak az emlékeinkben fog-
nak megmaradni és kell is megmaradniuk, hanem fi gyel-
meztetésképp is, hogy ez még egyszer nem történhet meg.

Az emlékezés politikai kultúrája és a történelem 

értelmének kidolgozása

A háborúk és a nemzetiszocialista uralom emléke összekap-
csolódik egy morális kötelességtudattal, amely Németország-
ban az állami és politikai emlékezéskultúrában öltött formát. 
Az I. világháború emléke azonban ezzel egyidejűleg háttér-

 13 Vagyis a német kollektív tudat egy alapvetően negatív viselkedés-
ből ered. „Németnek lenni” ezért mindig valamelyest kellemetlen is.
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be szorult. Csak most, a százéves megemlékezések kapcsán 
került újra a közösségeink napirendi pontjai közé. Így újra 
felmerült a németek kizárólagos vagy legalábbis elsődleges 
felelőssége a háború kitörésében, amit gyakran a 20. század 
őskatasztrófájaként emlegetnek. Valószínűleg ez magyaráz-
za Christopher Clark könyvének sikerét Németországban, 
amely a háborúban részt vevő összes nagyhatalmat felelőt-
len alvajárónak nevezi.14 

A nyilvános megemlékezések, az emlékművek, az ün-
nepségek, a népszerű könyvek és fi lmek, mint például a Ho-
locaust című sorozat vagy Spielberg Schindler listája című 
fi lmje mind a felejtést akarják megakadályozni. Ez nem a tör-
ténelmi tényekről szól, hanem sokkal inkább az interpretáci-
óról. Értelmezésről és értékelésről, ezáltal pedig magáról az 
értelemről is.15 A történelem értelmes, még ott is, ahol a ka-
tasztrofális értelmetlensége mutatkozik meg. A történelem 
értelmes, különben nem tudnánk elmesélni, nem tudnánk 
a mai életünkre vonatkoztatni, hogy mire emlékeztet ben-
nünket, sem fi gyelmeztetésként, sem morális felhívásként. 
Különben a történelem nem szólítana meg bennünket, nem 
borzasztana el, nem ijednénk meg tőle, nem lenne bűntuda-
tunk és nem éreznénk felelősséget érte. A történelem értelme 
összekapcsol a múlttal, még akkor is és ott is, ahol mi nem 
értjük és nem tudjuk megmagyarázni, miként is következ-
hetett be az adott esemény. A történelem értelmes, még ak-
kor is, ha egy szakadék előtt állunk, amelyet épp meg aka-
runk érteni, de az megnyílik alattunk. Csak ebben a sza-
kadékban tárul föl az értelem, amely összekapcsol minden 
földi eseménnyel, és a saját végességünket, korlátainkat, tö-
redezettségünket és tökéletlenségünket is láthatóvá teszi.16

A történelem értelme utáni kutatás mindig magában 
foglalja a bűn és felelősség, a tettesek és áldozatok kérdé-
sét is. Hogyan viselkedtél volna, ha akkor és ott éltél vol-
na? Egy kérdés, amit újra meg újra felteszünk, pedig senki 
sem tudja megválaszolni, hiszen egyikünk sem tudja sa-
ját, véges létezésének adottságait elhagyni, sem tökéletesen 
megismerni vagy akár objektíven szemlélni. A történelem 
értelmes, amennyiben jelent valamit a számunkra, és meg-
értjük – ami semmiképpen sem jelenti azt, hogy egyet kell 
vele értenünk. A történelemhez lényegileg hozzátartozik, 
hogy magunkat is beleszámítjuk, és lényege szerint igazo-
dunk hozzá, ezért a történteket minden időben és minden-
féle individuális szemszögből újra lehet és kell is mesélni.

Ha a történelemről beszélünk, nem tekinthetünk el attól, 

 14 Vö. Hans-Ulrich Wehler, FAZ.
 15 Fogalomtörténeti megjegyzés: az értékfi lozófi a megalapítója, Her-
mann Lotze és tanára, Wilhelm Windelband hatottak Heinrich Ri ckert-
re, a délnyugat-németországi újkantiánizmus legfőbb képviselőjére. Ő 
az értelmet értékelméleti szemszögből vizsgálta. Vö. Rickert 1999. Lásd 
különösen Bast bevezetését Rickert fi lozófi afelfogásába (uo. XI–XXXI. o.).
 16 A történelem értelmének a titokzatosság is ugyanúgy a része, mégis 
újra meg újra felbukkannak olyan emberek, akik ezt az értelmet kiis-
merni vélik, és nem hajlandók belátni, hogy az ő igazságuk is lehet téves.

hogy számunkra milyen személyes jelentése van. A gyakor-
lati életben is ráhagyatkozunk a történelem értelmére, mert 
e nélkül a bizalom nélkül egyáltalán nem tudnánk céltuda-
tosan élni. Minden lélegzetünkkel hagyjuk, hogy a történe-
lem hordozzon bennünket.17 Az ilyenfajta értelembe vetett 
hit azonban nagy rizikót is jelent; mindig fennáll a veszély, 
hogy az emberek a teljesség értelmét egyéni érdekekkel azo-
nosítják. Így lehet az adott körülmények között a háborúból 
és gyilkosságból istentisztelet. A történelem értelmességé-
be vetett hit az emberek számára legalább annyira szüksé-
ges, mint veszélyes, ezért kritikus refl exió alá kell vetnünk. 
Ezért szüksége van a teológiára, egy olyan teológiára, amely 
a vallást mint az érzelmek által vezérelt tudatmegnyilvá-
nulást kritikusan és kontstruktívan tudja vizsgálni. A teo-
lógiának ezért nem szabad a vallási értelem utáni kutatás 
alól kivonnia magát csak azért, mert fél annak ideologizá-
lásától. A vallásos értelem kérdését azonban nem kezelhe-
ti pusztán valláskritikával sem. Sokkal inkább kell mind a 
kettőt tennie: felmérni a szükségességét, valamint azt, hogy 
végső soron nem adható rá másként válasz, mint az érze-
lemvezérelt és ezért kritikus önrefl exióra szoruló hit által.

A történelem vallási értelmébe vetett hit veszélyeitől és 
embertelen barbárságától való félelem mélyen beitta magát 
az I. világháborús emlékezésbe, ami a háború iránti – val-
lásilag megalapozott, az egyház által is támogatott – egy-
kori lelkesedés számlájára írható. Ez magyarázza a teoló-
gia tartózkodását a vallásos értelmezéssel szemben. Mivel 
ez az I. világháború kezdetén a háború vallásos túlértéke-
lésével visszaéléshez vezetett, és napjaink szent háborúiban 
mindmáig vezet, így mindenfajta gyanakvás a történelem 
értelmébe vetett hittel szemben teljesen érthető. Egy ilyes-
féle hit nélkülözése, hiánya alapvetően mint vágyott álla-
pot tűnik fel. Ezzel találkozhatunk Herfi ed Münkler I. vi-

 17 Ez fontos abban az értelemben, hogy az élet értelme szempontjából 
szignifi káns. Ugyanis a mindennapi élet kihívásai közt nem mindenki 
ismeri fel ennek a jelentőségét. Sok ember olyan világképpel rendelkezik, 
amelyben a „teljesség értelmét” (és ebbe a történelem értelme is beletarto-
zik) kategorikusan tagadja, az erre vonatkozó kérdéseket fi gyelmen kívül 
hagyja, és ennek a fi gyelmen kívül hagyásnak és elfojtásnak az alapján 
számára úgy is tűnnek, mintha megszűntek volna! Ez mutatja meg, hogy 
a materialista fogyasztói kultúra, az úgynevezett konzumizmus egy elfoj-
tási gépezet, ami a teljesség iránti vágyunkat leárnyékolja és az értelem 
kérdését részleges élményekre programozza át. Joggal kérdezhetnénk, 
hogy vajon nekünk, a fogyasztói kultúrát és annak azonnali élményeken 
alapuló szórakozás-, elégedettség- és élvezetfokozó programját követők-
nek nem lenne mit tanulnunk az élet és a teljesség értelméről? Ettől nem 
áll távol az a sejtésünk sem, hogy az élet értelmének ábrázolása a fi lmipar-
ban és a népművelődésben a magas élménypotenciáljának köszönhetően 
igen vonzó. Talán ezért is lehet, hogy a posztmodern egyéniséget úgy 
befolyásolják, hogy a létkérdést csak egy fogyasztható, élvezetnövelő 
élménynek tekintse. Így a posztmodern korban az élet értelme csak egy 
a fogyasztható formába öntött, szórakoztató szabadidős tevékenységek 
között, mint egy izgalmas menet a hullámvasúton vagy egy horrorfi lm, 
amely ugyancsak az élet teljességére kérdez rá, amennyiben a halálfé-
lelmet az ember fogyasztható formában tudja megélni.
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lágháborúról szóló könyvében. Münkler kifejezetten a nagy 
háború „értelmét és céljait” kutatja, és ezen belül részlete-
sen kitér a vallás értelemadó szerepére is. Kidolgozza, hogy 
milyen jelentősége volt a vallási értelemalkotásnak, amely 
teológusok és lelkészek nevéhez fűződik, nemcsak Német-
országban, de ott különösen is erősen. Szerinte azonban a 
háborút vallási értelemmel felruházni kizárólag kompen-
zációra irányuló pótcselekvés. Véleménye szerint a németek 
erre rá voltak szorulva, mert nem volt egyetlen politikailag 
megindokolható, racionális okuk és céljuk sem a háborúra.18

Münkler nem osztja azt a vélekedést, hogy minden szán-
dékos emberi cselekvés, amelyekből végül is áll a történelem, 
már megelőlegezi ennek a cselekvésnek és általa a megva-
lósuló történelemnek az értelmét. Történészként talán nem 
is kell ilyen megfontolásokra hagyatkoznia. Azonban 1918-
ban nemcsak teológusok és lelkészek, hanem szinte min-
den híres gondolkodó – mint Max Weber, Georg Simmel 
vagy Th omas Mann – hitt abban, hogy a németeknek fenn-
tartott isteni történelmi küldetést valósítják meg, amellyel 
megvédik a német kulturális értékeket, és elismerést sze-
reznek a német életideálnak. A történelem ezen értelmezé-
sének szociokulturális háttere az akkori gondolkodók kö-
rében uralkodó polgári vitamódban gyökerezett. Ezt még 
átitatta egy nemzeti-vallási értelmezés, s nemcsak Német-
országban, hanem az ortodox cári Oroszországban és a ka-
tolikus Osztrák–Magyar Monarchiában, az államegyházi 
Angliában és még a laicista Franciaországban is.19 

Hermeneutikailag és a vita elemzése szemszögéből elég 
naivan közelíti meg a kérdést, aki azt gondolja, hogy ha 1918-
ban hallgattak volna Isten szavára, az evangéliumra és an-

 18 „Miért tűnt fel Németországban a háború teológiai-fi lozófi ai jelentése 
úgy, mint semelyik más országban?” – kérdezi Münkler. A válasza pedig: 
„Ennek oka, hogy teljesen hiányoztak a politikailag vagy gazdaságilag 
meggyőző indokok, amiért egy háborút el lehetne indítani. A teológi-
ai-fi lozófi ai értelemkonstrukciók kitöltötték ezt a hiányt, amelyben az 
»autentikusság« [Eigentlichkeit] iránti igény minden konkrét indokot a 
háttérbe szorított, és a háborút öncélúvá tette. Aki ilyen módon meg volt 
győződve a háború értelméről, az nem kutatott politikai megoldások után, 
hogy véget vessen neki. Így nem kell semmit sem megvitatni, ehelyett a 
történet inkább egy magasabb célról, Isten munkájáról, a kultúra védel-
méről vagy épp az emberiség megmentéséről szól. A német tragédia abban 
áll, hogy az értelemkonstrukciókkal és a háború ésszerűségének felfede-
zésével próbálták elkerülni a politikai intézkedéseket – magukat »Isten 
eszközeinek« tartották.” (Münkler 2013, 217. o.) Ami ebben a megállapí-
tásban a legmegdöbbentőbb, az az a gyanúsítás, hogy a teológiai-fi lozófi -
ai értelemalkotás minden esetben a hiányzó racionalitást kompenzálta, 
ebben az esetben a nem kielégítő politikai-gazdasági háborús indokokat.
 19 Talán az I. világháború értelmezése nem is az olyan értelmiségi-
eknek köszönhető, mint Weber, Simmel és Mann, hanem valójában 
egy régi, túlhaladott véleményt képviselő körnek. A legtöbb ember 
nem fojtja el szívesebben ezeket a kérdéseket? Valószínűleg igaza van 
Armin Nassehinek, amikor a Weber, Simmel és Mann által képviselt 
véleményt a hagyományos német, művelt polgársághoz kapcsolja. Nas-
sehi szerint mi manapság egy „polgárság utáni társadalomban” élünk. 
Vö. Armin Nassehi, Kommunikative Kompetenz.

nak békeüzenetére, akkor az egyháznak és a teológiának tör-
vényszerűen ellen kellett volna állnia a nacionalizmusnak.20 
Nincsen olyan keresztény békeüzenet, amely teljes egészében 
fel tudná ölelni a Biblia bizonyságát – és a Biblia bizonysá-
ga sem létezik a bibliai szövegek valamilyen eszmétől meg-
határozott interpretációja nélkül. A keresztény vallás csak a 
magyarázatok folyamatosan változó sokszínűségében létez-
het. Ahogyan a keresztény hit a történelemben kifejezi ön-
magát, teológiailag értelmezi is azt, ez pedig a mindenkori 
kulturális, társadalmi és politikai területeken nyilvánul meg. 
Minden vallás, így a keresztény vallásos hit is egy diszkur-
zív tényállás. A vallásos hit – beleértve a keresztény hitet – 
nem abszolút adottságokon alapul, még akkor sem, ha disz-
kurzív és hermeneutikai függőségeit tagadva nyilatkoztatja 
ki önmagát. A Szentírásra, az egyházi hitvallásokra és dog-
matikai tanításokra való hivatkozást követi egy olyan ma-
gasabb legitimációra való igény, amely a történelemnek és 
a jelennek is jelentést tulajdonít. Ezt mindig az értelemma-
gyarázat vezérli, amely a teljesség értelmére vonatkozó val-
lási értelemmé válik, ám ebben partikuláris kulturális, po-
litikai és társadalmi érdekek is meghatározzák.

A teljesség értelme és ezáltal az Isten történelemben zaj-
ló cselekvéséhez való hozzáférés még a vallásos hit számára 
sem elérhető annyira, hogy azt tárgyszerűen megismerhet-
né, vagy pedig megvalósulásának a teljességet is magában 
foglaló sémáját le tudná képezni. Éppen ezért a vallásos hit 
az önmagát az értelemben való bizakodásból realizáló hit, 
nem pedig tudás. A hit képekben, mitikus nar ra tí vák ban 
és többértelmű szimbólumokban beszél, amelyeket az ál-
tal kell értelmeznünk, amit a történelem értelméből és az 
ahhoz való jelenkori viszonyunkból megértettünk. Ponto-
san a kétértelműség miatt ez mindig nagyon kockázatos 
vállalkozás. A vallási értelemalkotás veszélye összefügg az-
zal, hogy a szimbólumnyelv nem egyértelmű. Alá van vet-
ve a jelenlegi jelentésalkotó hatalmak által uralt kulturális, 
politikai és társadalmi diskurzus formáinak, még ha nem 
is teljesen kritikátlanul vagy reménytelenül.

A diszkurzív és hermeneutikai függőség tagadása val-
lási fundamentalizmushoz vezet, amely meggondolatlanul 
felhasználja az értelemre vonatkozó, vallás által megerősí-
tett bizonyosságot bizonyos – többnyire csoportérdekeket 
szolgáló – kulturális, politikai és társadalmi célok elérésé-
hez. A vallásos hitre refl ektáló kritika, ahogyan az a nyuga-
ti kultúra által meghatározott diskurzusokban végbemegy, 
éppen az a vallásos hit, amely abszolút tudássá változott és 
meglehetősen valószínűtlenné vált. Az önrefl exióra nyitott 
hit tudatában van, hogy mint vallásos hit, nem egyfajta tu-
dással vagy morállal azonos, hanem éppen a tudni akarás 
és a morális cselekvés értelmébe vetett bizalommal. Mint 
ilyen bizalom az értelemben, a hit egy személyes lehetőség, 
de egyidejűleg hatalmas nyilvános relevanciával is bír. A 

 20 Vö. Greschat 2014, aki a „keresztény lényeg” elárulásáról beszél.
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hit tudásról és cselekvésről alkotott elképzelése megóv az 
abszolutizálástól, és így fi gyelembe tudja venni a saját ide-
iglenességét, revideálhatóságát és relativitását. Az inkább 
önkritikus, mintsem teológiailag képzett hit megkülönböz-
teti a hitet és a tudást.21 Ezt azonban mindig kíséri a gya-
nú, hogy a valóságra vetett pillantása talán csalóka volt és 
hamisnak bizonyul. Az önrefl exív hit mindig önmagában 
kételkedő hit is. Amennyiben kritikus tud maradni ön-
magával szemben, nem siklik el afölött, hogy a történelem 
teljességéről csak részleges és mindig perspektivikus né-
zőpontja lehet, s így az üdvváradalmait és az ítélettől va-
ló félelmét egy objektíven is helytálló történelmi tervbe il-
leszti. Még a történelemteológia is, ha több akar lenni az 
individuális-személyes történelem értelmébe vetett hit ki-
fejezésénél és kritikus refl exiójánál, a vallásos hit ideoló-
giai bűvkörébe hullik. A hit így átváltozik egy vélelmezett 
tudásra a történelem menetéről és céljáról. Olyan történel-
mi teológiák jönnek így létre, amelyek magukat világnézet-
té vagy ideológiává változtatják, ahogyan azt a történelmi 
korszakokról szóló teológiai koncepciókban és apokalip-
tikus víziókban megfi gyelhetjük, de talán már ott is, ahol 
„keresztény valóságértelmezésről” van szó.22 

Egyéni munka a történelem értelmén – az 

imádságban és az emlékezésben

Aki a történelem objektív értelmét ismerni véli, egyenesen 
a fundamentalizmus csapdájába rohan. Innen ugyanis már 
csak egy lépés, hogy a történelem menetét és célját is tudni 
véljük, magunkat pedig a kulturális, politikai és társadalmi 
célokat megvalósító ágenseknek nyilvánítsuk. Ezután pedig 
a saját, mindig részleges, történelmileg, kulturálisan, politi-
kailag és társadalmilag relatív érdekeinket és szándékain-
kat azonosítjuk a történelem értelmével. Aztán a hit, amely 
személyes, érzelmen alapuló bizalom az értelemben, már 
nem egyéni, személyes hit többé. Ezt követi az univerzális 
érvényességre formált igény, amelyhez az egyéni személyes 
hit is kötődik, csak éppen a saját, személyes nézeteinek és 
igazságának feltételei mellett akarja megvalósítani önma-
gát. Majd áldatlan ellentmondásba keveredik a tudással, és 
hajlamos lesz erőszakos módon végezni misszióját.

A történelem értelme – amennyiben a teljességre irá-

 21 Őszintén szólva: a hit ilyen összefoglalása nem „posztvallásos”? 
Lehetséges, hogy a vallási habitus már rég az élet értelmére refl ektáló 
habitussá változott. A vallás fogalmi szintre emelkedett volna, és ezzel 
feloldódott volna a (lét)fi lozófi ában. Az ember ma már nem „hisz” az ér-
telemben. Refl ektál az értelem kérdésére, de nem jut végső vagy legalább 
utolsó előtti válaszra. Luhmann-nal ugyanazt a problémát orvosolhatja 
az ember, mint egykor a vallással, de ez esetben már nem vallásosként. 
Az ember ugyanúgy válaszokat remél, de egyet sem talál már.
 22 Ez a felfogás már Schleiermacher történelemelképzelését is jelle-
mezte, vö. Gräb 2012. 

nyul – mindig vallásos is, tehát nem tudni lehet, hanem hin-
ni kell. Amit pedig nem tudhatunk, hanem hinnünk kell, az 
mindig a hívő egyén szubjektív meggyőződésével és indivi-
duális vallási tudatával van összefüggésben. Az értelembe 
vetett hit felnő, amennyiben a teljesség értelmét kitapintja, 
és megérzi a végsőben megalapozott, az értelmetlennel va-
ló konfrontációt is meghaladó okát az értelemnek. A bibliai 
üdvígéretek önmagukban nem hívják elő ezt az érzést. Ezt 
az élettapasztalatok növelik, amelyek az ellentéteken keresz-
tül – olykor aszimmetrikusan – a szociális kapcsolatainkon 
alapulnak. De a bibliai üdvígéretek, különösen ha a vallásos 
irodalom nyelvén vannak megfogalmazva, felkelthetik a val-
lásos érzést, és az értelembe vetett hitet az ellentmondó ta-
pasztalatok során erősíthetik. Ezért a keresztény istentiszte-
let liturgiájában ezeknek a szövegeknek központi helyük van.

Szigorúan objektív, a megfi gyelőtől független megfi gye-
lés alapján általában véve helytelen a történelem értelmé-
ről és ezzel Isten történelmi cselekvéséről beszélni. Objek-
tíven szemlélve a történelemnek nincs értelme. Csak akkor 
nyer értelmet, ha mi kilépünk önmagunkból, és a történel-
met a valóság olyan összefüggésének tekintjük, amelynek 
mi is részesei vagyunk.

Végül mindenki eljuthat arra a megállapításra, hogy 
abból az érzésből él, hogy az életnek van értelme, még-
hozzá az életnek önmagában van értelme. Gyakran az ér-
telmességnek ez az életben tartó érzése elkíséri minden 
tudásunkat és cselekvésünket, akár minden kiábrándító, 
szerencsétlen és szörnyű tapasztalatunknak ellentmond-
va is. Az értelmetlenségtől, a gonosztól és az abszurdtól va-
ló rémület, a félelem a jövő bizonytalanságától folyamato-
san beszivárog a belső érzésvilágunkban élő, az értelmes-
ség iránti bizalomba. Ezért az értelembe vetett bizalmat, 
amely érzésfüggő, nemcsak a vallásos üdvígéretek liturgi-
ájával kell erősíteni, hanem ennek az értelemnek a felté-
tel nélküli, isteni alapjába vetett hit tudatos aktusával. A 
hit tudatos aktusával, amennyiben személyes jellegű, kép-
zelhetjük el valószínűleg az értelem feltétel nélküli, isteni 
okában a személyes Isten alakját. Hozzá fordulnak a hí-
vők imádságban. Az Istenhez való egyéni odafordulásban 
is nagy segítség lehet, ha az ember egy gyülekezethez tar-
tozik és annak kiforrott hitgyakorlatában részt vehet. En-
nek az individuális, Istenhez való odafordulásnak a meg-
valósulásában segíthet a hívő közösséghez és kiformálódott 
hitbeli praxisához való tartozás, a keresztény istentisztelet 
liturgiája és az egyéni hitet bibliai narratívákkal és szim-
bólumokkal értelmező prédikáció.

Az önérzetünkben jelen lévő, az egyházilag megfor-
mált hitgyakorlatban tudatosan megőrzött és végül Isten-
ben gyökerező hit az élet értelmében antropológiai adott-
ságokból ered – létünknek a világra nyitott, ugyanakkor 
öntudatos állapotában. Az, hogy ez a bizalom az élet értel-
mében a feltétel nélkülin alapszik, nem törvényszerűen je-
lenik meg minden ember életének a teljességében. Ahhoz, 
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hogy ez kialakuljon, fokozottabb fi gyelemre van szüksé-
günk önmagunkkal és kötődési képességeinkkel szemben, 
ami az embereket önmagukkal és a világgal kapcsolatban 
tartja. Az istenhitet tanulni és gyakorolni kell, amihez a 
megformált vallási nyelv – vagyis az imádság nyelve a zsol-
tárköltészet nélkül –, az egyház és a gyülekezet, a hit egyhá-
zi kultúrájának ápolása mind fontos segítséget nyújtanak.

Az élet értelmébe vetett bizalom a keresztény kulturális 
kontextusban és annak egyházi közvetítésében mint isten-
bizalom kerül szóba, képileg pedig Jézus történetében jele-
nik meg. Amennyiben ez megvalósul, úgy az önérzetünk-
ben jelen lévő, értelembe vetett bizalom átalakul azzá az 
érzetté, hogy Isten közel van, s így az értelmességbe vetett 
bizalom istenbizalommá válik, és ennek valósága átjárja a 
jelent. Aki Istenre bízza magát, az imádkozni is fog hozzá. 
Hiszen aki imádkozik, az viselkedésében is Istenhez való 
viszonyában áll. Aki imádkozik, az bizonyos értelemben 
rendszerezi a saját akaratát, elvárásait és reményeit, félel-
meit és kétségeit Istenre vonatkoztatva, akiben megbízik. 
Az imádkozó ember Istennek fejezi ki a háláját a történe-
lemről szerzett tapasztalatait illetően is. Kéri a támogatá-
sát és segítségét, amikor a döntő elem hiányzik a sikerhez. 
Istennek, akit nem tart kevésbé fontos személynek, mint 
saját magát, fejezi ki a háláját, a panaszait és a kéréseit is.

Az imádkozó ember a vallásos életvitel kifejezett for-
májára talál. Istenkapcsolatban él. Ebben a belátható is-
tenkapcsolatban megtörténhet a hívővel, hogy az imádsá-
gos gyakorlatban elérhetővé válik számára egy olyan isten-
kinyilatkoztatás, amelyben a történelem értelme is feltárul 
számára, mind az egyéni élettörténeté, mind pedig a világ-
történelem értelme, kezdete és vége. Ezek olyan részleges 
isteni kinyilatkoztatások, amelyekben az emberek újra át-
élik, ahogy maguk is hiszik, hogy Istennel különleges kap-
csolatban állnak.

Manapság azonban az isteni kinyilatkoztatások csak 
a személyes, szubjektív kapcsolatra korlátozódnak. Álta-
lános jelentést csak akkor nyernek, ha másokat is szemé-
lyesen megérintenek. Természetesen azt is látjuk, hogy a 
bibliai hagyomány is tele van ilyen isteni megnyilvánulá-
sokkal. Az Isten üdvtörténeti cselekedeteiről szóló szim-
bolikus elbeszélések a teremtésről és bűnbeesésről, meg-
békélésről és megváltásról és arról, hogy az egész törté-
nelemnek iránya van, mind a bibliai kinyilatkoztatásba 
vetett hitnek köszönhetők. Végül pedig ugyanennek a ke-
resztény üdvtörténeti gondolkodásnak köszönheti Hegel 
és Karl Marx is fi lozófi ájának a történelemkonstrukcióját. 
Az ilyen, kinyilatkoztatáson alapuló üdvtörténeti hitben az 
embernek azzal kell szembesülnie, hogy a hívő szubjekti-
vitással összekapcsolt értelembe vetett bizalmat elfogad-
hatatlanul eltúlozzák.

Az imádság nem követeli meg az üdvtörténeti hitet. Aki 
imádkozik, az Istenhez fordul. Ok nélküli ősbizalomból te-
szi, amitől az életben átérzi megtartatását, vagy épp azt a leg-

mélyebb kétségbeesésben visszanyerni reméli.23 A megszemé-
lyesített Istenhez való személyes odafordulás a arra indítja az 
imádkozót, hogy a megélt és elszenvedett történelemért ér-
zett hálájának címzettet találjon, aki feltétel nélkül jótáll az 
egész értelméért. Ez másfelől azt jelenti, hogy az imádkozó 
úgy a saját, mint annak a közösségnek a történetére vissza-
tekintve, amelyhez tartozik – mint a népek, kultúrák és val-
lások – Isten gondolatait megközelítő gondolatokat gondol, s 
bár ez veszélyes, de arra jut, hogy senki és semmi nem vesz-
het el. Minden és mindenki Istenben feltétel nélkül, az egész 
értelmeként egybefonódik. Aki imádkozik, a vágyait és cél-
jait, terveit és elvárásait Istennek mint az egész értelmének 
címzi. A kéréseit olyasvalakihez intézi, aki a számunkra még 
elrejtett értelemért jótáll: Istenhez, aki jobban ismer minket, 
mint mi magunkat, és tudja, hogy mire van szükségünk.

Az imádkozó mondhatja, hogy nekem nem kell az éle-
tem értelmét a világtörténelemben elhelyezve ismernem. 
Elég, hogy van egyáltalán értelme, és tudom, hogy a világ-
mindenségben nekem is helyem van. Ha létezik ilyen ér-
telem, akkor az mozgat mindent, ami volt, van és lesz, en-
nek az értelemnek az összefüggésében, amely minden ér-
telmes isteni értelme.24 

Az imádság gyakorlati hatásait meghatározza, hogy köz-
ben az ember aktívan cselekszik, tehát a sorsát nemcsak el-
tűri, hanem beleegyezéssel és hálával viseltetik iránta ak-
kor is, amikor kér, panaszkodik vagy tiltakozik. Az ima, 
az Istenhez fordulás egy cselekvő, az emberi világban jelen 
lévő szereplő, önszabályozó befektetés a teljesség értelmé-
be, egyéni munka az egész értelmén, amire Isten, akihez az 
ima szól, mint a teljesség értelmének a megtestesítője igényt 
tart. Az ima Istenre irányul, aki – mint azt az imádságban 
mondani szokás – az egész világot a kezében tartja, hűsé-
ge örökké tart, és nem hagyja kezei alkotását elveszni. Aki 
imádkozik, az arra mozgósítja a reményt, hogy a világot az 
isteni értelem továbbra is meg fogja tartani, magában fogja 
tartani. Ezért az általános könyörgő imádság, amely minden 
istentiszteleten elhangzik,  mindig azzal kezdődik, hogy Is-
tent üdvös tetteire és ígéreteire emlékezteti. Minden egyhá-
zi imádság végső soron Isten felszólítása, hogy tartson ki a 

 23 Ahogyan azt Luther segítségével a páli–augustinusi teológia meg-
tanította. Csak a bűnbánat (contritio) miatt vezet Augustinus életútja 
a keresztény istenkapcsolathoz; csak a saját múlt, származás elátko-
zása révén vezet Pál életútja az istenkapcsolathoz; csak a pápaság is-
tenképe iránt érzett harag és az ezt követő teljes kétségbeesés, amely 
egy hatalmas erőt lobbantott fel benne, vezette Luthert a „kegyelmes 
Istennel” való kapcsolatra. Az imádság legtöbbször egyáltalán nem az 
ősbizalomra irányul, de nem is abból ered, hanem egy elviselhetetlen 
korlátból, a saját behatároltságunk megéléséből származik, és ebbe 
nem tudunk beletörődni. A hit inkább az egyénileg megélt valóság 
elviselhetetlenségén alapul, mintsem egy már fennálló bizalmon.
 24 Az értelem nagysága abban áll, hogy minden létezőnek feltétlen, eg-
zisztenciálisan szignifi káns pozitív értéket biztosít. Ezt a pozitív értéket 
semmilyen kijelentés tartalmával vagy jelentésével nem lehet rögzíteni. 
Egyedül a „hogy” jelenti a hívők számára azt, hogy „elérhető”.
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mellett, amit az egész teremtett világnak az üdvösség ígére-
tével tett. Következésképpen aki imádkozik, nem azért száll 
síkra, hogy az általános, isteni értelmet, illetve az egész te-
remtésre vonatkozó üdvígéretet egyéni érdekek alá rendelje. 
Sokkal inkább azon fáradozik, hogy hálaadásban és kérés-
ben a saját jólétét mindenki iránti jóakarattal összekapcsol-
ja, és kifejezze reményét a világ dolgainak jó kimenetelére. 

Az elmúlt történelemre emlékező imádságban felmerül 
az elismerés is. Az imádkozó emberek visszatekintenek ar-
ra, ami már megtörtént. Hálát adnak Istennek a jelenlétéért, 
vagy épp panaszukat fejezik ki, amiért semmit nem éreztek 
meg a hatalmából. Imádság közben előre is tekintenek a jö-
vőbe. Kérik Istent, hogy őrizze meg őket a veszélyben, és ma-
radjon mellettük, ha elérnek lehetőségeik határához. Mind-
két esetben, ha visszapillantó, ha előretekintő, az imádság 
felfogható a már elmúlt és még meg nem történt történelem 
értelmezésére való egyéni erőfeszítésnek. Ima közben az em-
berek azon fáradoznak, hogy Isten ígéreteit a szerencsés és a 
borzasztó tapasztalatokban is meglássák, amelyek előtt em-
berként emlékezésben és várakozásban állunk meg az elis-
merés és lázadás, kérés és hálaadás, elfogadás és tiltakozás 
folytonos feszültségében. Az imádságban Istent bevonhatjuk 
egyéni céljainkba is. Ez lehet annak tagadása is, ami minden-
ki mást kétségbe ejt a történelem értelméből. De ez megint 
csak azt mutatja, milyen fontos a hit gyakorlásában megva-
lósuló ima, amelynek mindig megmarad a hajlama a kritikus 
teológiai önrefl exióra – néha még a hitbizonyosság árán is.

Épp a határtapasztalatok azok, amelyek az imádsághoz és 
az Isten, vagyis az egész értelme által élesztett önrefl exióhoz 
vezetnek. Ami elmúlt, azt már nem tudjuk meg nem történt-
té tenni. Ha a megfoghatatlannal, a katasztrofálissal, az ér-
telmetlennel találkozunk, akkor felmerül a kérdés: mit tehe-
tünk, ha már nincs mit tenni? Ez egy vallási, a cselekvéseink 
korlátait transzcendentáló kérdés, mert az értelmességnek 
tudatában levő hozzáállást és a saját végességünk tapasztala-
tát követeli meg az egyrészről hozzájáruló, ugyanakkor még-
sem bevonható érintettektől. Ahol mi véges és behatárolt em-
beri lehetőségeink végéhez érünk, ott kezdhetjük el a vallá-
son keresztül a végtelen egésszel és istenivel való kapcsolatot. 
Amint valaki ezt az isteni kapcsolatot az imádság magatartá-
sában és a személyes Istenhez mint Teremtőhöz és Megváltó-
hoz való odafordulásban megvalósítja, az egyrészről alázatot 
kap ahhoz, amit el kell tűrnie, de bátorságot is nyer a cselek-
véshez, amellyel jobbá teheti a rossz helyzeteket – vagyis az 
Isten által megígért üdvösség irányába kapcsolódva. Az imád-
kozó Istent hívja a szükségben, vagy hálát ad neki a sikeréért.

Az imádságban a vallásos kapcsolat úgy valósul meg, 
mint egy viszonyulás a rendelkezésre nem álló és feltétel nél-
küli értelemhez, amelyet ugyan nem tudunk elérni, mégis 
hordoz bennünket.25 A teológiailag átgondolt keresztény hit-

 25 Hermann Lübbe ebben helyesen ismerte fel a megélt vallás felvi-
lágosodásnak teljesen ellenálló magját (2004, 127–144. o.).

nek célja van, mert önmagát a végességben függő feldolgozá-
si lehetőségnek tartja, de nem azért, hogy az értelem elérhe-
tetlenségét, amely minket a bensőnkkel és a világgal össze-
köt, elérhetővé tegye, és nem is azért, hogy a feltételest egy 
feltétlen jelentéstartalommal megtöltse. Ez csak rossz és rit-
ka veszélyes ideológiákhoz vezetne. A vallásos viszonyban 
azt visszük Isten mint az egész értelme elé, ami számunkra 
sem áll rendelkezésre, mint például segítséget ígérni vagy 
reményt ébreszteni. A megváltoztathatatlant és borzalmast 
ugyan már nem tudjuk meg nem történtté tenni, de a meg-
változtathatatlanságát és érthetetlenségét elismerhetjük, a 
végleges események értelmén való munkával letehetjük en-
nek terhét, és átadhatjuk a megfejthetetlent Isten kifürkész-
hetetlen döntésének. Ez elhordozhatatlan felelősségtől sza-
badít fel bennünket. Fordítva pedig attól is megóv, hogy 
magunkat bírói szerepbe képzeljük. A történelmi ítélkezés 
annak végső megragadhatatlanságában, különösen is a bűnt 
beleértve, a vallásos értelemalkotás gyakorlata. Ebben – de 
csakis a bűn elismerése esetén – adhatunk esélyt a hitnek a 
jó kimenetel reményében. A történtek beismerésének gya-
korlata, kiváltképp az egyéni, de akár a világtörténelem te-
kintetében is az imádságban és a vallásos beszédben való-
sul meg. Az istentisztelet liturgiájában nyeri el megbízható 
formáját. Éppen ebben a megbízható formájában az isten-
tisztelet arra irányul, hogy állandóan kritikus, feltételesre és 
feltétlenre, ideiglenesre és végérvényesre, részlegesre és ál-
talánosra, emberire és istenire refl ektáló erőfeszítést végez-
zen a történelem értelmére nézve. Ezért tartozik az egzisz-
tenciálisan megszólító és a bibliai üdvtörténetet aktualizá-
ló prédikáció az istentisztelet középpontjához. 

A vallásos értelmezési gyakorlat ott működik, ahol azt 
teológiailag helyesen értelmezik, és ahol egyáltalán nem 
arra irányul, hogy elfogadjuk és megerősítsük a megmá-
síthatatlant, a szenvedést és az erőszakot, a halált, a hábo-
rút és a gyilkolást. Erről manapság mélységesen meg va-
gyunk győződve. Isten nevében viszonyulni mindahhoz, 
amit nem tudunk befolyásolni, azt is jelenti, hogy az értel-
metlent is az ő nevében fogadjuk (vö. Angehrn 2010, 296–
337. o.), amire jó példa a Bibliában Jób esete. Ez azt jelenti, 
hogy panasszal élünk bizonyos esetekben, amelyek Isten 
akarata szerint nem történhetnének meg, hiszen ő a teljes-
ségben vett értelem, ugyanakkor – mivel feltárul egy re-
ményteljes, transzcendens perspektíva – erőnk is lesz elfo-
gadni, hordozni és végül legyőzni azt, ami saját hibánkból 
vagy más hibájából megmásíthatatlan módon megtörtént.

A vallás az egzisztenciális alapküldetésében, amit az 
imádság mutat be, perspektívát ad a határszituációk értelme-
zéséhez, már amennyire származhatnak határok egy olyan 
Istentől, aki a bűnnel a megbocsátás zálogát, az erőszakkal a 
béke ígéretét, a halállal az örök élet reményét állítja szembe.

Az istentisztelet mint cselekmény az imában, a vallá-
sos beszédben és az esztétikai önkifejezésben olyan kultú-
ra, amelyben az értelmes önértelmezés mindarra refl ektál, 
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*

 * A tanulmány eredeti változata Kié az igazság? címmel a Koino-
nia 82. számának (2012. pünkösd) 17–25. oldalán, második részének 
újrafogalmazása A zsidóság címmel a Koinonia 84. számának (2013. 
augusztus 24.) 30–34. oldalán jelent meg. A 2013 áprilisában elkészült 
jelen változat egységes szerkezetben tartalmazza a két írást.

amit nem tudunk befolyásolni. Rituális formulákat alkal-
maz, hogy a többértelmű szimbólumok által prezentált is-
teni értelmet a mi véges, személyes értelemmel kapcsolatos 
tapasztalatainkkal és várakozásainkkal, lemondásokkal és 
beteljesülésekkel összefüggésbe hozza. Lehetővé teszi, hogy 
panasszal, kéréssel és hálaadással forduljunk Istenhez, a Te-
remtőhöz és Megváltóhoz, hogy megszabadítva és megvi-
gasztalva térhessünk vissza magunkhoz, világunkhoz és a 
történelemhez. Egy istentisztelet, amennyiben szép istentisz-
telet, megtisztítja a tudatunkat attól, ami hiányzik. Mindene-
kelőtt azonban erősíti bennünk azt a vigasztaló tudatot, hogy 
mindannak ellenére, ami ennek ellentmond, bízhatunk az 
életben, és reménykedhetünk a dolgok jó végkimenetelében.
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 Lundban mesélte nekem Wagner Nándor ’56-os menekült 
szobrász és festőművész: „Hazafelé menet egyszer már 
messziről láttam, hogy ötéves Zoltán fi am a valamivel na-
gyobb szomszéd gyerekkel verekszik, két vállra fekteti, és 
öklét magasba emelve ráordít: »Beszélj magyarul!« A sze-
gény svéd magyarul mentegette magát: »Nem tudok.« »Nem 
tudsz, mert nem akarsz«, állította a harcias hazafi .”

Kié az igazság?

Ferdinánd István egykori professzorom szokta volt monda-
ni, hogy az igazsággal gyakran úgy vagyunk, mint egy da-
rab ronggyal. Az egyik megfogja az egyik végét, egy másik 
a másikat, s addig húzzuk-nyúzzuk, míg ketté nem szakad. 
A megkaparintott darabbal aztán elfutunk, és szertekia-
báljuk: enyém az igazság, nekem van igazam…!

Valahogy így van ez a kereszténység és a zsidóság egy-
máshoz való viszonyában is. Vitathatatlan, hogy a kettő 
valamiképp összetartozik. Gyakran használt kép: „A ke-
reszténység és az iszlám […] leányvallásai a zsidóságnak, 
a zsidóságból születtek, és hitünk legfőbb tanait átvették” 
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– mondja Paul Spiegel Was ist Koscher? című informatív 
és elgondolkodtató írásában (2003, 23. o.). Ha Micha Brum-
lik a kettő viszonyát a nővérek szintjére emeli,1 szintén csak 
azt mondja: a kettőt együtt kell látnunk.

Hogy az ikrek már az anyaméhben is tusakodhatnak egy-
mással, azt magából a Szentírásból tudjuk (1Móz 25,19–26). 
A kérdés, amin ikreink összekülönböztek, az első időben alap-
jában véve Jézus Cézárea Filippinél feltett kérdése volt: „Hát ti 
kinek mondotok engem?” De vallották vagy tagadták, mindkét 
szükségükben2 megmaradtak zsidóknak. Később a vita tár-
gya kiszélesedett, hozzájött a mélyben már régen feszülő ak-
tuális kérdés: Meddig mehetünk el a környező világhoz való 
alkalmazkodásban? Mit s mennyit vehetünk fel magunkba a 
görög gondolatvilágból anélkül, hogy magunkat feladnánk? 

Pál, a „pogányok apostola” utolsó jeruzsálemi útján „elvé-
gezve […] a tisztulási szetartást, bement a templomba” (Ap-
Csel 21,26). Brumlik szerint voltak keresztény csoportok, ame-
lyek pihenőnapja még a 3. században is a szombat volt; va-
sárnap megemlékeztek az Úr feltámadásáról, de mindennapi 
munkájukat folytatták. Közben arról folyt a vita, hogy melyik 
a nagyobb ünnep: a szombat vagy a vasárnap? A keresztény-
ség és a zsidóság végleges különválására Nagy Konstantin 321 
nyarán hozott rendelete ütötte rá a pecsétet: a császár a va-
sárnapot államilag szankcionált ünneppé nyilvánította. Ettől 
függetlenül Chrysostomos a 4. század vége felé még mindig 
perlekedik híveivel, hogy eljárnak a zsinagógákba, és a zsi-
dókkal együtt ünnepelnek (Brumlik 2010, 71–72., 119–120. o.).

* * *

A zsidóság és a kereszténység viszonya a kétezer esztendő 
során csak ritkán érte el a dialógus szintjét. Századokon 
át pusztán rágalmakkal találkozunk. Ebben sajnos Márton 
testvér, az öreg Luther sem kivétel.3 De mintha korunkban 
új szenzibilitás ébredne: mindkét oldalon új készség a hal-
lásra, az odahallgatásra.

Sokáig nem akartam hinni, hogy a keresztény antisze-
mitizmus első nyomai már az evangéliumokban megtalál-
hatók. Jézus pere megfelelő passzusaiban, a bennük találha-
tó „zsidózásban” pusztán tükröt láttam, s benne magunkat 
szemléltem: lám, ilyenek vagyunk mi, emberek! A herme-
neutikai kulcsot a spontán értelmezéshez nyilván egyhá-
zi énekeink adták, mint például az „Ó, drága Jézus, vajon 
mit vétettél” kezdetű korál. Korán mélyen szívembe vésőd-
tek a szavak: „Én, én okoztam minden szenvedésed. / Bű-

 1 „Az anya, aki az ikreket szülte, a Krisztus előtti 5. században per-
zsa uralom alatt élő Judában Ezsdrás és Nehémiás által alapított zsidó 
vallás. Ez az anyavallás hamarosan hellenista befolyás alá került, és 
kb. a Krisztus utáni 3. században ikreket hozott a világra: a rabbinista 
zsidóságot és a kereszténységet.” Brumlik 2010, 18. o.
 2 József Attila: Nem emel fel.
 3 „Gyújtsuk föl zsinagógáikat…” Csepregi 2004, 59. o.

neim vittek keresztfára téged. / Mindazt, mit Jézus, eltűr-
tél helyettem, / Én érdemeltem.”4

Ma már belátom, hogy szemellenzővel olvastam az evan-
géliumokat: ami nem illik a keretbe, az nincs is. A Pilátus 
előtti szín tagadhatatlanul azt a benyomást kelti, mintha Jé-
zus és a „zsidók” állnának egymással szemben, noha a vád 
éppen az ő patriotizmusa. Schalom Ben-Chorin szerint ez 
utólagos pogánykeresztény beállítás (1967, 210. o.). Minden jel 
arra mutat, hogy igaza van. Függetlenül attól, hogy valóban 
elhangzott-e a rettenetes átok: „Szálljon ránk és gyermeke-
inkre az ő vére!” (Mt 27,25) Ez a pár szó történelmi következ-
ményeiben végzetes. Ha el is hangzott – mondja Ben-Chorin 
(uo. 208–209. o.) –, semmivé tette Jézus kereszten mondott 
imádsága: „Atyám, bocsáss meg nekik!” (Lk 23,34)

Honnan jön ez a gyűlölködés, ami annyira idegen Jé-
zus világától? A búza és a konkoly példázata jut eszembe: 
amíg az emberek aludtak, eljött a gazda ellensége, s kon-
kolyt vetett a búza közé (Mt 13,24–30). Nem lenne megol-
dás az – amit egyesek már javasoltak vagy éppen követel-
nek –, ha a kényes szakaszokat törölnénk az evangéliumok-
ból. Ilyesmit más profán írásokkal sem tehetnénk. Meg kell 
tanulnunk ezekkel a szövegekkel élni. Konkoly és búza nő-
jenek együtt az aratásig.

* * *

Hogy jobban lássuk, hogyan is alakultak a dolgok az óegy-
házban, tegyünk egy kis sétát időben és térben: Rómától 
Szíriáig, az 1. század végétől a 2. első harmadába, s látogas-
suk meg közben a kor néhány keresztény íróját!

Az 1. század vége felé írt Első Kelemen-levélben a pola-
rizációnak nyoma sincs. A patrisztikában jártas Joseph A. 
Fischer rámutat, hogy „a korai keresztény teológia és az óegy-
ház kegyessége viszonylagosan mennyire közel állt Izrael hit- 
és képzetvilágához” (Fischer et al. 2011, 1: 8. o.). Szerzője is-
meri a zsidó apokrif iratokat, az Írás számára az Ótestamen-
tum, Krisztus a Lélek által már az Ószövetségben is szólt és 
cselekedett. Az Ószövetség is már a kegyelem ideje – a nem 
zsidóknak is. „Az Ószövetség és a keresztény éra immáron 
a legbensőségesebben összetartoznak.” (Uo. 1: 12. o.)

Kelemen Izraelt és az egyházat egy kalap alá veszi. Ter-
mészetes számára, hogy a kettő összetartozik. „Meg van ír-
va: Amikor a Felséges a népeket szétválasztotta, szétszórta 
Ádám fi ait, Isten angyalainak száma szerint megszabta a 
népek határait. Az Úr része Jákób népe lett, kimért örök-
sége Izrael.” Másutt pedig ez áll: „Lám, a népek közül ki-
vesz magának az Úr egy népet, miként az ember szérűjének 
zsengéjét kiveszi; ebből a népből jön el a Szentek Szentje. 
Mivel tehát szent rész vagyunk […], éljünk szentül.” (1Kel 

 4 Ebbe az irányba mutatnak a fi atal Luther szavai is: „A zsidók […] a 
te bűnöd szolgái voltak, és valójában te vagy az, aki az ő bűneik által az 
Isten Fiát megfojtottad és keresztre feszítetted.” Csepregi 2004, 31. o.
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29,2–30,1; a szerző ford.) Röviden így is mondhatnánk: Iz-
rael az Úr választottja, s miután a kereszténység is ugyan-
arról a tőről sarjad: a kiválasztás részesei vagyunk.

A tizenkét apostol tanításában, a néhány évtizeddel ké-
sőbbi (?) Didakhéban, a zsidó elemek és a keresztény Krisz-
tus-hit békességben, jól megférnek egymás mellett. 

Egyetlenegy eset jut eszembe, ahol barátságtalan hang 
ütötte meg a fülemet, a böjtök tárgyalásánál: „Böjtjeitek ne 
legyenek közösek a képmutatókkal, akik ugyanis a szom-
bat utáni második és ötödik napon (hétfőn és csütörtökön) 
böjtölnek, ti (böjtöljetek) a negyedik napon és az előkészület 
napján (szerdán és pénteken).” (Did 8,1; a szerző ford.) Jézus 
példázatában a farizeus is elmondja, hogy „böjtölök kétszer 
egy héten”, de itt eltolódik a hangsúly: a téma nem maga a 
böjt, hanem a böjtölés napjai. A képmutatók alatt a Didakhé 
egyszerűen a zsidóságot érti.5 Hasonló fordulat jön a követ-
kező versben is: „Ne imádkozzatok úgy, mint a képmutatók, 
hanem…” (Did 8,2a), s követendő példaként itt áll mindjárt 
a Miatyánk teljes szövege. Figyelemre méltó, hogy mindkét 
esetben marad a zsidó mintához való alkalmazkodás: a he-
tenként kétszeri böjtölés és a naponta háromszori Miatyánk.

Lényegesebb, hogy a Didakhé két tartópillére zsidó tra-
díciót őriz. A „két út tanítása”, a könyv első harmada – rö-
vid betoldásokkal (Did 1,3b–2,1 és 6,2–3) – zsidó eredetire 
megy vissza.6 Nem erre a két útra utalnak már a Garizim és 
Ébál hegyén elhangzott átkok és áldások is? „Lásd, eléd ad-
tam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.” (5Móz 
30,15) A „két út tanítása” századokon át tovább hatott a ke-
reszténység erkölcsi tanításában, mint ahogy a Tízparan-
csolat mindmáig a keresztény erkölcs alappillére. A Didakhé 
Szíriában élő gyülekezeteinek pedig ez volt a „konfi rmációi 
kátéja”. „Miután előzőleg mindezt elmondtátok – olvashat-
juk a hetedik rész első versében –, kereszteljetek az Atyá-
nak és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében élő vízben…”

A másik pillér az úrvacsora itt található liturgiája (Did 
9,1–10,7). Klaus Wengst a Didakhé német kiadásának be-
vezetésében utal arra, hogy ezek az imádságok – áldás a 
kehely és áldás a kenyér felett stb. – formai szempontból 
meglepő pontossággal felelnek meg az étkezésnél mondott 
zsidó imádságoknak. Ha – mondja Wengst – igaza van Di-
beliusnak, akkor a héber eredeti és a Didakhé közt van még 
egy közvetítő: a görögül beszélő zsinagóga, amely ezeket az 
imádságokat spiritualizálta. Ha ez valóban így van, akkor 
nemcsak formai, hanem tartalmi megegyezésről is beszél-
hetünk (Fischer et al. 2011, 2: 48. o.).

Az „eukharisztia” itt közölt liturgiájában nincs helyük 
a szereztetési igéknek. Itt valami egészen mással találko-

 5 „A zsidóságban a böjt eredetileg csak a kiengesztelés napján és ín-
ség idején volt szokásos, de mint privát szokás meghonosodott idővel a 
hetenként kétszeri böjtölés. Lábjegyzet a szöveghez in: Fischer et al. 
2011, 2: 97. o.
 6 Huub van de Sandt, in: www.wibilex.de.

zunk – mondja Wengst –, mint a Pálra vagy Márkra visz-
szamenő tradícióban, ahol az úrvacsora Jézus halálára utal: 
„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e po-
harat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1Kor 11,26) 
„A Didakhé eucharisztiája nem más, mint egy valamelyest 
»megkeresztelt« zsidó-hellenista asztalközösség”,7 amely-
ben a hívek bűneiket megvallva önmagukat s imádságukat 
viszik tiszta áldozatként Isten elé (Did 14,1–3). 

Mintha a Didakhéban – szír földön – azzal a zsidó s 
arab hátterű kereszténységgel találkoznánk, amely később 
(valamikor a 8. században) az iszlámot szülte (Glatz 2006).

Más szelek fújnak a Krisztus után 130 körül írt ún. Bar-
nabás-levélben. A zsidóktól határozottan elhatárolja ma-
gát. Olvasóit óva inti, hogy hasonlók ne legyenek azokhoz 
a „bizonyosakhoz”, akik azt mondják, hogy „azok testa-
mentuma a mienk is”, és ezzel „azok” bűneihez még úja-
kat fűznek (Bar 4,6). Ezek az „azok” Izrael fi ai. Barnabás 
valóságos hídrobbantó. A zsidóság és a kereszténység kö-
zött számára nincs kapcsolat. A szövetség most a mienk! 
A zsidók azt a Sínai hegy alatt eljátszották. „Mivel a bálvá-
nyokhoz fordultak, elvesztették azt.” (Bar 4,8) 

Nehezen érthető, de zsidóellenes beállítottsága ellenére 
levelébe még a „két út tanítását” is bevette. Az pedig nyil-
vánvalóan zsidó örökség. Számára is az Ótestamentum az 
Írás. Arra hivatkozik, és azt magyarázza: „…ez nekünk 
nyilvánvaló, nekik (a zsidóknak) azonban érthetetlen sötét, 
mert az Úr szavára nem hallgattak.” (Bar 8,7) Néha szinte 
mulatságos, ahogy Barnabás az Írást magabiztosan, „spi-
rituálisan” magyarázza: „Amikor Mózes azt mondta: »Ne 
egyetek disznót« (Bar 10,1), akkor azt úgy érti, hogy ne jár-
jatok azok útján, akik olyanok, mint a disznók. Ha bőség-
ben élnek, elfelejtik az Urat; ha szükséget látnak, újra fel-
ismerik. A disznó, ha zabál, urát nem ismeri; visít, ha éhes, 
de ha megkapta, amit kért, elhallgat.” (Bar 10,3)

Ebben a levélben nem csak a zsidósághoz való viszony vál-
tozott, történt itt más is: a hitből magasabb rendű tudás lett.

Külön fi gyelmet érdemel Jusztinosz mártírnak – a Bar-
nabás-levéllel egyidős – dialógusa a zsidó Trifónnal.8 Nem 
tudjuk ugyan, hogy Trifón kicsoda, hogy valóságos személy 
volt-e, de érvei és kérdései valamiképp tükrözhetik a kora-
beli rabbinista zsidóság gondolkodását.

Jusztinosz, a fi lozófus és a zsidó Trifón hajóra várnak, s 
várakozás közben tudós beszélgetésbe elegyednek, amely-
ben ugyan a keresztény fél dominál, de a zsidó partner is 
szóhoz jut. A hangvétel baráti. Trifón Jusztinosz hosszú be-
mutatkozása után mindjárt kijelenti, „máris barátomnak 
tekintelek” (Dial 8,4). Búcsúzáskor pedig egymásnak köl-
csönösen jó utat kívánnak. Jusztinosz ugyan még hozzá-
fűzi: „Istentől számotokra jobbat kérni nem tudok, mint 

 7 „Die Eucharistie der Didakhe ist nichts anderes als ein leicht ver-
christlichte jüdisch-hellenistische Mahlzeit”: Fischer et al. 2011, 2: 53. o.
 8 Justinus 2005. Az idézetek saját fordításaim a német szövegből.
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hogy (egyszer majd csak valamiképp) jussatok el álláspon-
tunkra: Jézus Isten Krisztusa.” (Dial 142,3)

Jusztinosz a dialógus elején elmondja, hogyan kereste 
az igazságot a különböző fi lozófi ákban, és végül miként 
talált Krisztusra. Aztán Trifónhoz fordul: „Nem vagy ide-
gen ezen a területen. Nem kell hát mást tenned: csak is-
merd el Krisztust, élj tisztességesen, és elnyered a boldog-
ságot.” (Dial 8,2) 

Hamar kiderül azonban az is, hogy hol vannak a ne-
hézségek. Két kérdés körül forog a kereszténység és a zsi-
dóság párbeszéde: 1. Mi a Tóra? 2. Ki Jézus?

„Maradtál volna inkább Platón fi lozófi ájánál, és élnél 
feddhetetlen, lenne még reményed” – mondja Trifón. – De 
mi vár rád, »miután Istent elhagytad és reménységed egy 
emberbe vetetted?« (Dial 8,3) Balga tannak ültetek fel: csi-
náltok magatoknak egy messiást, és könnyelműségtekben 
most odavesztek. Fogadd el a körülmetélkedést, tartsd meg 
a szombatot! Élj, ahogy az a törvényben áll, és Isten kegyel-
mes lesz hozzád.” (Dial 8,4). 

Jusztinosz szerint Isten a Tóra speciális rendelkezése-
it a nép keményszívűsége miatt csak Izraelre rótta; már 
csak azért is, hogy megkülönböztesse őket minden más 
néptől, „hogy egyedül ti szenvedjétek el, amit most méltán 
szenvedtek, hogy »országotok pusztaság legyen, városaito-
kat fölperzseljék s a gyümölcsöket szemetek láttára mások 
egyék«, s Jeruzsálembe közületek senki lábát be ne tegye”.9

Nyilvánvaló az álláspontok ütközése. Krisztus lelkes 
híve azonban a szemrehányásokkal sem takarékoskodik: 
„Az egy igazt megöltétek, Krisztus híveit átkozzátok” (Dial 
16,4), és „Ti vagytok az okai, hogy a népek az igazról és ró-
lunk rosszul vélekednek” (Dial 17,1). Trifón azonban távol 
tartja magát a pogány csőcselék hiedelmeitől, amelyekkel 
a tudatlan tömeg Krisztus híveit rágalmazza: embert esz-
nek, italozás után kioltják a fényeket, hogy erkölcstelen 
praktikákat űzzenek stb. (Dial 10,1–2).

Bár álláspontjuk különbözik, a beszélgetőpartnerek 
ugyanabban a szellemi légkörben élnek. Közös a tisztessé-
ges élet követelménye. Közös alapon állnak, amely kétségte-
lenül az Ótestamentum világa. Jusztinosz egész fejezeteket, 
hosszú szakaszokat idéz a Tórából, a zsoltárokból és a prófé-
ták könyveiből, de Trifón is ismeri az evangéliumokat: „…ta-
naitok, melyek az úgynevezett evangéliumokban állnak, oly 
nagyok és magasztosak, hogy azokat betartani senki se ké-
pes. Őszinte érdeklődéssel olvastam azokat.” (Dial 10,2) Meg-
kapó Jusztinosz hitvallása: „Trifón! Sohase lesz más Isten és 
öröktől fogva nem is volt más Isten, mint aki a mindenséget 
teremtette s elrendezte […], aki erős kézzel és kinyújtott kar-
ral hozta ki atyáitokat Egyiptomból.” (Dial 11,1; vö. 5Móz 5,15)

Vitathatatlan a kölcsönös jóindulat. Ennek ellenére a 
békés felszín alatt veszélyes feszültségek morajlanak.

* * *
 9 Ézs 1,7; Dial 162; Hadrianus császár rendelete.

Hogy látjuk ma az „ikrek” egymáshoz való viszonyát? 
A kereszténység oldaláról nézve a döntő kérdés továbbra is 
Jézus kérdése: „Hát ti kinek mondotok engem?” (Mt 16,15) 
A zsidóság azonban visszakérdez: hogy álltok a Tórával, 
mit jelent nektek a Törvény? A reformáció egyházaiban 
ez a kérdés a páli teológiára való koncentráció révén ta-
lán még jobban előtérbe került, nagyobb hangsúlyt ka-
pott. Kezdjük ezzel!

1. Pál szerint a törvény szent, a parancsolat is szent, 
igaz és jó – de nem segít. Hiába akarom a jót, csak a rosz-
szat tudom cselekedni. „Én nyomorult ember! Kicsoda sza-
badít meg ebből a halálra ítélt testből?” – kiált fel az apos-
tol (Róm 7,12–25). A törvény nevelőnk lett: fenyítéseivel 
Krisztushoz kergetett, „hogy hit által igazuljunk meg. De 
miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alá-
vetve” (Gal 3,24–25). Ki ne érezné ebben az utolsó mon-
datban a szabadság leheletét? Végre szabadok vagyunk, 
de mitől? Kitől?

Itt valami félreértésnek kell lennie, mondja Martin Bu-
ber (1950, 55. o.). Aki így beszél, az nem ismeri a Törvényt, 
és nem tudja, hogy mi a Tóra, Izrael legdrágább kincse. 
A félreértés a LXX fordításából adódhat, ahol a héber Tórá-
ból görög törvény lesz. A héber Bibliában a Tóra nem tör-
vényt, hanem útmutatást jelent. A „More” – Isten gyakori 
megnevezése az Ótestamentumban – ugyancsak nem tör-
vényadót, hanem tanítót jelent. Ha a Tórát így értjük, ak-
kor nem nehéz szót értenünk.

„Természetesen azt sem szabad elfelejtenünk – írja Bu-
ber –, hogy […] a Tóra tárgyiasítására törő tendencia Iz-
raelben is kezdettől fogva megfi gyelhető […], de a hit va-
lósága és a hallás el nem halt igénye elég erős volt ahhoz, 
hogy megakadályozza az élettelen tanná dermedést.” (Uo. 
55–56. o.) Isten Tórája sohasem valami rajta kívül álló, ön-
magába zárt objektum. Az élő beszéd nyoma, az útmuta-
tó hangja, mindig hozzátartozik.

A LXX görög fordításában elhomályosodik, elvész ez az 
élő, szerves kapcsolat az élő Isten és írásban rögzített szava 
között. A diaszpórában otthonos Pál Bibliája is valószínű-
leg a LXX volt. Bizonyára nem az élő Istennel, nem annak 
útmutatásával volt baja, hanem a betűvel, amely öl (2Kor 
3,6): az élettelen törvénnyé kövült igével.

A feljegyzett igék lábnyomai annak, aki előttünk jár, s 
az utat mutatja. Áldott lábnyomok! De bármily komolyan 
vesszük is azokat, eltévedünk, ha szemünk elől tévesztjük 
őt magát, aki népét vezeti. Nem az a kérdés, hogy hogy 
néznek ki azok a lábnyomok, hanem hogy merre mutat-
nak. Így van ez nemcsak a Tórával, hanem az egész Szent-
írással. Ha az Írást abszolúttá tesszük, fallá lesz, betonfal-
lá, amely végzetesen elválaszt minket az élő Istentől. Ez az 
oka annak, ha a mindenkori „írástudók” kenyér helyett 
követ adnak a népnek.

2. Térjünk végre vissza a nekünk legfontosabb, dön-
tő kérdésre, Jézus kérdésére: „Hát ti kinek mondotok en-
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gem?” Simon Péter így felelt: „Te vagy a Krisztus, az élő Is-
ten Fia.” (Mt 16,15–16) Péter válasza hitvallás – azaz nem 
dogma, nem tanítás, amit hinni kell, hanem személyes hit-
vallás –, amely bennünket is arra ösztönöz, hogy mondjuk 
ki, fogalmazzuk meg személyes hitünket, hitből fakadó lá-
tásunkat: kicsoda nekünk Jézus?

Martin Buber erről így vall: „Ifj úkoromtól kezdve Jé-
zust mindig nagy testvéremnek éreztem. Hogy a keresz-
ténység őt Istennek és Megváltónak látta és látja, az min-
dig komoly tényként állt előttem, amit miatta és magam 
miatt is igyekszem megérteni. […] Hozzá való testvéri nyílt 
viszonyom egyre erősebb, egyre tisztább lett. Őt magát ma 
erőteljesebben és tisztábban látom, mint valaha. Ma bizo-
nyosabb vagyok, mint valaha, hogy őt Izrael hittörténeté-
ben különleges hely illeti, melyet körülírni egyetlen szoká-
sos kategóriával sem lehet.” (Buber 1950, 11. o.)

Ben-Chorin magáévá teszi Buber hitvallását (1967, 11–
12. o.). Ezt már Jézus-könyvének címe is kifejezésre juttat-
ja: Bruder Jesus, azaz „Testvérem, Jézus”. Könyve alcímében 
azonban erőteljesebben húzza meg a határt, amely a két val-
lás közt húzódik. Testvérem, Jézus: ember – nem Messiás; 
nem a próféták által ígért Messiás, és semmiképp sem Isten.

Jézus Ben-Chorinnak nem Messiás. A kereszténységnek 
s benne nekem: az. Isten felkentje ő. Az Úr lelke nyugszik 
rajta. Ezt nem azért mondom, mert ez „a keresztény állás-
pont”. Nem azért, mert egyházam tanítása is ez. Ez egysze-
rűen személyes hitvallásom. Jézus által jutok az élő Isten 
közelébe. Ahol ő van, ott Isten országa jelen van.

Messiás vagy nem Messiás? Ez itt a kérdés. De honnan 
jön ez az áthidalhatatlannak tűnő ellentét, ahol látszatra 
csak igennel vagy nemmel válaszolhatunk?

Gondolataim rendezése, tájékozódás közben sok jó szem-
pontra hívta fel fi gyelmemet a keresztény patrisztikában és 
az ezzel egyidejű zsidó irodalomban egyaránt jártas norvég 
Oskar Skarsaune egy cikke (1999), amelyben többek közt 
utal két korunkbeli zsidó kutató véleményére: „Egy Messiás 
megítélésének központi kritériuma a kérdés, hogy eljött-e a 
messiási kor. […] Ha Jézus a Messiás, miért nem tűnt el vilá-
gunkból a szenvedés és a gonosz? Sőt, a Jézus halálát követő 
századokban inkább még megsokasodott.” A kérdésre vála-
szolni kellett. A „válasz” – írja a két kutató – áttette a Messi-
ás funkcióját a látható síkról, amelyet kontrollálni lehetett, a 
láthatatlanra. A megváltás valamiféle belső megváltás lett.10

Skarsaune rámutat, hogy a korai kereszténységnek vol-
tak azért más válaszai is. Túl a jeleken, amelyekről már az 
evangéliumok szólnak,11 állítják, hogy vannak már most 
látható, megfi gyelhető változások: „Bár jól értettünk a fegy-
verek forgatásához, és minden gonoszságban otthonosak 
voltunk, fegyvereinket széles e földön mind elcseréltük: 
kardjainkat ekére, a lándzsákat (más) földművelő eszkö-

 10 Berger–Wyschogrod 1978. Idézi: Skarsaune 1999, 268–269. o.
 11 Mk 2,1–12; Mt 11,2–6; ApCsel 3,1–26.

zökre.” (Dial 110,3) Itt ugyan ingoványos talajon járunk, de 
talán van ebben is némi igazság. Másrészt ismételten hang-
súlyozzák az atyák, hogy a messiási próféciák két parúziáról 
tudnak: az egyiknél gyengeségben és megaláztatásban lesz 
része, a másiknál az ég felhőin jön hatalommal és dicső-
séggel (Dial 110,2). A történetnek lesz még tehát folytatása.

Tudjuk, hogy Jézus idejében többféle messiási várakozás 
volt, és – mint a norvég Skarsaune mondja – egyetlen mes-
siás sem felelhetett meg mindegyiknek (Skarsaune 1999, 
269. o.). Nagyobb távlatra van szükségünk, hogy a történe-
lem káoszában valahogyan eligazodjunk. Ezt a keresett táv-
latot, új perspektívát Martin Buber nyújtotta nekem. Saj-
nos már nem tudjuk tisztázni, hogy el tudná-e fogadni és 
magáévá tenni gondolataiból kiinduló következtetésemet.

Buber Königtum Gottes (Isten királysága) című köny-
ve első előszavában írja: „Az eszkatológiai remény először 
történelmi reménység, ami a történelmi csalódások so-
rán eszkatologizálódik, ami azonban mitizálását is magá-
ba foglalja, mert mihelyt a hit az istenihez való aktuális vi-
szonyán túl akar valamit kifejezésre juttatni […], tárgyát 
mitologizálnia kell.” (Buber 1956, X. o. Kiemelés tőlem.)

Így – ha jól látom – a messiás alakja is mitológiai kép-
zet. Nem lehet „tárgyilagosan” megragadni, tudományo-
san megállapítani, hogy ki a messiás. Nincs a messiás. Iz-
rael tradíciója felől nézve Jézus nem lehet a messiás, hiszen 
a messiási kor, a béke korszaka12 még nem jött el. Van eb-
ben igazság, hiszen egyelőre egyre rettenetesebb fegyve-
reket gyártunk. Nekünk, akik a kétezer éves keresztény 
tradícióban élünk, Jézus mégis Messiás, hiszen ő a mi bé-
kességünk, s vele igyekszünk a békéltetés szolgálatából el-
végezni, amennyit csak lehetséges. Másrészt azonban mi 
is várunk. Izraellel együtt reménységgel nézünk a jövőbe, 
s várunk arra, aki újjáteremt mindent (Jel 21,5). A keresz-
tény teológiai és exegetikai gondolkodásban iskolázott H. J. 
Schoeps (Lindeskog 1972, 88–89. o.) még azt is lehetséges-
nek tartja, hogy „annak, aki az idők végén jön, akit mind a 
zsinagóga, mind az egyház várva vár, vonásai azonosak”.13

Messiás – nem Messiás? Álljon e gondolatsor végén 
egy költői szépségű szöveg, Nathan Söderblom „hitvallá-
sa”, amelynek címe A messiásöltöny.14

„Izrael legjobbjai az évszázadok tapasztalatai alatt hi-
tükből és reménységükből csodálatos szőttest szőttek. 
A szőttes láncfonala a hit volt, az a meggyőződés, hogy Is-
ten meglátogatja népét. A fonalakat Izrael legjobb fi ai fon-
ták az éj sötétjében, ínség és szenvedések idején, és forró 
könnyeikkel öntözték azokat. A messiásöltöny, amelynek 
fennkölt égi szépsége tarka földi színekben ragyogott, el-

 12 Ézs 2,2–4; Mik 4,1–3.
 13 Kirche und Judentum. In: Evangelisches Kirchenlexikon. 2. kiad. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1962. 2: 646. o.
 14 In: Söderblom 1935, 47. o. (február 8.) Kivonatos fordítás a svéd 
eredetiből. Áhítatoskönyv az év minden napjára, amelyet Söderblom 
özvegye férje írásaiból állított össze.
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készült, de senki sem tudta magára ölteni. Aztán jött Jézus. 
Péter látta a szép öltönyt, majd mesterére nézett, s megszó-
lalt: Te vagy a Krisztus!”

Simon Péter Cézárea Filippinél elhangzott hitvallásá-
ban nemcsak azt mondta: „Te vagy a Krisztus”, hanem egy-
ből hozzátette: „az élő Isten Fia”. Hogy ez a kifejezés az 
Ótestamentum nyelvi világában mit jelent, arról már so-
kat írtak. Édes anyanyelvünkben a ládafi a nem láda, s az 
asztalfi ók sem asztal. Hasonlóképpen az „Isten Fia” a hé-
berben még nem Isten. Amikor a második zsoltárban Is-
ten a királyt fi ának szólítja,15 az még távolról sem jelenti 
azt, hogy a király Isten lenne. Ez pusztán ősi adoptációs 
formula (Weiser 1963, 76–77. o.).

A Niceai hitvallás szerint Jézus „Isten az Istenből, vilá-
gosság a világosságból, valóságos Isten a valóságos Isten-
ből”. Ben-Chorin szükségesnek látja megjegyezni: ember – 
azaz nem Isten, hiszen ifj úságától fogva hallja s vallja Izrael 
hitvallását: „Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr.” (5Móz 6,4)

Ősi hitvallásainkban – s következésképp hivatalos ta-
nításunkban – van valami ellentmondás, hogy végül azt 
valljuk, amit tagadunk. Voltak azonban olyan keresztények 
is, akik másképp fogalmaztak. Erről tanúskodik a jeruzsá-
lemi szikladóm belső falára írt arab keresztény hitvallás, 
amely leszögezi, hogy Istenen kívül nincs Isten, és Jézust 
egyszerűen az Úr szolgájának nevezi.16 A lényeg talán az, 
hogy számunkra a Názáreti Jézus és mennyei Atyja elvá-
laszthatatlanul, szorosan összetartoznak.

A szentháromságtan mélyebb értelme lehetne talán ez: 
Jézus által Istennek lett egy „Jézus-arca”. A zsidósággal kö-
zös tradíciónk szerint ugyan Istent semmiféle képmásban 
sem rögzíthetjük, de Istennel mégis vannak tapasztalata-
ink, és ezek a tapasztalatok meghatározzák hozzá való vi-
szonyunkat, „istenképünket”. A zsidóságnak ilyen döntő, 
alapvető tapasztalata a vörös-tengeri csoda, a szabadulás 
Egyiptomból. Ami akkor és ott történt, az a mában is je-
len van.17 Számunkra Jézus maga ez a csoda. A megfogha-
tatlan, emberi értelmünkkel meg nem ragadható, ellent-
mondásokban mutatkozó elrejtőzködő Isten (Ézs 45,15) 
„Jézus-arcával” megragad minket, s Lelke által bennünk 
munkálkodik.

A keresztény tradíció Jézusnak Istenhez való sajátos vi-
szonyát hangsúlyozza. Az Újszövetség népének maga az Ótes-
tamentum világa is Jézus felől nyílik meg. A Jézussal „testvé-
ri nyílt viszonyban” élő zsidóság benne Izrael Istennel való 

 15 „Az én fi am vagy! Fiammá tettelek ma téged!” (Zsolt 2,7)
 16 Luxenberg 2005; Glatz 2006; Mohamed Jézus, Koinonia 2008. 
75, 1–5. o.
 17 „A zarándokünnepek […] csak látszólag az emlékezés ünnepei 
[…] minden résztvevőre áll[, hogy…] az ünnepet úgy kell ünnepelnie, 
mintha ő maga lenne az, aki Egyiptomból szabadult…” „Minden egyes-
nek tudnia kell, hogy az Örökkévaló maga hozta ki őt Egyiptomból.” 
(Rosenzweig 1988, 351–352., 442. o.)

sajátos kapcsolatának virágát látja.18 Talán nem is vagyunk 
olyan messze egymástól. Aki pedig a mennyet és a földet te-
remtette, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől, az a ma-
ga idejében majd rendet teremt szívünkben és fejünkben is.

* * *

Az évszázadok során gyakran vetettük zsidó testvéreink 
szemére, hogy nem hisznek, mert nem akarnak. Azért nem 
hiszik, hogy Jézus a Messiás és a Szentháromság második 
személye, mert megkeményítették a szívüket. Hát nem le-
het az igazságnak több oldala? Nem az a kérdés, hogy kié 
az igazság, kinek van igaza. Az igazság Istené. 

A dialógus, az egymással folytatott értelmes beszélge-
tés nem kötélhúzás; célja nem az, hogy a másikat áthúz-
zuk a mi álláspontunkra (Dial 142,3), hanem hogy kölcsö-
nösen gazdagodjunk Isten ismeretében.
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 18 „Bárcsak a zsidóság forrásaihoz alászálló keresztény felismerné 
azokban az élő vizet, amelyből a Názáreti Jézus merített!” (Ben-Cho-
rin 1967, 234. o.)
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Cole-Turner, Ronald (szerk.): Transhumanism and Tran-
scendence. Christian Hope in an Age of Technological En-
hancement. Georgetown University Press, Washington, 2011.

2011-ben jelent meg a Georgetown University Press kiadásá-
ban, Ronald Cole-Turner szerkesztésében a Transhuman-
ism and Transcendence című könyv (2011). A transzhuma-
nizmus az ember „továbbfejlesztésével”, a technikai eszkö-
zök által megvalósuló megjobbításra irányuló 
törekvésekkel foglalkozik. Ebben az izgalmas 
műben keresztény teológusok teszik mérleg-
re a transzhumanisták törekvéseit a Szentí-
rás fényében.

A könyv ötödik fejezetét Ted Peters ír-
ta, aki a Pacifi c Lutheran Th eologian Semi-
nary rendszeres teológiai tanszékének pro-
fesszora, a Th eology and Science tudomá-
nyos szaklap főszerkesztője, az Institute for 
Th eology and Ethics igazgatója.  

A fejezet angol címe: Progress and Provolu-
tion: Will Transhumanism Leave Sin Behind? 
(Fejlődés és provolúció: Maga mögött hagy-
ja-e a transzhumanizmus a bűnt? 63–86. o.)

Mindannyian különbözőképpen reagálunk az új dolgok-
ra. Jürgen Moltmann szerint Istentől származik az a törek-
vés a természetben és a történelem során, hogy az új után 
kutassunk, új felfedezéseket tegyünk. Mint Isten teremt-
ményei vagyunk erre képesek, ezért nyitottá kell válnunk 
az átalakuló jövőre. Amint a kifutópálya fényei mutatják a 
pilótának a helyes utat a repülőtéren, így a nóvum látomá-
sa vezérli a technika szerelmeseit előre a jövőbe egy újfajta 
emberi lét felé. A holnap emberi lénye génmódosított, nano-
technologizált, kiborgizált és talán még halhatatlan is lesz.

A genetika tudománya összehozza a nanotechnológi-
át és a robotikát, és újfajta orvosságok születnek. A követ-

kező generáció ki fog dolgozni egy olyan rendszert a test-
ben, amely megoltalmaz minket a betegségektől, növeli a 
teljesítményünket, és feljeszti fi zikai és intellektuális ké-
pességeinket. A transzhumanista látomásban benne sze-
repel a halhatatlanság is. Szerintük két út vezethet a halál 
legyőzéséhez, egy a testen keresztül, a másik pedig elmén-
ken keresztül. A megfelelő géntechnika lehetővé tehetné, 
hogy örökké éljünk, hacsak nem gázol el bennünket egy 

teherautó. Ha ilyen módon érne utol ben-
nünket a végzet, akkor is lehetőség lenne 
a technika géniuszai által arra, hogy tuda-
tunk teljes tartalmát, személyiségünket fel-
töltsék egy számítógépbe, és örökké élhet-
nénk egy hardverben szoft verként. 

Halhatatlanságunk fenntartható lenne 
biztonsági másolatok készítésével, mivel a 
számítógépek is elavulnak idővel. Peters 
számára szimpatikus a transzhumanisták 
célja, különcsége, illetve az, ahogyan az új 
dolgoknak örülnek. Szerinte anélkül, hogy 
tisztában lennének vele, emberi civilizáci-
ónkba manifesztálják Isten képének (ima-
go Dei) fontos dimenzióját, azaz a kreati-

vitás és az átalakulás dimenzióját. 
Egy komoly jelentőségű kérdés azonban hiányzik a láto-

másból. Ez pedig nem más, mint a bűn kérdése. Mint bűnös 
lények, soha nem veszítjük el arra való képességünket, hogy 
ami ragyogó, azt elhomályosítsuk, ami már el van készítve, 
azt elrontsuk, ami tiszta, azt bepiszkítsuk. Hogyan legyen 
így reménységünk, ha realistán nézzük ezeket a dolgokat?

Ronald Cole-Turnerre hivatkozva Peters felhívja a fi gyel-
met, hogy az új technológiákhoz kapcsolódó kihívásokhoz 
új etikai megfontolások kellenek. A transzhumanizmus a 
technológia segítségével újrateremtheti, átalakíthatja az em-
beri természetet. A kulcs az, hogy újfajta kontextust hoz-

F I G Y E L Ő e

K Ö N Y V A J Á N L Ó e



2 1 9  c

Legyőzheti-e a transzhumanizmus a bűnt? a

zunk létre az emberiség és a technológia között. Ez egész-
séges, megnövekedett intelligenciát, boldogabb, élettel telje-
sebb embereket alkothatna. A transzhumanizmus szeretne 
megfelelő életfi lozófi át is alkotni, mindent átfogó világnéze-
tet, metanarratívát. Amire szerinte szükségünk lenne: ins-
pirált fi lozófi a, amely nagyra becsüli a tudományos célokat, 
ezzel egy pozitív jövőkép irányába téve lépéseket. Az evolú-
ció és a progresszivitás/fejlődés annyira passzol egymáshoz, 
mint a pisztolyhoz a lőszer. Ennek a gondolkozásnak a gyö-
kere a humanizmusból fakad. Ez a hit technológia és tudo-
mány által elérhető. A halál legyőzhető az élettartam radi-
kális megnövelésével és a kibernetikus halhatatlansággal.

A GNR (genetika, nanotechnológia, robotika) olyan 
előnyökhöz juttathatja az emberiséget, amelyekkel az öre-
gedés legyőzhető. A GNR-technológia napjainkban már 
elért egy olyan szintre, hogy képes lenne előállítani haté-
kony ellenszert az öregedésre. A GNR segítségével az em-
beri életnek csak a balesetek, gyilkosságok, öngyilkossá-
gok vethetnének véget. A második transzhumanista mód-
szer a halál legyőzésére a kibernetikai halhatatlanság. 
Agyunk, tudatunk egy számítógépre vagy a világhálóra 
egy felhőalkalmazásba is feltölthető lenne. Hans Moravec 
szerint fel kell szabadítani az embereket a biológiai rab-
szolgaságból, halhatatlan fajjá teremtve, Homo cyberne-
ticusszá, útnak indítva a csillagok közé. Ez a tudatos élet 
gyakorlatilag szétterjedne az egész galaxisban. Az egész 
univerzum életre kelne, felébredne egy kozmikus értelem-
mé: mindentudással, mindenhatósággal és mindenütt je-
lenlevőséggel. Ez a fajta büszke agresszió prométheuszi lel-
kületre emlékezteti Peterst. Az ő kezükben nem tűz van, 
hanem technic-can-do-ism1 és szuperbiológia.

Ahhoz, hogy ezen a hídon átmenjünk, magasabb intel-
ligencia kell a jelenleginél, egy magasabb szintet kell elérni. 
Ez a híd nem ingyenes híd, vámot kell fi zetni az átjutáshoz. 

A Time magazin szerint You are your brain (az agyad-
dal vagy azonos). Ezek szerint ha az agyat át tudjuk alakí-
tani, akkor az emberiség is átformálható lesz. Ennek a gon-
dolatnak a legnagyobb mai technoprófétája Ray Kurzweil. 
2045 körül a gépi intelligencia meg fogja haladni az embe-
ri intelligenciát, és ez a szingularitáshoz fog vezetni: olyan 
gyors és alapvető technológiai változásokhoz, amelyek sza-
kadást fognak létrehozni az emberi történelemben. Szerinte 
az emberi agyat lehetne szkennelni, majd feltölteni, hogy ab-
ban az adott személy teljes lénye, személyisége, memóriája, 
képességei és történelme benne legyen. A gépek alkotnák új 
testünket. A század végére elképzelhető, hogy a szingulari-
tással jelenlegi agyi képességeink többszörösére fejlődjünk. 
A kibertérbe feltöltött tudatunk nem lenne egyedül, nem 
lennénk magányosak, összekapcsolódhatnánk egymással. 

Peters vizsgálat alá vetette azt is, hogy a transzhuma-

 1 Az a fajta gondolkodás, amely szerint a technika által képesek va-
gyunk mindenre.

nizmus vajon milyen etikai felszabaduláshoz vezethet, mi 
lesz erkölcsi kódja. Háromféle út lehetséges. Az első a la-
issez-faire kapitalizmus, a 19. századi szociáldarwinizmus 
egy modern másolata. A GNR-technológiákba csak a tő-
kével rendelkező országok, csoportok tudnak befektetni, 
ezért a szegény országok a létezésért való küzdelemben le-
maradnának. A második út az altruizmus. A harmadik út 
pedig nem vezetne sehova, mert a merev vallási tradíciók 
rezisztensen ellenállnának a fejlődés útjának. Jelenleg a 
transzhumanista etika az első két megoldás között feszül. 

A transzhumanisták nincsenek jó véleménnyel a vallás-
ról, nagy részük agnosztikus vagy ateista. Úgy látják, hogy 
a vallás a fejlődés útjába akadályokat állít, valamint a vallá-
sos emberek géprombolók. Az író felteszi a kérdést: ha Isten 
megengedte azt, hogy génhibásan szülessen meg egy gyer-
mek, akkor ugyanezen gondolkozásmód miatt etikátlan-e, 
ha az ember kísérletet tesz a hiba leküzdésére? A transz-
humanisták részéről vádként fogalmazódik meg továbbá, 
hogy a vallásos csoportok lassítani akarják a fejlődés fo-
lyamatát. A vallás kisajátította magának a halállal és a hal-
hatatlansággal kapcsolatos területet, nem enged oda mást.

A transzhumanizmusban és a kereszténységben közös, 
hogy a végső nagy ellenség, akit le kell győzni: a halál. Míg 
a poszthumanisták ezt a technológia által vezérelt átalaku-
lásban, addig a kereszténység Krisztuson keresztüli változ-
tatásban élné meg. A teológusok kétféleképpen vélekednek 
a jövőről. A jövőt mint növekedést, fejlődést, gyümölcsö-
zést látják. A futurum a jelen trendekből alakítható ki, az 
adventus azonban olyan látomása a jövőnek, amely csak 
Isten által valósulhat meg. Carl Braaten szerint a legfőbb 
különbség a futurológa/jövőkutatás és a keresztény eszka-
tológia között, hogy az egyik egy folyamat által válik vala-
milyenné, a másik pedig egyszerűen megtörténik az Isten 
királyságának eljövetele által (becoming/coming).

Az ipari forradalom óta aggodalom tölti el a gondolko-
dókat, hogy a gépek miatt vajon nem veszítjük-e el ember-
képűségünket. Lenyűgöző látni a komputereket, az egyre 
gyorsabb repülőket; kevésbé öröm látni az egyre nagyobb 
bombákat. Mi történik, ha összekapcsolódik a technológia 
és a primitív ember állati irracionalitása, amelyben ben-
ne van a büszkeség, a hatalomvágy, és közben a technoló-
gia által Istenhez hasonló erőket birtokol? Ez maga lenne 
a végső rettenet. 

Korunk egyik transzhumanista kritikusa, a történész 
Francis Fukuyama több kockázati tényezőt lát: az egyik az 
emberi jogok tiszteletben tartása. Szerinte az emberi bioló-
gia alaposabb megváltoztatására irányuló kísérletek nem-
csak erkölcstelenek, de a társadalmi rendet is veszélyezte-
tik. Ulf Görman szerint ha halhatatlanok lennénk, akkor 
már embernek sem lehetne minket nevezni, mivel az em-
beri lét egyik egzisztenciális dimenziója hiányozna.

Peters a transzhumanizmus kapcsán beszél a számí-
tógépes vírusokról. Ez az entitás nem biológiai létforma, 
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mégis él, megjelenik, szaporodik, és betölti az internet vi-
lágát. Egy ilyen károkozó program tönkreteheti a számí-
tógépes hálózatunkat. 

A számítógép feltalálásával nem volt nehéz megjósolni, 
hogy meg fog jelenni a számítógépes vírus vagy valami ha-
sonló. A vírus feladata a pusztítás és önmaga sokszorozása. 
A transzhumanista technológia megjelenésekor ugyanígy 
előre lehet vetíteni, hogy megjelenik valamilyen károkozó. 

A transzhumanisták útján az egyik legnagyobb kátyú, 
hogy munkájuk során a gonosz munkájának potenciájával 
nem számolnak. A keresztény teológusok szerint az embe-
ri bőségnek és jólétnek a transzcendensből kell fakadnia, 
pontosabban Isten eszkatologikus országából. A transzhu-
manista iskola túl naiv, nem számol a megromlott emberi 
természettel. Túlbecsüli a technikai innováció által elérhető 

eredményeket, nem számol azzal, hogy káosz és szenvedés 
is lehet az eredmény. Nincs garancia arra, hogy a transz-
humanista technológia megoldja az emberiség problémáit, 
valamint arra sincs garancia, hogy a kidolgozott technoló-
giát altruista módon használnák fel. A fejlett technológia 
nem fog minket megváltani attól, amit a teológia bűnnek 
hív. Nem lehet eljutni a transzhumanista jövőbe, ha önzés 
és gazdasági igazságtalanság uralkodik az emberek kö-
zött. Nem a futurológia, hanem az adventus, az isteni esz-
katológia a megoldás. 

Ez a könyv segít abban, hogy megismerjük korunk tech-
nikai zsenijeinek emberrel kapcsolatos jövőképét. A mű 
rávilágít arra is, hogy a teológusok nem maradhatnak né-
mák, hanem Ted Petershez hasonlóan adekvát válaszokat 
kell adniuk a Szentírás alapján az élet minden területén.

Békéscsaba és a Szeberényiek
g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

Bakay Péter (szerk.): Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf 
írásaiból. Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, Békés-
csaba, 2012.
Mekis Ádám: A békéscsabai gyülekezet életmódja a 18. 
század első felében az első anyakönyv alapján. Szerk. Ba-
kay Péter. Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, Békés-
csaba, 2014.

Két értékes könyvet kaptam ajándékba a minap Sárszent-
lőrincről. Az egyik Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írá-
saiból, a másik Mekis Ádámtól A békéscsabai gyülekezet 
életmódja a 18. század első felében az első anyakönyv alap-
ján. Mindkét könyvet Bakay Péter szerkesztette. Ő volt a 
küldő is. Róla már évtizedekkel előbb is olyan pozitív híre-
ket lehetett hallani, mint később Andorka Eszterről. „Nyi-
tott ajtajú” lelkipásztor volt mindenki, különösen az eleset-
tek felé. Talán éppen ez a nyitottság fordította a cigányság 
felé is. Szolgálata nyomán lett tantárgy a cigánymisszió 
hittudományi egyetemünkön. Nem véletlen, hogy idén a 
Wallenberg-díjjal tüntették ki. „Bakay Péter egész életét vé-
gigkíséri a kisebbségi lét iránti érzékenység” – olvasható a 
kitüntetés felterjesztésében Gáncs Péter elnök-püspöktől.

Ez a két könyv így együtt nagy ajándék számomra. Éle-
tem néhány szép csabai gimnáziumi éve elevenedett meg 
bennem. Segédlelkészi szolgálatom első évét is Békéscsa-
bán töltöttem esperesi segédlelkészként, ezt az évet sem 
tudtam elfelejteni. 

A két könyv számomra így sűrűsödött össze: Békés-
csaba és a Szeberényiek. Hiszen ez a két „cím” összetarto-

zik. Evangélikus egyházunk legnagyobb gyülekezete és az 
egyik legnagyobb ároni család, amely meghatározta a nagy 
gyülekezet életét, az egyházmegye, az egyházkerület életét, 
sőt bizonyos szempontból talán egész egyházunk életét is. 
Mekis Ádám is kiszámította, hogy nemzedéke már a he-
tedik a csabai letelepedés után, és ez is nagyon nagy szó, 
még ha nem is minden nemzedék volt ároni. Mégis biztos 
vagyok benne, hogy a Szeberényiek csabai szolgálatát ő is 
meghatározónak látta. De ennél is lényegesebb: gyülekezet 
nincs pap nélkül, és a pap is levegőbe dobott tátogó halnak 
érzi magát gyülekezet nélkül.

A békéscsabai gyülekezet nemcsak evangélikus egyhá-
zunk legnagyobb gyülekezete még ma is; születése, élete, 
fejlődése, alakulása és szolgálata meghatározó és tanulsá-
gos egész egyházunkra nézve.

Harruckern János György kiváltságos szolgálata a csá-
szári és királyi hadsereg élelmezése volt, és Mekis Ádám 
szerint az egyetlen tiszt (összesen huszonhárman voltak), 
akinél nem találtak visszaélést. A korrupció tehát nem új 
dolog, de kivételek, tiszták akkor is voltak. Mindennek 
alapján a király úgy döntött, hogy 30 000 aranyért Har-
ruckern báró megveheti Békés megyét, és hozzá Csongrád 
és Arad megye nagy részét is. Ez mégis olcsó ajánlat volt, 
mert a taksált összegben benne volt 24 000 arany is mint 
a gróf fi zetése. Summa summárum, 700 000 katasztrális 
hold gyakorlatilag 6000 aranyába került Harruckernnek 
a sok szervezésen és utazáson túl. 

Így indult el a letelepedés a török pusztítás után – per-
sze több hullámban –, amit egyes történészek szerintem 
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joggal második honfoglalásnak neveznek. Mekis Ádám le-
írja a könyvben, hogy ez milyen munkát jelentett akkor: 
ha a mostani belvizekre gondolunk nehéz szívvel, elkép-
zelhetjük a lecsapolást, vízelvezetést, vetést és a végén nem 
könnyű aratást az akkori körülmények között. 

A be- és letelepülés valóban több hullámban történt, 
először Pest megyéből, majd máshonnan is, végül Felvi-
dékről is érkeztek új lakosok. S ugyanez a betelepülés nem-
csak Békéscsaba, hanem sok környező település, például 
Ambrózfalva, Medgyesegyháza, Gerendás megszületését 
is jelentette. A végén pedig az itt letelepültek részt vettek 
Nyíregyháza megalapításában is. Izgalmas és mozgalmas 
évek lehettek ezek. 

A letelepülők több gyökérből táplálkoztak. Az ortodoxia 
mellett megtalálhatók voltak pietista vonások is. Maguk-
kal hozták a Kraliczky-Bibliát (a könyvben egy 1637-es kia-
dás fotója szerepel), Luther Kis kátéját és a nagy hírű, szin-
te máig használatos, mintegy 1200 éneket tartalmazó Tra-
noscius-énekeskönyvet.1

Mekis Ádám könyve végigtekinti a gyülekezet 18. szá-
zadi történetét, ameddig az anyakönyv első nagy kötete 
tartott, sok érdekes és tanulságos vonással. 

Különösen érdekes rész az első anyakönyv tartalmi 
és formai feldolgozása. Ez a munka a szerzőt dicséri, aki 
maga is elmondja: 1989-ban nyugdíjba ment, és akkor tu-
dott hozzáfogni munkájához, addig a püspökhelyettesi, 
esperesi, lelkészi szolgálat nem engedte. Kimondatlanul 
talán még arra is biztat ez a könyv, hogy érdemes volna 
egyszer minden aktív vagy talán már nyugdíjas lelkész-
nek gyülekezete anyakönyvébe „beleásnia” magát.

Érdemes megállni a kazuáliák bejegyzéseinél is. Mód-
jukat és tartalmukat illetően is érdekesek. Az első időkben 
az anyakönyv vezetésére nemigen lehetett mód és idő, de 
aztán ez egyre fontosabb lett. Érdekes elgondolkozni: a ke-
resztelések száma az első években be sincsen írva, 1728-tól 
1752-ig viszont (24 év!) számuk évi 85-ről 231-re emelkedik. 
Az esketések száma ugyanebben az időben 7-ről 67-re nö-
vekedett, a temetések 38-ról 106-ra. (De járványok idején 
200-nál is több temetés is volt évente.) A kazuális alkal-
makon túl Csabán jelentős volt az istentiszteletek száma 
is. S hogyan lehetett ekkora gyülekezetben látogatni? Pe-
dig e sorok írója tudja segédlelkészi éveiből, hogy volt, aki 
szorgalmasan látogatott a 20. században is.

Az itt szolgáló lelkészek névsora:
Suhajda János 1715–1722/23 (egy másik forrás szerint: 

Konik, Konicsek János 1718–, lásd Sólyom 2002, 109. o.)
Szalay János 1722/23–1728
Burjan Sámuel 1728–1744
Tessedik Sámuel 1744–1749 (édesapja a szarvasi Tes-

sediknek)
Vandlik Márton 1749–1752/53 

 1 Tranovszky György, 1592–1637.

Haan Lajos (1855–1891) később következett, ő folytatta a 
bírók névsorát, és fi gyelte a gyülekezet lélekszámának ala-
kulását is. „A mi időnkben a Békéscsabán élő 25 000 lélek 
után évente 1200 keresztelés van. Ha ezt az arányt a múlt-
ra nézve elfogadják, hogy 1729-ben 80 keresztelés volt, ak-
kor [a gyülekezet] lélekszáma körülbelül 1800 lehetett. De 
mivel 1752-ben már 230 volt a keresztelések száma, akkor 
a gyülekezet létszáma mintegy 5000 lehetett.” 

Szomorúan érdekesek a „szamártemetések”: akik ré-
szegségükben vagy önhibájukból egyéb módon haltak meg, 
azokat külön helyre temették.  

Így született meg, alakult ki hazai evangélikus egyhá-
zunk legnagyobb gyülekezete. Mekis Ádám szerint a 20. szá-
zad első évtizedeiben 30 000 gyülekezeti tagról is tudtak. 

Lehet, hogy külön papi, lelkészi tanulmány, tudomány 
vagy talentum kellene egy ilyen nagy gyülekezetben szol-
gálni, azt vezetni? Mindenesetre mintha erről tanúskod-
na a Szeberényiek vonulata, szolgálata.  

„A 19. század nem csak azokról szólt, akik akár szlovák, 
akár magyar oldalon az egyházi kereteket akarták nemzeti 
célok megvalósítására használni. A szlovák evangélikusok 
jó részében tovább élt a hungarustudat. Nem akarták elve-
szíteni nyelvüket és kultúrájukat,  de nem kívánták a Szent 
István-i állami keretek szétfeszítését sem. Ennek a gondo-
latnak volt generációkon keresztül képviselője a Szeberé-
nyi család. Szeberényi János (1780–1857) és Gusztáv (1816–
1890) püspökként, Szeberényi Lajos Zsigmond (1859–1941) 
pedig esperesként a folyton változó körülmények között 
maradtak egyszerre hűségesek népükhöz és hazájukhoz” 
– olvasom dr. Harmati Béla László, az Evangélikus Orszá-
gos Múzeum igazgatója 2014. május 29-én egy békéscsabai 
Szeberényi-ünnepen elmondott szavait, és abban a család 
nemzeti, nemzetiségi gondolatait és szerepét.

De hogyan is tekintsük lelkészi szolgálatukat? Ebben a 
vonatkozásban a Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írá-
saiból című könyvre kell szorítkoznunk, s a Szeberényiek 
közül Szeberényi Gusztáv lelkészre, esperesre és püspökre, 
az ő önéletrajzírására fi gyelnünk. Ebben sok érdekes, ta-
nulságos vonása jelenik meg a lelkészi szolgálatának, talán 
még olyan vonások is, amelyek ma is aktuálisak.

Figyelemre méltó az a szigorú kritika és önkritika, 
amellyel visszatekint ifj úságára: „…egy élő nyelvet sem 
tudtam, legalább úgy nem, ahogy kellett volna. Németül, 
tótul valamit a mindennapiakból, latint még legalább leg-
többet, legalább nyelvtani öntudattal…” (Bakay 2012, 13. 
o.) És általánosságban: „Ilyen laza és úgyszólván gépies volt 
a tanárok részéről a tanítási rendtartás időmben.” (Uo. 16. 
o.) Az itthoni iskolák után Németországban folytatta ta-
nulmányait. De ezután is így ír: „A protestáns nagyság és 
míveltség kedves benyomásával 1840-ben tavasszal tértem 
haza Selmecre, azon szándékkal, hogy vagy német lelkész, 
vagy pedig tanár leszek, mert sem magyarul, sem tótul jól 
nem tudtam.” (Uo. 17. o.) Világosi nevelői munkája után 
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hívták meg Csabára, de édesapja, a selmeci lelkész ragasz-
kodott hozzá, hogy nála kezdje meg egyházi szolgálatát. 
„1843-ban, januárban felszenteltettem selmeczi, illetve szu-
perintendensi segédlelkészül.” (Uo. 18. o.) Itt nősült meg: 
„Dlhányi Maximiliannát – a csővári volt lelkész árva leá-
nyát választván életem párjául.” (Uo.) „1853-ban – miután 
előzőleg próba-szónoklatra hívattam meg a b[ékés]csabai 
egyház által s ezt január havában megtartottam, ugyan-
ezen alkalommal egyhangúlag megválasztattam lelkészül 
a szélhűdött Broszman Dániel helyében.” (Uo.) 

Micsoda viszonyokba enged bepillantást a következő 
mondat! „Az egyház egyik lelkésze néhai Haan János volt 
[írja 1889-ben Szeberényi], szinte 74 éves agg, Broszman pe-
dig több éve szélhűdött.” (Uo. 19. o.) És ehhez járult: „Mind-
két templom külseje és belseje ódon és elhanyagolt. A két 
paplak a legkényelmetlenebb 3 szobával, nádfedéllel sehogy 
sem vált díszére az egyháznak. Iskola a városban összesen 
9 volt. Az egyház adója évenként alig annyi, amennyi ép-
pen szükséges volt a hivatalnokok fi zetésére, nem birtok 
arányában kivetve, s csak úgynevezett rovásokra, hosszú 
botokra jelezve.” (Uo. 19. o.) Az emberben felötlik: ha ezt 
ma így meghirdetnék pályázatra, ki jelentkezne?  

Szeberényi nekifogott a munkának. „Első gondom volt 
tehát, hogy keresztülvigyem a presbitériumban a »holdak« 
után való fi zetést, és nem a lelkek után csupán, mely műve-
let után emelkedett az egyház jövedelme, hogy hozzáfog-
hattunk az egyik paplak építéséhez, de azonnal a felső vé-
gen egy iskolának való telket vehettünk s az iskolát is épí-
tettük.” (Uo.) S ehhez még hozzájárult: „Némely években 
rendkívüli adót is vállalt az egyház – minden véka után 
egy frtot, mert csak így lehetett a kistemplomot kivált be-
lől egészen átalakítani, 12 000 forint árán a másik papla-
kot felépíteni, új iskolákat – szám szerint tizenkettőt –, a 
szőlőkben templomot stb. felépíteni.” (Uo.) 

De nem csak kemény külső építkezés folyt: „Az iste-
ni tisztelet körül: gyakori erélyes intés, s az által, míg lel-
késztársam prédikált, amikor rendesen olyan zúgás volt a 
templomban, mint akár egy méhkasban, mert hát a magas 
kórusokon a legények beszélgettek, sőt némelyik pipázott 
is – én bejártam a kórusokat, és intézkedtem – oly csen-
det eszközöltem, mely példás.” (Uo.) Amikor a mai „rossz 
viszonyokra” panaszkodunk, vajon ehhez mit szólnánk? 
Rendezni kellett például a leányok és menyecskék ülés- 
és állásrendjét, hogy a legények ne közvetlenül a leányo-
kat lássák a templomban. „A mindennapi istentisztelet az 
egyházba jöttemkor bizony csak oly hézagosan látogatott 
volt, mint akár a vasárnapi. Nem volt csoda, mert a nagy 
templomban zaj és zsongás volt,a mindennapi könyörgések 
alkalmával pedig egyéb nem, mint Salkovics újtestamen-
tumi parafrázisa olvastatott minden évben újra és újra.”2

 2 Bakay 2012, 22. o. Sajnos a Salkovics-féle parafrázis nyomát nem 
találtam. 

Az ember elgondolkozik: hogyan is maradt meg az egy-
ház generációkon át ilyen táplálékkal? Azt gondolom, hogy 
ez nemcsak a csabai gyülekezetre volt érvényes megálla-
pítás. De Szeberényivel valami új kezdődött: „Én kezdtem 
meg a Sz[ent]írás magyarázatát, mégpedig legelőször is a 
soha templomban nem hallott Apokrifeus [sic!] könyvek-
kel. Azóta a kistemplomi istentiszteletek nagyon látogatot-
tak a mai napig.” (Uo. 23. o. 1889. február 23.)

A következő megjegyzés is elgondolkoztató: „A temeté-
seknél el lévén törülve – még az 1836-ban boldogult Atyám 
által – a tanítók által végzett verses búcsúztató, a temetke-
zési beszédhez csatoltam rövid búcsúszavakat a legköze-
lebbi rokonokhoz, s ez annyira megkedveltetett a nép ál-
tal, hogy a 40 váltókrnyi temetési stóla helyett szívesen kí-
náltak meg 1 frttal.” 

Ezek az idézetek az említett renoválások és építkezé-
sek után a „ belső építkezésre” utalhatnak. Akkoriban ezek 
nagy változás előhírnökei voltak. Talán nem is minden lel-
kész próbálkozott ilyen változtatásokkal. 

De külsőleg is bővült a gyülekezet köre. „A Szőlőbeli 
tizedből – Csaba Jaminán – 3000-re menő a hívek száma. 
Ezeket temetni s úrvacsorával a betegeket ellátni nagy idő-
veszteséggel járt. Azon kívül magok az oly távol lakók el 
voltak hanyagolva, annál inkább, mert csak egy iskolával 
s egy tanítóval bírtak. Először is lelkész-tanítót proponál-
tunk, és ez el fogadtatott a presbitérium által. Nemsoká az 
imaház roskadozván, 1000 frt-on a telket vettük, melyen 
jelenleg a szép tágas templom áll, mely 18 000 frt-ban ke-
rült.” (Uo. 22–23. o.) „Ezután önállósodott a »jaminai« gyü-
lekezet önálló anyakönyvvel, mint kiegészítő része az egy 
és oszthatatlan csabai egyháznak, külön, önálló paróchiá-
val. Ugyanezt tettük bodzás-ottlakai pusztán.”  (Uo. 23. o.) 

Következtek a plusz terhek, szolgálatok: „A képzelhe-
tő sok helyi végzendőim közt, rám bízta az esperesség a 
pénztárnoki teendőket. Az esperességi özv. és árvaintézet 
itt csak meg volt pendítve […] Kilencévi fáradozás után 
átszolgáltattam ugyancsak az esperességnek özv. és árva-
pénztárát utódomnak 12 000 frt-nyi összeggel.” (Uo. 23–
24. o.) „1867 végén esperesnek választattam, mely tisztet 
másodszor is 1871-ben rám szavazott az egyházak bizal-
ma. Nem különben a kerületi jegyzői tisztet, s később az 
egyetemes gyűlés egyik jegyzői tisztével is felruháztattam.” 
(Uo. 24. o., kiemelés tőlem.)

Mindezek között irodalmi munkát is folytatott: „Eköz-
ben – leginkább a nagy tót Agenda kiadása után – a bécsi 
Th eol. fakultás »honoris causa« hittudósi oklevéllel tisz-
telt meg.” (Uo. 24. o.) 

Ezután következett a püspöki megbízatás. „Székács 1872. 
január 1-én lemondván, ugyanazon év október 1-én, Buda-
pesten én avattattam fel szuperintendensnek, ugyancsak 
Székács József által, az egybegyűlt kerületi gyűlés alkalmá-
val.” (Bakay 2012, 24. o.) Megjegyezzük, hogy a választás 
éles harc közepette folyhatott, éppen a „magyar” és a „nem-
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zetiségi” vonal között húzódott a front. Ezért írja Szeberé-
nyi: „A választás alatt fondorlatok, minősíthetetlen gyanú-
sítgatások és gyűlölködések – az egyházakhoz és egyesek-
hez menesztett pamfl etek okozták, hogy csupán egy szónyi 
szavazat többségével választattam.” (Uo.) A történeti hűség 
kedvéért el kell mondani, hogy a harc Sárkány Sámuel és 
Szeberényi Gusztáv között folyt, 1891-ben aztán Szeberényi 
lemondásával Sárkány Sámuel lett a püspök. De a küzde-
lem nem két személy között folyt le, hanem, amint említet-
tük, a „magyarok” és a „nemzetiségiek” között. Mai szem-
mel nézve fájdalmas látni ezt az akkori harcot, s lehet, hogy 
éppen „ennek isszuk a levét” ma. Szeberényi még ezt írja: 
„Csoda, hogy eggyel is! Annyi ellenséges indulattal szem-
ben, mely felhasználta azt, hogy én ultra nacionalista nem 
voltam és nem vagyok, de mindenkor s mindenkiben a ke-
gyes, hithű indulatot, s a komoly munkásságot az egyházban 
– mely által a Hazának is szolgálatában érvényesül – tekin-
tetbe vettem és veszem mindenkor. Sokkal szentebb előt-
tem a komoly ügy, a valódi haza- és egyházszeretet, mint-
sem a gyűlölködés és üldöztetés, mert azokkal tartok, akik 
azt vallják, hogy per diversitatem linguarum (nyelvi külön-
bözőséggel szemben) a fi dei unita (a hit egysége) a fő. Azért 
most is inkább magyarul írok, mint bármely más nyelven 
s attól, hogy tót egyházakban szolgálnom kijutott – s tótul 
hirdetem az igét, csak olyan magyar vagyok, mint azok, 
akik hazafi askodnak szavakkal, engem gyanúsítottak és 
gyanúsítanak, hogy a tót nacionalistákkal – kiket közön-
ségesen pánszlávoknak neveznek – összeköttetésben állok 
[…] Márpedig a kölcsönös méltánylás és szeretet az első kö-
telességünk. Inimicus rei, amicus personae! [Ellenségesen 
az ügyhöz, barátsággal a személyekhez.] […] a jó szándé-
kot és a meggyőződést tisztelem és mentem, mintsem tűz-
zel-vassal üldözőnek csapnék fel…” (Uo.)

Kemény mondatok. Érdemes lenne a témáról elgondol-
kodni ma is. De folytassuk szolgálata leírását! „Mint szu-
perintendens, 200-nál több egyházat cánonszerűen vizs-
gáltam meg […] Én csupán vetettem. Istennél a siker!” 
(Uo. 25. o.) 

Újabb feladatként következett: „a selmeci líceum, mint 
Atyám – s hozzátehetem: János öcsém – öröksége különö-
sen szívemen feküdt – s hál’ Istennek sikerült annak kétes 
jövőjét biztosítva tudnom azáltal, hogy az államsegélyt ki-
eszközöltem Fabiny Ő excellenciája hathatós segítségével.” 
(Uo. 26. o.) De nem csak a selmeci iskolaügy volt szeme 
előtt: „A helyi algymnasium létesítése és fennállása körül 
sokat fáradtam.”3 Nem véletlen, hogy 2014-től az egyébként 
hosszú nevű iskola megkapta a Szeberényi Gusztáv Adolf 
nevet is! „Szeberényi és az iskolaügy” külön téma lehetne.

„1863 ínséges évben kétszer jártam Bécsben Ő Felsé-
génél segélyt kérni, mint városi kiküldött, álmatlan éjeket 

 3 Iskolatervezet 1857-ből és a békéscsabai alreálgimnázium terve 
fő alapvonalakban. Lásd: Bakay 2012, 30. kk., 35. kk. 

töltöttem a nagy nyomor láttán […] vagy 7000 frtnyi ado-
mányokat külföldről – Brüsszel, Sweiczből – és belföldről 
magam kezeltem. Közkonyhákat indítványoztam…” Elég 
komoly súllyal ír erről a  munkájáról is: a lelkész szociáli-
san is érzékeny, ma talán úgy mondhatnánk: a diakóniai 
munka, a „kezek evangéliuma” is hozzátartozik az egyház 
és a lelkész szolgálatához. 

De közben folyt az egyházi építőmunka is: „A nagytemp-
lomot – Luther négy évszázados születése évfordulóján – új 
fedélzettel, kívül-belől új vakolat s kifestéssel meg vasráccsal 
kerítve 22 000 frt költséggel csinosítottuk ki. A kistemplom 
tornyán a 4 harangot, mely összesen vagy 50 mázsát nyo-
mott, százmázsányi harangokkal látattuk el.” (Uo. 27. o.) 

De nagy hangsúlyt helyezett a gyülekezetben az ifj ú-
sággal való foglalkozásra és tanításukra is: „A confi rma-
tiohoz való előkészítő tanítás elődeim szerint úgy történt, 
hogy a böjti időben délutánonként egy óráig a kistemplom-
ban beharangoztak, s az odagyülekezett némely szülők je-
lenlétében is a gyermekek taníttattak. Kevés is volt az, és 
aránylag kevés gyermek vett részt. Én hoztam be a szigo-
rúbb felhozását a 12 éves, mindkét nembeli gyermekeknek 
– s azt, hogy külön, mégpedig délelőtti két órán át történik 
a tanítás a »Confi rmandusok vezérfonala« nyomán, s az úr-
vacsorához először járulók »bizonyítványt« kapnak.” (Uo.) 

Ezzel párhuzamosan Szeberényi ábécéskönyvet szer-
kesztett a népiskolai tanításhoz is. „Az 1856–59. években a 
Hornyánszky-féle »Jahrbücher« című füzetbe többször ír-
tam. Atyám »Confi rmandusok vezérfonalát« 1-ső ízben vál-
tozatlanul, később a 2-tól egész 5-ikig kiadásukat kétannyi-
val, mint az első kiadás, pótoltam.” (Uo. 29. o.)

„1878-ban – a csabai egyházban töltött 25 éves hiva-
taloskodásom alkalmából – Ő kir. Felsége kir. Tanácsosi 
címmel tüntetett ki (vanitas!). 1879-ben az itteni választók 
– gr. Apponyival szemben – 83 szónyi többséggel ország-
gyűlési képviselővé választottak s ezt a következő ciklus-
ban is készek valának, én azonban határozottan tiltakoz-
tam ellene.” (Uo. 27–28. o., kiemelés tőlem)

„Szuperintendensi tisztemben ekközig 137 hitjelöltet 
segédlelkészül felszenteltem, azonkívül, akiket – részint 
külföldre készülőket, akár visszatérve onnan – papjelöl-
tül vizsgáltam. Az érettségi vizsgálatokon minden évben 
két főgymnasiumnál vettem részt. Új templomot felszentel-
tem: Szegeden, Orsován és Újvidéken. A mramoráki temp-
lom alapkövét ünnepélyesen letettem.”4

„Három egyetemes felügyelőt: br. Prónay Gábor, Zsedé-
nyi Ede, és br. Radvánszky sírjaikhoz elkísértem, az utób-
binál Besztercebányán prédikáltam.” (Bakay 2012, 28. o.)

Az önéletírás megemlíti, hogy közben időnként elővette 
már a szédülés. „46-ik éve annak, hogy az Úrnak szolgálatá-
ba állottam és működtem lelkészül. 16-ik éve, hogy szolgá-

 4 Szeberényi Gusztáv püspök látogatása a Bánátban. Evangélikus 
Egyház és Iskola, 5. évf. 1887/48. 397–398. o.
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lok, mint szuperintendens. Ennyi idő és munkaalkalom! És 
a gyümölcs? Vajmi kevés! Bizony, hogy jóakaratomon nem 
múlt, sem igyekezetemen, de tehetségemen igenis, miért 
nem ítélhetnek el jóakaratú barátaim, kiket Isten úgy áld-
ja, mint kívánja!” – fejeződik be az önéletírás 1889-ben (uo. 
29. o.). Egy év múlva, 1890-ben Szeberényi Gusztáv elhunyt.

„Identitásunk a gyülekezet” – olvasom az idei lelkész-
konferencia témáját. Az identitás formálódása egy életen 
át tartó folyamat különböző szerepeken keresztül, olvasom 
a szó jelentésével kapcsolatban. Valóban nagy ajándék és 
feladat is, ha a lelkész identitását, önazonosságát, énmeg-
határozását a gyülekezet adja. Ha a lelkész „azonosul” a 
gyülekezettel (a bűnök tekintetében nem!). Ezen érdemes 
is elgondolkodni. Azt hiszem, hogy Szeberényi Gusztáv 
identitása valóban a békéscsabai gyülekezet lett.

De fordítva is így van ez? A gyülekezet identitása a lel-
kész? A gyülekezet életét meghatározza, annak önmegha-
tározását is befolyásolja a lelkész? Tudom, hogy támadható, 

vitatható a következő kérdés, mégis felteszem: a gyülekezet 
átalakul valamennyire a lelkész „képévé”? Azt hiszem, ezt is 
tapasztaljuk pozitív és negatív módon is. Szeberényi Gusztáv 
és a Szeberényiek szolgálatára pozitív módon még ez is áll. 

De azt hiszem, itt is az lenne az igazi, ha lelkész és gyüle-
kezet identitása együtt a kereszténység, sőt Krisztus lenne.

Hivatkozott művek

Bakay Péter (szerk.): Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írásai-
ból. Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, 2012.

Sólyom Jenő (szerk.) 2002. A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Déli Egyházkerülete az ezredfordulón. 2000–2001. Luther 
Kiadó, Budapest.

Szeberényi Gusztáv püspök látogatása a Bánátban. Evangélikus 
Egyház és Iskola, 5. évf. 1887/48. 397–398. o.

Szinnyei József 1983. Magyar írók élete és munkái. Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, Budapest.

Égi és földi kezekről
g  K Ő H Á T I  D O R O T T Y A

 Miletics Katalin Janka – Percze Sándor: Kezek kereszt-
útja. Luther Kiadó, Budapest, 2015.

A via dolorosa/via crucis, azaz Krisztus keresztútjának vé-
gigjárása a protestánsok számára évszázadokon át kevéssé 
gyakorolt módja volt a nagypénteki spirituális rítusnak, no-
ha a hagyományos keresztútjárás az 
apostolok koráig nyúlik vissza. A ke-
resztút az az útvonal Jeruzsálemben, 
amelyet Jézus végigjárt a kereszt tel a 
Golgotáig. Mivel nem kereshette fel 
minden hívő a Szentföldet, ezért a 
római Szentszék megengedte, hogy 
másutt is állítsanak fel kereszteket és 
képeket, amelyek a keresztút jelenete-
it ábrázolják. Magyarországon és vi-
lágszerte szebbnél szebb kálváriákat 
építettek a (katolikus) hívek. 

Vajon mi, evangélikusok hogyan 
érzünk mindezzel kapcsolatban? Ta-
lán időszerű, hogy rendezzük ezzel az 
ősi „ájtatossággal” kapcsolatos viszonyunkat – különösen 
is az elmúlt évtizedekben ébredt sokakban erőteljes lelki 
éhség, s olyan kérdések merültek fel a spirituális keresés 
során, amelyek feleletre várnak. A ferences rendi atyák ál-
tal „szent circulusnak”, szent körjáratnak nevezett keresz-

tút éppúgy a miénk is, tér és idő nem köt gúzsba, hogy el-
induljunk rajta – csak a lelkünket kell megnyitni hozzá. 

A szenvedés útjának megértéséhez és végigimádkozá-
sához, valljuk be, jól jön a segítség. Teljes átélést nyújt, és 
több érzékkel vehetünk részt az áhítatban, ha képet és szö-
veget egyaránt kapunk, olyat, ami nem vonja el a fi gyelmet, 

nem öncélú, ellenkezőleg: pár sorban, 
pár egyszerű(nek tűnő, de teológiai 
megalapozottsággal kifejtett) gondo-
lattal vezet stációról stációra. A kezek 
keresztútjában az alkotók segítenek 
lassan végigjárni az utat Krisztussal, 
találkozni az Emberfi ával, szemlélni 
az isteni megváltás művét, elkísérni 
őt a szent sírig, segítenek utunk során 
találkozni más emberekkel és talán 
megpillantani önmagunkat is. Erre 
a lelki zarándokútra nekünk, evangé-
likusoknak talán nincs szükségünk? 
A választ ki-ki a benne érlelődő isten-
vágy alapján adhatja meg. 

Percze Sándor egyszerre magyarázza a történéseket, 
mutat rá a sejtett, de talán soha fel nem ismert összefüg-
gésekre, hoz be olyan új szempontokat, amelyekre nem ter-
jedt ki eddig fi gyelmünk, mélyíti ismereteinket, látni ta-
nít minket, mai Krisztus-kereső, Krisztus-követő tanítvá-
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nyokat. Úgy, mint akik jelen vagyunk, részeseivé válunk 
az eseményeknek, és nekünk szegez koppanó, szúró, saj-
gó mondatokat, kérdéseket. Nem lehet kikerülni a választ, 
nem futhatunk el előle. Lelkipásztori lelkülettel írt sorok 
az övéi, ezáltal megérintenek, s érződik, hogy imádságos 
évek, hitben megküzdött felismerések nyomán születtek.

Miletics Katalin Janka szobrászművész egyedi megfo-
galmazásában a kezeké a főszerep. Jézus kezei. A fi át a vég-
sőkig óvó anya kezei. Az Emberfi a felé nyúló idegen kezek: 
itt simító, segítő, fájdalmat enyhítő, kendőt nyújtó, keresz-
tet tartó, ott ruhájától megfosztó, szegeket beverő, durva 
kezek. Az Úr kezei. És a mi kezeink – azok is ott vannak…?

A kis füzet borítóján a Feltámadott áldásra emelt keze. 
Tenyerén kereszt alakú sebhely. Az egyik legszebb kompo-
zíció. De nehéz lenne választani, melyik szebb, felkavaróbb, 
prédikálóbb. A „zoom”-hatás – vagyis hogy csak a kina-
gyított kéz látszik, de az arc, a test, a környezet, a tömeg, a 
táj: senki és semmi más nem – remek fegyelmező eszkö-
ze a művésznek. Semmi sem „vonhatja el fi gyelmünket” a 
lényegről. Terelnénk, persze, hogy szépítsük, hogy ment-
sük magunkat. Nem lehet. Ezt tették vele. Ezt tettük vele. 
Lásd és érezd át, hatoljon a lelkedig. Nézd a kezeket; hit-
ted volna, hogy milyen kifejezőek? 

Miért ajánlom a könyvet? 
Mert segítség a passió meditatív olvasásához, az ismert 

bibliai szöveg mély átéléséhez.
Mert ott lehet velünk, zsebben, kistáskában, a Bibliába 

beletéve – legyen kéznél!
Mert van olyan, hogy az embernek csak pár perce van; 

akár két hétre is beoszthatja a rohanó ember, ha minden 
napra egy gondolatot visz magával.

Mert a lelki mellett esztétikai élményt is adhat egy ki-
advány – erre ez üdítően érvényes: kis formátuma és szép, 
ízléses kidolgozása örömmé teszi a forgatását.

Az evangéliumokban olvasott szöveg feszes, felfoko-
zott, sűrített, koncentrált, irdatlan sebességgel következ-
nek egymás után a történések – ahogyan az a valóságban 
is lezajlott –, egyre nagyobb a feszültség a végkifejletig. 
Nem enged „pihenőt” az evangélista. A szívem egyre job-
ban dobog, érzem, hogy kezd összeszorulni a torkom. Leg-
utóbb, mikor hangosan olvastam fel a családban a szent 
szöveget, elcsuklott a hangom. Mégis, jobb lett volna csak 
magamban, belső csendemben – miért is ez a zavar, talán 
szégyelli az ember a könnyeit, amikor Jézus megkínzatá-
sát, az üdvösséget, örök életet szerző eseménysor stáció-
it szavakká formálja? Az erőszak, a gyilkos emberi indu-
latok – és a másik oldalon az isteni erő szelíd, csendes, 
megrendítő áradása.

Felkavaró olvasmány a passió – a szó legnemesebb ér-
telmében az. Szükségünk van rá – bár ne csak évente egy-
szer lapoznánk fel itt az evangélium oldalait! Bár ne csak 
évente egyszer vennénk kézbe ezt a kis füzetet, hanem a 
közelünkben tartanánk! Az éjjeliszekrényünkön vagy író-
asztalunk lelki olvasmányokat gyűjtögető szegletében, len-
ne bár ott, legfelül. 

A velünk és bennünk, valamint a körülöttünk törté-
nő dolgok nagy részére, úgy tapasztalom, nincsenek igazi 
válaszaink. Még viszonylagos „békeidőkben” sem, pláne 
krízisek között. Igazi megnyugtató feleleteink. Mármint 
olyanok nincsenek, amelyeket magunkból próbálunk ki-
okoskodni, vagy amit kölcsönvennénk ismerőstől, barát-
tól, a média tengeréből, mások élettapasztalatából. Az ol-
vasmányok – a jól megválasztottak, a lelki, szépirodalmi, 
spirituális művek – már reménnyel kecsegtetnek, de nem 
ezek jelentik a reményt és a választ. A remény és a válasz 
Krisztus. Ez a kis füzet, a készítői rá mutatnak, őt dicsé-
rik. Jó, hogy megjelent, megjelenése döbbenthet rá, milyen 
nagy szükség volt már régóta valami hasonlóra.
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 Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap

f Lk 16,19–31

Igehirdetési előkészítő

Kontextusok és azok tanulságai

A speciális ünnepek sora utáni növekedési (zöld) félév kezde-
tén vagyunk. Alkalmak sorát kapjuk tehát, hogy Isten tetteit, 
amelyekről a „nagyünnepek” tanúságot tesznek, részleteiben 
kibontsuk, és ismeretükben, szemlélésükben elmélyüljünk.

A kiindulópont: Isten igéje, egyelőre minden tematikai 
konkretizálás és szűkítés nélkül. Csupán a céljára és a ben-
ne rejlő tétre koncentrálva. Jézus elbeszélése ennek megfe-
lelően elsődlegesen az igehirdetésről mint a mennyek or-
szágának kulcsáról szól.

Régtől fogva és széles körben evangéliumi igéje ez a pél-
dázat – a gazdag ember és Lázár koldus története – ennek 
a vasárnapnak. A másik előforduló evangéliumi textus, a 
nagy vacsora példázata (Lk 14) szintén az ige meghallását 
és elvetését állítja szembe egymással. Ezt a mondanivalót 
erősítik meg a lekciók is: az ige drága kincsét mutatja fel 
Mózes Izrael hitvallásában (5Móz 6), s a vele való közösség 
üdvözítő erejéről tanúskodik János levele (1Jn 4).

Némileg más hangsúlybeli következtetésre is juthatunk, 
ha a textus kontextusát nézzük. Lukács evangéliumának 16. 
fejezete négy mozzanatból épül fel: a hamis sáfár példáza-
ta, a mammon szolgálata, az ember hamis látása és Isten 
kristálytiszta igéje, s végül a gazdag és Lázár példázata. Jé-
zus szavainak e gyűjteménye alapján, amennyiben a négyet 
együtt vizsgáljuk, akár így is gondolkodhatunk: földi éle-
tünk kincsei, szellemi és tárgyi javaink bölcsen használva 
örök életünk eszközei lehetnek (1–12); feltéve, hogy nem e 
világ ura előtt hódolunk velük (13); mert Isten akarata örök, 

megmásíthatatlan (14–18); ezért csak az nyer üdvösséget, aki 
földi kincseit rászoruló embertársai javára fordítja (19–31).

Ez is helytálló és tetszetős gondolatmenet, különös te-
kintettel arra, hogy mind Isten rendjével, mind a fejezet lo-
gikájával összhangban áll. Textusunk alapján is kézenfekvő 
következtetésnek tűnik, hogy az üdvösség és kárhozat a ja-
vak felhasználásán és szociális érzékenységünkön múlik – 
tehát a gazdag ember kárhozatát gazdagságának eltékozlása 
okozza, Lázár üdvösségét pedig nyomorúságából és eszköz-
telenségéből fakadó Istenre szorultsága. Hiszen ha a gazdag 
ember Isten örök igéjét (a törvényt és a prófétákat) komo-
lyan vette volna, s nem csak a mennyek elközelített országá-
nak örömében fürdőzött volna barátaival (16–17), akkor fe-
lelősséget érzett volna a morzsáira áhítozó koldus sorsáért.

Ha azonban a fejezet négy igéjét nem egy, hanem két, 
egymással szembeállított szakaszként olvassuk, akkor más-
fajta eredmény is adathat: földi kincseink üdvösségünkre 
szolgálnak, ha bölcsen élünk velük (1–12); és elszakítanak 
a mennyek országától, ha e világ urát szolgálják (13); de ne 
gondolja senki, aki magát kincseivel bölcsen élőnek véli, 
hogy ez az üdvösség útja (14–18); mert a kincsek elenyész-
nek, és csak az ige szolgál üdvösségül (19–31).

Ezekből a vizsgálódásokból tehát fontos következteté-
sekre juthatunk, és sok igaz állításunk lehet. A példázatok 
azonban jellegükből adódóan – nem objektív esemény, ha-
nem szubjektív tanítás hordozói – kevés szabadságot en-
gednek az olvasó és igehirdető számára az értelmezésre és 
következtetésre. Legalábbis ami az elbeszélő – Jézus – szán-
dékának, Isten igéjének megértését illeti.

A nagy válás

C. S. Lewis fenti című könyve – az író és kora kérdéseinek 
ismeretében látatlanban is könnyen kitalálható, hogy nem 
család- és házasságerkölcsi kérdéseket feszeget – a szerző 

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E e
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saját vallomása szerint egyedi és groteszk álomkép – mond-
hatjuk példázatnak is – a pokol és menny, kárhozat és üd-
vösség különbségéről és áthidalásának, összemérésének és 
egymás közötti konvertibilitásának a képtelenségéről. Az 
a fura lehetőség, hogy a pokol kárhozott lakói egyszerűen 
buszra szállva tanulmányi kirándulást tehetnek a mennybe, 
majd pedig, ha kedvük tartja, nyugodtan ott is maradhat-
nak, teljesen félreteszi az üdvösség és kárhozat kettősségének 
mindenfajta valláserkölcsi felfogását. Majd ezt a folyamatot 
betetőzi a lehetőség végkifejlete, miszerint az utazók kivétel 
nélkül mindannyian önként és lélekszakadva utaznak visz-
sza saját közegükbe, a pokolba. Ha az író nem hangsúlyozná, 
hogy példázatról van szó, akár meg is botránkozhatnánk az 
igeellenes és dogmatikailag elfogadhatatlan mozzanatokon. 
Így azonban kénytelenek vagyunk zseniális és Isten igéjé-
től ihletett műként olvasni ezt a könyvet, hiszen üzenetének 
nyilvánvaló súlypontjai pontosan ott vannak, ahol Jézus 
példázatának a gazdagról és Lázár koldusról (ezért ajánlom 
jó szívvel mindenkinek elolvasásra, aki még nem ismerné):

• Örök sorsunk véges idejű és számú válaszút során – 
földi utunk alkalmával – dől el, visszafordíthatatlanul.

• Ezt követően az eredmény, ahová jutottunk, nem vi-
szonylagos, nem megfellebbezhető, nem átmagyaráz-
ható: Isten kristálytiszta igazságán alapszik.

• A válaszút nem a bíró részrehajló ítélete, nem is va-
lamiféle vak véletlen vagy elrejtett, kifelejtett tudás 
alapján dől el, hanem ennek a kristálytiszta igazság-
nak a felismerése, keresése, megtalálása útján.

Hol a híd? – A textus útkeresése a szakadék felett

Az ember hatalmas szakadékokat hidalt már át. Valószínű-
leg nincs lehetetlen feladat a földön – minden létező, szá-
munkra elérhető két pont között képesek vagyunk össze-
köttetést építeni.

A példázat kezdő mozzanata: a boldog gazdag és a szen-
vedő Lázár életképe is egy szakadékot rajzol. Nyilván ez a 
szakadék is áthidalható lett volna – áthidalása Jézus szavai 
szerint nem történt meg. Hogy miért, azt nem mondja el, a 
kérdés nem kap hangsúlyt. Lehetne a gazdag hibájából, aki 
nem törődik embertársával. Lehetne Lázár hibájából is, hi-
szen a koldusok többsége nem tud bölcsen élni a földi kin-
csekkel, s a köztük lévő szakadék megmaradhatott volna ak-
kor is, ha lehulló morzsák helyett gazdag ajándékokkal lát-
ja el őt a gazdag. Mivel nem eseményről, hanem példázatról 
van szó, feladatunkat tekintve nincs értelme ezt kutatni – 
hiszen a „valóságban” sehogyan sem volt. Ez az első mozza-
nat tehát számos talányos kérést hagy nyitva földi életünkre 
vonatkozóan, valójában azonban rövid és bevezető szerepű.

A második mozzanat a haláluk után, egy másik szakadékot 
jelenít meg. Ezt a szakadékot a gazdag megpróbálja áthidalni – 
hiába. A menny és pokol közti különbség nem átléphető, még 

ideiglenesen sem, még Lázárnak sem. Ezt a gazdag is beláthat-
ja, hitünk és Isten igazságába vetett reménységünk is ezt várja.

A harmadik mozzanat már érdekesebb. Már a problé-
ma felvetése is többrétű és félreérthető. A gazdag különös és 
becsületre méltó kérése ugyanis – még élő szerettei ne ke-
rüljenek mellé, a gyötrelem helyére – első pillanatban arra 
irányul, hogy szeretné áthidalni a szakadékot az élők és hol-
tak, a menny és a föld között: vajon elmehet-e Lázár a föl-
dön élőkhöz? Ábrahámmal folytatott további szóváltásuk-
ból azonban kiderül: valójában az üdvösségre és kárhozat-
ra jutás közti szakadékot szeretné áthidalni – és Jézus egész 
tanítási szándéka, amelyért ezt a példázatot elmondja, erre 
a kérdésre irányul. Hol van a híd? Hol van az áthidaló út az 
üdvösség és a kárhozat választása, a sorsunk eldőlése során?

Ha folyóhoz, szakadékhoz érünk utunk során – ke-
ressük a hidat, amelyen átkelhetünk a túlpartra. Ha lefelé 
nincs híd – keressük felfelé. Ha egyik irányban nem talá-
lunk átjárót – elindulunk a másik irányba. Hol van a híd?

A híd

Az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül – 
bizonyára régtől fogva adatik a gondolat: a példázat záró mon-
data fi gyelmezteti a gyülekezetet: Jézus feltámadása nem cso-
daszer-szenzáció, amely hitet adhat a hitetleneknek. Szándé-
kosan a választottaknak jelent meg a Feltámadott, meg aztán 
boldogok, akik nem látnak és hisznek. Fontos és igaz gondolat.

Az e példázat alapján elmondott igehirdetéshez azonban 
lényegesebbnek vélem annak tudomásulvételét Ábrahám 
szavaiból, hogy a híd a gazdag kérésével ellentétben nem a 
túlvilág felől érkezik az élőkhöz a megrendítés meggyőző ere-
jével, hanem Isten közénk helyezett és kezdettől közöttünk 
lakozó igéjében van elrejtve. Abban az igében, amelyből nem 
vész el egy vessző sem, amelyet nem felvált, hanem beteljesít 
az elközelített mennyek országa, amely Mózes és a próféták 
Írásaiban és a végső időkben a Fiúban lakozik közöttünk.

g  S C H E R M A N N  G Á B O R

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/6. 232. o.)
„Nincs átjárás a menny és a pokol között. Ebben a megálla-
pításban már van konkrét fi gyelmeztetés is: (…) amit biz-
tosítani akarunk, azt a halál előtt kell eszközölnünk! (…) 
Az tehát az életfeladat mindenki számára, hogy (…) Isten 
igéjének írásos és szóbeli formáját becsülje meg, ami neki 
életében adatik. (…) Mekkora a tisztessége az igehirdetés-
nek? Igénk alapján ez az időszerű és személyes kérdés. Pedig 
első hallásra egészen mást vélhetünk fontosnak. (…) A pél-
dázat Botta István szerint az ítéletet megelőző kegyelem-
ről szól.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)
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„Bizonyára nagy megrázkódtatást jelentett a tanítvá-
nyoknak, amikor Jézus azt mondta, hogy ez a gazdag zsi-
dó a pokolba jutott. Ők mindig azt tanulták az Ószövetség-
ből, hogy a gazdagság Isten áldásának és jótetszésének jele. 
(…) János prédikálásával a dolgoknak új rendje kezdődött el. 
Mostantól fogva a gazdagság nem az áldás, hanem az em-
ber sáfárságban mutatott hűségének a próbája.” (William 
MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A rabbinizmusban elterjedt a tisztítótűz gondolata, 
amelyből vezekléssel szabadulni lehetett. Jézus hangsúlyt 
tesz arra, hogy az ítélet végleges.” (Prőhle Károly: Lukács 
evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

„A szerző nem azt sejteti, hogy a gazdag kifejezetten 
istentagadó ember volt, hanem inkább azt, hogy nem so-
kat törődött hitével, és nem sok helyet adott e hitnek gya-
korlati életében. (…) a gazdag ember lelkülete mindenki-
ben fellelhető, még a szegényben is.” (Ortensio da Spineto-
li: Lukács – a szegények evangéliuma. Agapé)

„…a gazdag ember azért nincs megnevezve, hogy oda le-
hessen írni a Bibliában a saját nevünket. (…) Testvérek, olyan 
ennek a gazdag embernek a szíve, mint az enyém szokott len-
ni. (…) Mindenféle gazdagságnak ez a veszélye. A lelki gaz-
dagságnak is. Ezért óv tőle annyira a Biblia minket. (…) nem 
zavar bennünket majd a mennyországból, ha a pokolban tud-
juk szeretteinket? Ábrahámot mennyire zavarja? Semennyi-
re. Ábrahám tökéletesen megnyugszik Isten igazságos ítéleté-
ben. Mert aki odaát van, az már Isten akaratát akarja.” (Szalay 
Szilárd: Vörösberényi igehirdetések Lukács evangéliumáról.)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Nem arról ismerszik meg az ember, hogyan élt; nem arról, 
mennyire könnyen ijed meg egy hangtól, vagy hogy milyen 
könnyen mutatja ki az érzéseit. Az a legfőbb mérce, hogy 
mennyit hasznosít valaki abból, amit az élet tanított neki.”

Brandon Sanderson (1975–) amerikai író

VERS

Sárándi József: Mindent a maga idejében

Mindent a maga idejében
kell megcselekedni,
nem gyáván utólag
okosnak lenni.

Kiderül, tévedtem-e?
Átmentem a vizsgán?
Vakhit vezérelt?
Szent Lélek-talizmán?

Ady Endre: Harc a Nagyúrral (részlet)

Megöl a disznófejű Nagyúr,
Éreztem, megöl, ha hagyom,
Vigyorgott rám és ült meredten:
Az aranyon ült, az aranyon,
Éreztem, megöl, ha hagyom.

Sertés testét, az undokot, én
Simogattam. Ő remegett.
„Nézd meg, ki vagyok” (súgtam neki)
S meglékeltem a fejemet,
Agyamba nézett s nevetett.

(Vad vágyak vad kalandorának
Tart talán?) S térdre hulltam ott.
A zúgó Élet partján voltunk,
Ketten voltunk, alkonyodott:
„Add az aranyod, aranyod.”
[…]
És összecsaptunk. Rengett a part,
Husába vájtam kezemet,
Téptem, cibáltam. Mindhiába.
Aranya csörgött. Nevetett.
Nem mehetek, nem mehetek.

Ezer este múlt ezer estre,
A vérem hull, hull, egyre hull,
Messziről hívnak, szólongatnak
És mi csak csatázunk vadul:
Én s a disznófejű Nagyúr.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Igazságtalanságok vesznek minket körül a világban. Akár-
merre fordítjuk tekintetünket, nem az egyenlőség és igazság 
eszméi törnek elő. Miért boldogul nehezen az, aki tisztességes 
munkával keresi a kenyerét, adózik, betartja a törvényeket? 
Miért tűnik úgy, hogy az él jobban, aki a zavarosban halászik? 
Miért hurcolnak el, végeznek ki ártatlan embereket iszlamis-
ta szélsőségesek? Brókerbotrány, hajléktalankérdés, kenyai 
terrortámadás, hogy csak a közelmúlt eseményeit említsük.

Az ige viszont arról beszél, hogy az általunk tapasz-
talt visszaélések, igazságtalanságok nem maradnak rejtve 
Isten előtt, végül mindenki elnyeri a maga jutalmát vagy 
bűnhődését.

Másrészt szembetűnő, hogy a történetben a szegény és a 
gazdag szembenállásáról van szó. A gazdagság azonban ön-
magában nem bűn. Ha valakinek a földi javakból több ada-
tott, azzal tudni kell bánni, tudni kell könyörületesnek lenni. 
A történet szereplője nem ilyen volt, hisz még morzsákat sem 
juttatott a szegényeknek. Az igében érdekes, hogy a gazdag 
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nem név szerint szerepel, csak a szegényt említi név szerint. 
Ez is elgondolkodtató. Aki hisz, annak a neve fel van jegyezve 
a mennyben, szemben azzal, aki nem hisz Istenben. A szaka-
dék hit és hitetlenség között tátong. Az ige arra is bátorítást ad, 
hogy ha földi életünkben nem is leszünk elhalmozva sok jóval, 
ha sokat szenvedünk itt, a hitünkért a mennyben maradandó, 
örök boldogság vár ránk. Az igaz hit nem a szemmel látható, 
kézzelfogható dolgokból ered, hanem a Szentírás szavaiból.

Harmadrészt az ige szól az igazi hallásról. Annyi zaj és 
hang vesz körül minket a világban. A fi gyelmünket akar-
ják megszerezni a reklámok, médiafelületek, szórólapok, 
nyereményjátékok. Nem kis feladat a hangok közül kivá-
lasztani, meghallani azt, amire igazán szükségünk van. 
Üdvösségünk kérdése, hogy most, amíg van rá lehetősé-
günk, meghalljuk-e a tiszta, megtérésre hívó szót. Odafi -
gyelünk-e rá? Ajándék, hogy nekünk már nemcsak embe-
rek, próféták fi gyelmeztető szavát kell meghallanunk, ha-
nem arra fi gyelhetünk, aki feltámadt a halálból. Legyünk 
készek szelektálni és az igazán fontosat meghallani!

 Szentháromság ünnepe után 2. vasárnap

f Lk 14,15–24

Igehirdetési előkészítő

A keret

Lukács evangéliumának 14. része a „vacsorás fejezet”. Jé-
zus egy vezető farizeus házába hivatalos szombati ünnepi 
étkezésre. Egyes magyarázatok szerint ezek a terített asztal 
köré szervezett találkozások a társadalmi pozíciók szerzé-
sének és fenntartásának, a kapcsolatrendszer építésének és 
karbantartásának eszközei voltak. Természetes módja an-
nak, hogy valaki a közösségi elismertségben feljebb lépjen 
a létrán. Aki bent van, az előtt megnyílnak a lehetőségek. 
Aki kimarad, az lemarad. Meg is jegyzi az evangélista, hogy 
Jézust fi gyelték, vajon illik-e a csapatba.

Négy epizódot rögzít Lukács ebben a sorban. Az első 
során rögtön megfordul a szereposztás. Valójában nem a 
farizeusok fi gyelik, hogy Jézus „bent van-e”, hanem inkább 
az a kérdés, hogy Jézusnak mi a véleménye róluk. 

Textusunk a negyedik epizód, a második-harmadikkal 
(7–11. és 12–14. vers) áll összefüggésben tartalmi szempontból.

A második mozzanatban (7–11) a főhelyek válogatása 
kapcsán szól Jézus a meghívottak köréhez. Nem egyszerű 
hétköznapi bölcsességet oszt meg, hanem már itt az Isten 
országának meghökkentő logikáját közli: nincs érdem, tel-
jesítmény, amire hivatkozhatnánk. Az „ülj az utolsó helyre” 
nem alázatoskodás, hanem az Isten előtti jogvesztettség elis-
merése. Míg az aktuális vendégség arról szól, hogy ki milyen 

pozíciót érdemelt ki, addig Isten országában azoknak van he-
lyük, akik belátják az Isten szeretetére való méltatlanságukat.

Ennek a konkretizálása a második, sémi jellegzetes-
ségű, erős megfogalmazás, amely a házigazdának van cí-
mezve: ne hívd meg a barátaidat! Nyilván a szívbéli indu-
lat irányát akarja megváltoztatni: ne azzal foglalatoskodj, 
hogy te hogy kerülhetsz följebb – ez Isten dolga –, hanem 
hogy hogyan emelhetsz föl másokat.

Párban áll ez az erőteljes kifejezésmód a textus utáni sza-
kasszal, amely a szülők, családtagok és önmagunk „meggyű-
löléséről” szól (26). Tudniillik a Jézus iránti szeretet legyen 
olyan erős, hogy ahhoz képest a legbensőségesebb emberi 
kötődés is halványnak – mintegy „gyűlöletnek” – tűnjék.

A textus

A példázatra Jézust egy vendég megszólalása indítja: „Bol-
dog [] az, aki Isten országának vendége.” Egészen 
pontosan: Isten országának a kenyerét eszi. Szenteskedő, 
helyezkedő közbeszólásnak tűnik. „Még jó, hogy én bent 
lehetek.” Mintegy megerősítésre vár: „Igen, barátom, te 
rendben vagy!” Ehelyett Jézus a példázattal válaszol. Föl-
veszi a fonalat – és a kesztyűt –, hiszen az ünnepi vacso-
ra és az Isten országának az összekapcsolása rendjén van. 
A valóság azonban az, hogy a ház ura egy „megavacsorát” 
készített, de senki nem akar eljönni, akit meghívtak. Itt 
volna az alkalom a legnagyobb kapcsolatépítésre, de min-
den más fontosabb ennél a meghívottak számára. 

A magyarázatok – így a korábbi Lelkipásztor-előkészí-
tők is – szinte mind kiemelik az alábbiakat.

1. A kettős meghívást, amely szokásként élt az ókori 
Palesztinában. Az első meghívás elfogadása elkötelező-
dést jelentett, a másodikat visszautasítani durva sértés volt.

2. A kimentések indokait. Szó sincs arról, hogy Jézus 
mindezeket a hétköznapi dolgokat rossznak mondaná! (Két 
hét múlva lesz téma: Isten hívása és földi hivatásunk.) Va-
lójában ilyen okok miatt lehetett a hadviselési kötelezett-
ség alól fölmentést kapni (5Móz 20,5kk ) azzal, hogy az il-
lető nehogy végleg lemaradjon valamiről, ami az életben 
nagyon fontos. Viszont Jézus éppen azt mondja, hogy míg 
az ember a saját értékességének, fontosságának megala-
pozásán fáradozik, gyűjti az érveket, amelyek alapján va-
lakinek mondhatja magát, addig pont a lényeget veszíti el. 
Ha hajlandó volna ezekben mások javára áldozni, semmi-
képpen nem vesztene rajta. Persze erre csak annak felis-
merése szabadíthatja föl, hogy föl kell adnia a bizonyítási 
kényszert. Ha jó dolgokat végső céllá és értelemmé teszünk 
– az Istennel való közösség helyett –, akkor maradunk le 
végzetesen az életről (lásd még a 14. verset). Az igazi érté-
ket, rangot, pozíciót a meghívó Isten adja – a saját költsé-
gén. Miért féltjük Istentől a vagyonunkat, a hivatásunkat, 
az emberi kapcsolatainkat, családunkat?
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3. Kiemelik, hogy Lukácsnál – Mt 22-vel szemben – egy 
szolgáról van szó, s hogy ez nyilván Jézus személyére utal.

4. A második kettős meghívás. Két táguló kör. Az első-
be tartoznak azok, akik éppen ezen az aktuális vacsorán 
és a farizeusi gondolkodás szerint Isten országában sem 
lehettek bent: a zsidó nép kirekesztettjei, az „istenverte” 
csonkabonkák, bűnösök és vámszedők. A másodikba – az 
utaknál és sövényeknél – a választott nép határain túl le-
vők tartoznak. Lukácsi jellegzetesség ennek hangsúlyozása. 
Éppen azok, akik nem méltók, és ezt tudják is magukról.

5. „Kényszeríts” () bejönni mindenkit. Szó 
sincs erőszakos térítgetésről! Vannak egészen szellemes ma-
gyarázatok is. Például „a keleti ember udvariaskodva kére-
ti magát (1Móz 19,3), s húzva-vonva kell szinte bevinni, de 
szó sincs arról, hogy maga nem akarja”.1 Itt gondolhatunk 
Lk 24,28-ra is. Vagy: a távolabb levők számára a meghívást 
felkészültebb szolgálattal kell átadni (Labossa 1974, 310. o.). 
Vagy érdekes még Farkas Sándor szójátéka, amely ugyan a 
görögből nem vezethető le, de magyarul jól hangzik: a kény-
szer annak a szere, eszköze, hogy az ember kényét – tetszését, 
kívánságát – megnyerje. Összességében talán azt mondhat-
juk, hogy a félelemkeltés vagy bármiféle erőszak nem szere-
pelhet az evangéliumhirdetés eszköztárában. Igaz, a lehető-
ség le fog zárulni. De sokkal inkább a lehetőség valószínűtlen 
nagyszerűsége tarthat vissza. Furamód a kérdező asztaltár-
sat, a farizeusi vendégsereget is! Hiszen az egyetlen akadály 
az Isten országába való belépésre annak a téves gondolata, 
hogy az ember a nélkül is elég, hogy valamit hozzá kell ten-
nie ahhoz, amit Jézus tett – a kegyelemhez.

Irányvonal

Hajlamosak vagyunk azonosítani a példázatbeli vacsorát 
és a gyülekezet programjain való részvételt. Óriási tévedés! 
Nagy igyekezettel próbálunk bekényszeríteni boldog-bol-
dogtalant egyházi rendezvényeinkre bennfentességünk 
tudatában. Közben továbbra is általános, hogy az emberek 
többsége a fölkínált egyházi kereteket elutasítja. Ma már 
közhelyszerű megállapítás, hogy valójában nem Jézust és 
az evangéliumot tolják el maguktól, hanem az egyházat. 
Találó Timothy Keller diagnózisa: „A vallástalan embereket 
mindig vonzotta Jézus tanítása, a kor bibliás-vallásos em-
bereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs 
ilyen hatása. Nem vonzzák magukhoz azokat, akiket Jézus 
saját közelébe tudott vonni – még a leghaladóbb gyülekeze-
teink sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek 
számára vonzó az egyház. A szabadosak és a szabadszel-
leműek, a társadalom peremére szorultak és a megtörtek 
messziről elkerülik templomainkat. Ez csak egyet jelent-
het. Ha lelkészeink prédikálása és egyháztagjaink jelenléte 

 1 Szabó 1989–1998. Idézi a Lelkipásztor Tallózója: 2006/6. sz. 235. o.

nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, 
akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy a jézusi üzenet 
hirdetői vagyunk.” (Keller 2013, 22. o.) (Egyébként ezzel a 
kérdéssel még a következő vasárnapon kell foglalkoznunk 
– a textus Lk 15 eleje, lásd az 1. verset!)

A másik része ennek a problémának, hogy ritkán va-
gyunk kitéve egyházi „vacsoráink” alkalmával az evangé-
lium radikális, provokatív, ugyanakkor alapos és értő mó-
don kimunkált hatásainak. Ne feledjük: az evangélium-
nak két ellensége van! Az egyik a nyílt elutasítás, amely a 
fentebb említett szelíd, okos „kény-szer” hatására köny-
nyen szublimál. A másik a vallásosság. A bennünk külö-
nös mértékben jelen lévő önigazság. Ez makacsabb. Nem 
kötődik felekezethez, sőt formális vallásossághoz sem. 
Egyszerűen annak a ténynek a fi gyelmen kívül hagyása, 
hogy valóban „minden kész”, és nincs mit hozzátenni ah-
hoz, hogy valakivé legyünk, hogy számítsunk, hogy fon-
tosak, értékesek legyünk, mert ez abban rejlik, amit Jé-
zus tett, és nem abban, amit mi produkálunk. A példázat 
ezt veszi célba. Sokkal elveszettebbek vagyunk, mint hin-
nénk, és sokkal szeretettebbek, elfogadottabbak, mint re-
mélni mernénk.

Ahhoz, hogy „valakivé” legyünk, azt az elismerést kel-
lene hallanunk: „Jól van, jó és hű szolgám… menj be Urad 
ünnepi lakomájára” – mert megérdemelted. Egyetlen Va-
laki volt, aki ezt valóban megérdemelte. És ezt kellett vol-
na hallania. Ehelyett átélte a teljes elhagyottságot, kifosz-
tottságot, hogy Isten nekem mondhassa: „menj be Urad 
ünnepi lakomájára”.

Ez arra kényszerít, arra szabadít, hogy az én gazdag-
ságomat félre tudjam tenni, hogy más is ünnepelhessen.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/6. 235. o.)
„A meghívás gyönyörűséges, megható, ékes fogadtatásra ta-
lál. A problémák akkor kezdődnek, amikor konkretizálódik a 
dolog. Ugyanis rendszerint közbejön valami! (…) A példázat 
elbeszélésanyagát mellőzve most arra gondolhatunk, hogy Jé-
zus az I. parancsolatot tárja hallgatói elé, s keményen rákérdez: 
Valóban Isten-e az első életünkben? (…) a meghívást nehéz 
vagy akár lehetetlen is elfogadni mindaddig, amíg az ember-
nek fontosabb dolgai akadnak a földön, a mindennapokban. 
(…) Duszik Lajos (…): A meghívottakat a föld keríti hatalmába, 
ige helyett igát hasznosítanak és belefeledkeznek a földi gyö-
nyörökbe.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Jézus egy példázattal teszi világossá (…), hogy az utol-
só idők ünnepi vacsorájára nem a távoli jövőben kerül majd 
sor, hanem az (…) már megkezdődött.” (Biblia magyarázó 
jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Az emberek nem is akarnak olyan nagyon bejutni Is-
ten országába. Szépnek képzelik, de ha rákerül a sor, min-
den mást elébe helyeznek. (…) Nem beszél tehát az anya-
gi javak vagy a házasság ellen, de nem engedi, hogy ezeket 
tekintsük életünk céljának, és úgy élvezzük, hogy szembe-
kerüljünk Isten akaratával. (…) Jézus jó előre meghívot-
takról beszél, akiknek úgy kellett volna intézniük dolga-
ikat, hogy ne ütközzék a hívással. Itt tehát arról van szó, 
hogy aki hallgatja Isten igéjét, és így elhívást kap Isten or-
szágába, annak úgy kell rendeznie családi és anyagi ügyeit, 
hogy egyezzen Isten igéjével. (…) mindennapi életük meg-
oldatlan problémái miatt szembekerülnek Istennel.” (Prőh-
le Károly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

„Téged senki nem kötelez arra, hogy gyermekedet el-
hozd keresztelni (…). De ha valaki elhozza a gyermekét ide, 
és elfogadja az első meghívást, akkor úgy alakítsa az egész 
életét, hogy amikor ez Úr szól hozzá, akkor kéznél legyen, 
meghallja, és induljon feléje! Micsoda pimasz dolog rábólin-
tani az első meghívásra, hogy igen, Uram, én is szeretnék az 
egyház tagja lenni a gyermekemmel együtt, aztán szétszé-
ledni a mindennapok sodrában.” (Balikó Zoltán: Válogatott 
igehirdetések. Kézirat)

Illusztrációk

IMA

Mennyei Atyánk! Mi is az ember nélküled! Amikor min-
den, amit tud, bármily sokszínű legyen is, töredék csupán, 
ha Téged nem ismer; amikor minden törekvése, ha az egész 
világot felöleli is, félkész munka csak, ha Téged nem ismer. 
Te Egyetlen, ki Magad vagy a minden!

Adj hát bölcsességet, hogy értelmünkkel megragadhas-
suk az egyetlent, szívünknek nyíltságot, hogy befogadhas-

suk a megértést, akaratunknak tisztaságot, hogy csakis egyet 
akarjunk. Adj hát kitartást a jó napokban, hogy egyet akar-
junk; összpontosítást a szétszórtságban, hogy egyet akarjunk; 
türelmet a szenvedésekben, hogy csak egyet akarjunk. (…)

Ah, de nem így van; hisz történt valami közben: a bűn 
elválaszt. Naponta és napról napra közénk áll valami: késle-
kedés, megtorpanás, szakítás, tévúton járás, kárhozat. Adj 
hát őszinte megbánást, hogy újra egyet akarjunk.

Bizonyosan a szokásos tevékenykedés félbeszakítását 
jelenti, a munkában megtorpanást, mintha ünnep volna, 
amikor a bűnbánó, és egyedül a bűnbánatban munkálko-
dó elcsendesedik a bűn megvallásában, és Eléd állva ön-
magát vádolja. Ó, de a tevékenykedés olyan félbeszakítá-
sa ez, mely visszavágyik a kezdethez, hogy újra egyesítse a 
szétválasztottakat, hogy bánatában bepótolja a mulasztáso-
kat, hogy aggodalmában beteljesíthesse azt, ami előtte áll.

Ó, Te, aki mindkettőt adod, a kezdetet és a beteljese-
dést, adj győzelmet a szűkölködés napján, hogy ami nem 
sikerült a vágyak tüzében emésztődőnek, a szándékában 
eltökéltnek, sikerülhessen a bűnbánatban gyötrődőnek: 
hogy csakis egyet akarjon.

Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855) 
dán fi lozófus, teológus

VERS

Weöres Sándor: A belső végtelenből

A belső végtelenből néhanap
még kitekintek arcomon keresztül:
felhőt látok, vagy csillag fénye rezdül.
Romlik szemem, már ez is elmarad,
a külvilág rám-zárja kapumat
s ott maradok, hol nincsen föld, csak ég;
nincs esemény meg tünemény varázsa,
se felszín, látszat, habzó semmiség,
csak a valóság békés ragyogása,
mérettelen, számtalan, névtelen,
vágytalan, változatlan szerelem.

Kapumnál a lázas világ megáll:
„Őrült! Önző! Áruló!” – kiabál.
Várjatok, pékműhely van odabenn,
majd táplál még most forró kenyerem.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az Úr már mindent elkészített számunkra, minket is hív 
magához. Jaj azoknak, akik visszautasítják hívását!

Ha nem megyek, lemaradok mindenről. Még tart a ke-
gyelmi idő, ma még hívogat az Úr, de ha lejár, akkor nem 
lesz alkalmunk megtérni. Akkor már ha akarnám, se tud-
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nám behozni az elmulasztottakat. Ha elutasítjuk a hívást, 
másodszor már nem biztos, hogy hangzik. Lehet, hogy nem 
lesz több alkalom, mások kapnak meghívást. 

A gazdagok nehezen mennek az Úr országába. Ne le-
gyen fontosabb a világ az Úrnál! Semmi ne legyen fonto-
sabb számomra, mint Isten hívása, mert Jézus azt mondta, 
hogy keressétek az Isten országát, a többi megadatik nektek.

Mindennél fontosabb legyen Istennel való kapcsolatom. 
Áron is vegyem meg az alkalmakat. Mindennél fon tosabb le-
gyen az Úr és az ő igéje, mert ha megyek, amikor hív, és éhe-
zem az ő igéjét, szavát, akkor soha nem leszek lelkileg üres.

Az ő közelében megpihenhetünk, öröm költözik a szí-
vünkbe, amikor mellette lehetünk. 

A meghívottak közül miért nem ment el senki a vacso-
rára? Ma is sok alkalom van az ige hallgatására, és sokan 
nem élnek vele, pedig hív az Úr.

A ház ura megharagudott. Szabad-e haragudni? Isten 
vajon haragszik ránk? Nem, hanem a bűnre haragszik.

Igaza van a ház urának, nem érdemlik meg a vacsorát 
azok, akik elutasították a meghívást.

A kifogások nem mentségek.
Sajnos már az én életemben is volt, hogy a testvérem-

nek azt mondtam, hogy most nem érek rá elmenni az ima-
házba, mert mást fontosabbnak tartottam.

Az üdvösséget azok is megnyerik, akikről azt gondol-
nám, hogy nem. Bárki bejöhet az Úrhoz, még azok is, akik 
sérültek. Az Úr nem személyválogató. Boldog vagyok, mert 
én is Isten országának vendége lehetek.

 Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap

f Lk 15,1–10

Igehirdetési előkészítő

A textusról

A textus 3–7. verse a Máténál is (Mt 18,12–14) szereplő eltévedt 
juh példázata, Lukács azonban más kontextusba helyezi. Ezt 
mutatja a példázat bevezetése. Míg Máténál a hangsúly az 
elveszettek megkeresésén van (Mt 18,11), Lukács bevezetője 
inkább azt emeli ki, hogy Jézus megmentő tevékenysége be-
fogadja azokat is, akik a farizeusok és írástudók szerint nem 
méltók Isten szeretetére és az egyház közösségére (Lk 15,1–2). 
Lukács szerkesztésében a 15. fejezet egésze arról szól, hogy 
Jézus három példázatban válaszol egy felmerült kérdésre. 
A kérdés az, hogy miért az elveszettek felé fordul Jézus, és 
miért nem a tisztességes hívőkkel törődik. A farizeusok ré-
széről érthető a kérdés, hiszen úgy érezték, hogy Jézus nem 
becsüli meg a buzgó és odaadó, „a törvény igáját” vállaló 
vallásos törekvést, ezért magukra nézve sértőnek tartották 

Jézusnak ezt a magatartását. Ők azon a véleményen voltak, 
hogy az Istennek megfelelni akarók megérdemlik a törődést, 
míg a bűnösök megérdemlik a kiközösítést. 

Lukács azt demonstrálja, hogy Isten elképzelésében nem 
érvényes a farizeusi elhatárolódás a bűnösöktől, ezért Jé-
zus átlépi az elválasztó határt. Fel kell ismernünk és han-
got is kell adnunk annak, hogy ez az „elitista” szemlélet ma 
is mélyen bennünk van. Ha feltesszük a kérdést, hogy ki-
ket szeret vajon Isten, akkor borítékolhatóan azt a választ 
kapjuk, hogy a jókat. A bűnösöket, a „rosszakat” hagyja a 
maguk elveszettségében, és ezt így tartjuk igazságosnak. 
Mintha ma is érvényben lenne a Jézus korabeli rabbinista 
mondás: „Ne vállalj közösséget a bűnössel, még a Tórához 
se segítsd!” Ez a radikális szemlélet ma extrémnek tűnhet 
számunkra, azonban a zsidó identitás megőrzését és a po-
gány (hellenista) befolyásoktól való elhatárolódást szolgálta.

Jézus ezzel szemben az elveszett juh és az elveszett 
drach ma példázataiban arról szól, hogy Isten számára hi-
ányt jelent, ha valaki nem tartozik hozzá. Ezért nem pasz-
szívan várja, hogy előkerüljenek, hanem aktívan keresi 
őket. Nem kegyesen megengedi, hogy visszatérjen hozzá 
az elveszett, hanem maga cselekszik, és addig keresi az el-
veszettet, amíg meg nem találja.

Homiletikatörténet

A kereszténység számára először az óegyházban vált jelen-
tőségteljessé ez az igeszakasz. Kr. u. 60 körül kezdődtek el a 
keresztényüldözések, amelyeket Lukács kétségtelenül látott 
és tapasztalt. Az üldözések miatt sok keresztény elhagyta 
a gyülekezeteket. A megmaradtak, a hitvalló confessorok 
később arra a kérdésre kerestek választ, hogy mi történjék 
a lapsival, vagyis azokkal, akik az üldözések során megta-
gadták az Urat, de később újra szerettek volna csatlakozni a 
gyülekezethez. Befogadják-e őket, vagy elutasítsák? Lehet-e 
másodszor is megtérni? Lk 15 három példázata, amelyek 
közül kettő a vasárnap textusa, végül arra a meglátásra 
vezette az óegyház püspökeit, hogy az Úr tanítása szerint 
örülni kell a visszatérőknek, sőt szolgálattal kell lennie fe-
léjük a gyülekezetnek, törődni kell velük, utánuk kell men-
ni, és vissza kell fogadni őket a gyülekezetbe. 

Mai kontextus

A szekularizált és újpogány környezetben arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy ki méltó arra, hogy a keresztény 
egyház tagja legyen. Milyen feltételeknek kell megfelelnie? 
Lehet-e kimondani olyat, hogy vannak, akik semmiképpen 
nem lehetnek az egyház tagjai? Várnunk kell-e arra, hogy 
keressék az egyházat, vagy az egyháznak kell keresni őket? 
Jézus ezekkel a példázatokkal fi gyelmeztet bennünket, hogy 



2 3 3  c

Szentháromság ünnepe után 3. vasárnap a

az egyház útja nem az elhatárolódás és elzárkózás, hanem az 
utánamenés, a misszió. Az elveszettek keresése, a megbocsá-
tás és a befogadás Jézus megváltó és üdvözítő munkája, az 
ő egyházának így kell folytatnia az evangélium szolgálatát. 

Jézus tanítványaként axiómaként kell kezelnünk, hogy 
mi magunk is elveszettek voltunk – talán nem erkölcsi, de 
teológiai értelemben –, és Isten nem mondott le rólunk: utá-
nunk jött Jézusban – ez az inkarnáció jelentése; megkeresett 
– ez a személyes hittörténetünk; és hazavisz – ez az üdvössé-
günk útja. Amit Isten velünk megtett, azt nem vitathatjuk el 
másoktól sem, sőt tanúskodásunkkal bátorítanunk kell őket.

Ez lehet egyúttal az igehirdetés szkopusza.

Exegetikai szempontból 

Csak a két példázat záró mondatait tartom szükségesnek 
közelebbről vizsgálni (7. és 10. vers), mégpedig a megtérő 
bűnös szempontjából.

Hogyan értelmezi Lukács a bűnös fogalmát? A 
 alapszava a , bűn, amely a céltól való el-
térést jelenti;  tehát az, aki vagy ami elvétette 
a célt. A bűn nem más, mint az, hogy az ember, akit Isten 
a maga képére teremtett, elvétette, elveszítette rendelteté-
sének célját, eltért Istentől, így elveszett Isten számára, de 
önmaga számára is. Itt tehát a  kiegészítő és 
magyarázó szinonimája lesz az elveszettnek.

A megtérés, a  jól ismert fogalom az exegéta 
számára. Az értelem megváltoz(tat)ását jelenti. De éppen 
ez a kettősség, a történés (megváltozás) vagy a cselekvés 
(megváltoztatás) nem egészen világos ebben a perikópá-
ban. Hogyan megy végbe a megtérés? A példázat kereté-
ben, az 1. és 2. versben Lukács a bűnösök aktív magatar-
tásáról beszél, ugyanerre utal a 7. versben való alkalma-
zás is. A bűnösök jönnek Jézushoz, keresik és hallgatják 
őt, és megtérnek. Ezzel szemben a példázat képében sem 
az elveszett juh, sem az elveszett drachma nem aktív, ha-
nem passzívan várja, hogy a gazda megtalálja. Ki az aktív 
tehát a megtérésben? Az elveszett bűnös, akinek keresnie 
kell Istent, hozzá kell mennie? Vagy Isten, aki utánamegy 
az elveszettnek, és megkeresi? Újra és újra előkerülő kérdés 
ez, és dogmatikai, kegyességi szemléletektől függően hol 
egyik, hol másik kerül előtérbe. Számomra Jakab apostol 
igéje ad választ: „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok.” (Jak 4,8) A megtérés, a születő hit első formája 
a vágy Isten után. Ha ez a vágy megfogan bennünk, Isten 
gondoskodik arról, hogy beteljesüljön a hit találkozásában.

Vázlat és gondolatok, amelyekről az igehirdetés szólhat

Elveszett juh, elveszett drachma – miről prédikál ez a lel-
kész? Mi közöm van hozzá? Igaz, néha úgy érzem, hogy 

elveszett vagyok – nincs a helyén az életem. Nem látom a 
célt, nyugtalan vagyok, félek, nem érzem Isten közelségét, 
nem tudok imádkozni. Szeretnék hinni, de nem tudok. Ki-
ket szeret Isten? Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy Isten tö-
rődjön velem. Templomba nem megyek, mert úgy érzem, 
a vallásos emberek, akik már gyerekkoruktól hisznek, ki-
néznek maguk közül.

Isten keres – néha azt hiszem, hogy „szerencsém volt” 
– vagy Isten lépett közbe? Miért vannak nehézségek az éle-
temben? Valaki azt mondta, hogy ezáltal is Isten keres. De 
miért így? Egy ismerősöm Jézusról beszélt nekem. Kérdése-
im vannak. Elkezdtem az útmutatót/Bibliát olvasni. Temp-
lomban voltam, és imádkoztam. Hallottam/olvastam egy 
igehirdetést, és azóta néhány gondolat foglalkoztat. 

Megtalált vagyok – ráébredtem, hogy szükségem van 
Istenre. Bocsánatot kértem tőle. Új gondolataim vannak. 
Kezdenek rendbejönni a családi/kapcsolati dolgaim. Tu-
lajdonképpen szeretem az embereket. Jó a gyülekezetben 
olyanok között lenni, akik befogadnak. Mióta hiszem, hogy 
Jézus értem jött, már tudom, hogy engem is szeret Isten, és 
örül annak, hogy megtalált. Hiszem, hogy fontos vagyok 
Istennek. Örömöt, biztonságot érzek. 

Gondolkozzunk el azon, hogy hol állunk, melyik cso-
porthoz tartozunk mi magunk?

Végül egy gondolat Luther Márton prédikációjából: Ez 
az ige a legvigasztalóbb evangéliumok egyike, egész évben 
szól hozzánk. Mert Krisztusról való prédikáció ez, ame-
lyiknek olyan mindennapivá kell lennie számunkra, mint 
ahogyan kenyeret és sajtot eszünk.

g  B A L I C Z A  I V Á N

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/6. 237. o.)
„Az elgurult drachmától ugyanis még elvárni sem lehet 
a visszatérést. (…) Semmire sincs nagyobb szükségünk, 
mint arra, hogy ítéleteink és előítéleteink Jézus szavának 
kontrollja alá kerüljenek, s hogy a teljesítményeink ma-
gasából az alulteljesítés mélységébe jutva felismerjük: mi 
vagyunk az »elveszett juh« és »az elgurult drachma«. (…) 
Bácsi Sándor (…): Az a tény, hogy Isten keres engem, félel-
metes. Gondoljunk a paradicsomi helyzetre. Igénk azon-
ban mást mond: Isten a Jézusban keres engem! És ez a tény 
már nem félelmetes, hanem örömre és hálára indító. (…) 
Luther (…): Krisztus igéje, cselekedete, kegyelme és taní-
tása csak az elveszetteknek szól. Azon fordul meg minden, 
hogy mi is ilyeneknek tudjuk-e magunkat.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„»Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük«, 
hangzott a vád. Azt hitték, hogy ezzel valami szörnyű 
dolgot mondanak, de valójában egy dicsőséges evangé-
liumot hirdettek. (…) Mi történt volna, ha a farizeusok 
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és az írástudók valóban igaz emberek lettek volna? Örül-
tek volna annak, hogy a bűnösök válaszolnak az evan-
géliumra.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e 
Word for Today)

„Jézus szerint Isten szemében még az eltávolodott em-
ber is érték, amit érdemes megkeresni. Kell is keresni, mert 
éppen elesettsége miatt nem tud visszatalálni. (…) A meg-
térés Jézus tanításában nem visszatalálás, hanem megta-
láltatás.” (Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Evangéli-
kus Sajtóosztály)

„Isten nem akkor örül, hogyha büntet vagy derékba tö-
ri a bűnös életét, hogy ez többé ne ártson a közösségnek, 
hanem akkor, ha látja az illető bánatát és megmenekülé-
sét.” (Ortensio da Spinetoli: Lukács – a szegények evangé-
liuma. Agapé)

„A farizeus azt megértette volna, hogy egy bűnös em-
ber elkezdi keresni az Istent. Önerőből. Aztán vagy meg-
találja, vagy nem, és rajta múlik, az ő szabad akaratán mú-
lik. (…) egy bűnös vezekeljen Isten előtt (…) nekünk is meg 
kell tenni a magunkét. Mit tudunk megtenni, ha el vagyunk 
veszve? (…) A farizeusok nem tudták elképzelni, hogy Is-
ten keressen egy bűnöst, és teljesen az ő kezében legyen a 
kezdeményezés.” (Szalay Szilárd: Vörösberényi igehirdeté-
sek Lukács evangéliumáról)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

„…mikor a tér közepére ért, valami megrezzent benne, és 
hirtelen elborította egy érzés, elkapta testét-lelkét.

Szonya szavait hallotta: »Állj ki a keresztútra, hajolj 
meg az emberek előtt, és csókold meg a földet, mert elle-
ne is vétettél, és mondd hangosan az egész világnak: gyil-
kos vagyok!« Remegés fogta el, mikor ezek a szavak eszébe 
jutottak. És annyira megtörte az utolsó hetek és kivált az 
utolsó órák meddő gyötrődése, félelme, hogy szinte kapva 
kapott az új, nagy, egész valóját betöltő érzésen. Rohamsze-
rűen jött ez, egyetlen szikrától fellobbant, és lángba borult 
a lelke. Hirtelen megindult a belsejében minden, csak úgy 
omlott a könnye. Ahol megállt, leroskadt a földre… A tér 
közepén térdelt, leborult, és csókolta a földet, a mocskos 
földet, és ez gyönyörűséggel, boldogsággal töltötte el. Fel-
állt és újra leborult.

– Tyű, ez aztán berúgott – jegyezte meg mellette egy 
fi atal legény. 

Az emberek nevettek. (…) Ezek a felkiáltások, gúnyos 
beszédek megzavarták Rasz kol nyi ko vot, és a szó: »Gyil-
kos vagyok!« – ami talán már a nyelve hegyén volt, elhalt 
benne. De azért nyugodtan viselte a gúnyolódást, és anél-
kül, hogy körülnézne, befordult a mellékutcán a rendőrség 
irányába. Mintha egy alak rémlett volna fel az úton előt-

te, de ezen nem is csodálkozott, megérezte, hogy így lesz, 
így kell lenni. Mikor a téren másodszor leborult a földre, 
és balra fordult, megpillantotta Szonyát vagy ötvenlépés-
nyire, egy vásártéri deszkabódé mögé húzódott előle. Vé-
gigkísérte hát ezen az egész kálváriaútján. Abban a pilla-
natban ráébredt, egyszer s mindenkorra tudta és érezte, 
hogy Szonya vele marad örökre, követi akár a világ végére 
is, ahová sorsa szólítja.

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881) 
orosz író: Bűn és bűnhődés

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A pásztor öröméhez hasonlíthatjuk azt az örömöt, ami 
azzal érte gyülekezetünket, hogy egy konfi rmandus korú 
gyermek, aki tanulási és magatartási problémákkal küsz-
ködik, és viszonylag későn kapcsolódott be a felkészülés 
folyamatába, a végén megért arra, hogy komolyan vegye 
életének ezt a fontos eseményét, és felkészülten, pozitív 
hozzáállással vegyen részt a vizsgán és az istentiszteleten. 

Pedagógusként azt tudom mondani, hogy magam is 
jobban tudok örülni egy olyan ötösnek, amit egy kevés-
bé jó tanuló ér el, mint egy olyan diákénak, aki sokadik jó 
osztályzatát kapja. Ezt az örömömet el is szoktam árulni, 
és érzékeltetni igyekszem. Apró, kicsinynek tűnő dolgok-
nak is örülni kell az életben. 

Ez a fi atal több ismert ok miatt is eltért a helyes úttól, 
mégis milyen öröm a gyülekezetnek egy ilyen megérkezés! 
A kicsit, a keveset is meg kell becsülni. Nem szabad vala-
kit véglegesen elítélni, hiszen van visszaút. Gyakran nem 
ismerjük azokat az összetett körülményeket, amelyek mi-
att valaki eltéved, elkóborol. Nyitva kell hagyni az utat, a 
lehetőséget. Mindemellett van, aki minket megkeressen. 

Sokan vagyunk elveszettek ebben az életben, és gyak-
ran átéljük ezt az állapotot. Elveszettek állapota ér minket 
is utol, amint cselekedeteink területén eltévedünk, inge-
rülten szólunk a másikhoz. Ugyanakkor hálásak vagyunk, 
ahogyan a lélek felébreszti bennünk a vágyat a visszatalá-
lásra, és a jó pásztor visszavezet a helyes útra. 

Hogyan értsük azt, hogy az egynek jobban kell örül-
ni, mint a kilencvenkilencnek, akik nem kóborolnak el?

Az elveszett drachma elsőként a hazai pénzintéze-
tek nemrégiben bekövetkezett csődjeit juttatja eszünkbe. 
E pénzügyi helyzet arra int, hogy a kicsit meg kell becsül-
ni, az alacsony százalékot nyújtó hozammal is legyünk elé-
gedettek, és nem szabad bedőlni mindenféle ígéreteknek. 
Az elveszett drachma példázata rámutat arra, hogy Isten 
számára a kevés, a jelentéktelennek látszó is milyen nagy 
érték. Az asszony a megdolgozott pénzét keresi meg a pél-
dázatban. Isten és az ő szent Fia megteremtett, megváltott 
gyermekeit keresi, akik hozzá tartoznak, akikért fárado-
zott és minden áldozatot meghozott. 
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f 1Móz 50,15–21

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

A Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap mottója: „Is-
ten hívása és földi hivatásunk”. A kettő összekapcsolása két 
szélsőségtől óv meg bennünket: egyrészt attól a középkor-
ban népszerű gondolattól, hogy az élet célja az ars morien-
di, a meghalás művészetének megtanulása. Ez azt is jelenti, 
hogy ami előtte van, csak átmenet, lényegtelen tanulóidő, 
a lényeg, hogy a halálunk pillanatában készen állunk-e az 
igazi életre. A másik véglet az, amely az életet csak saját 
keretei között látja, és nem hisz benne, hogy a hétköznapi 
létnél magasabb összefüggéseket lehetne keresni. 

A hivatás kifejezés mindenesetre sok kérdést szül ben-
nem: egyrészt feladataimat a munkahelyen és a családban 
nem csak kipipálandó munkaként élem meg, hiszen ben-
nük van egész személyiségem, életem, tehát ez a hivatá-
som; másrészt azt sem tudom sablonosan elfogadni, hogy 
mindarra, amit tennem kell, az isteni elhívatás magasz-
tosságával kellene néznem. Mire vagyok e földön elhívva? 
Egyáltalán: elhívatásom-e az, amit megélek a mindenna-
pokban? Vagy a hivatás kifejezést jobb lenne a mennyei el-
hívásunkra tartalékolni? Ezekre a kérdésekre irányítja fi -
gyelmünket a mai vasárnap.

Mindezek a kérdések négy héttel Szentháromság ünne-
pe után kerülnek elénk, az után az ünnep után, amely Is-
ten teljességét hivatott ünnepelni – bölcs gondolat, ha Is-
ten teljességének ünnepéből indulunk el életünk teljessé-
gének megértése felé.

Az igeszakaszról

Igeszakaszunk József történetének utolsó szakaszát meséli 
el. József már megismertette magát a testvéreivel, Jákób is 
Egyiptomba költözik, megáldja gyermekeit, majd meghal. 
A textusunk itt kezdődik.

A 15–21. vers bizonyos mértékig párhuzamos a 45,1–7-
ben leírtakkal, ahol József felfedte magát testvéreinek, és 
rámutatott Isten útjainak csodálatos voltára. A testvérek 
akkor is először megijedtek, félve József bosszújától. Itt is 
úgy tűnnek fel, mint akikben ez a félelemérzés nem oldó-
dott fel, sőt kiújult apjuk halála után, mert arra gondoltak, 
hogy József csak apjukra való tekintettel bánt irgalmasan 
velük (vö. 27,41). Kegyes csalással úgy fordultak tehát Jó-
zsefh ez, hogy apjuk utolsó kívánsága volt, hogy József bo-
csásson meg testvéreinek. Megalázkodásuk, leborulásuk 
József előtt ismét a 37. rész álmaira emlékeztet, ezzel is 

szimmetrikussá téve a József-történet elbeszélését. József 
válasza Isten csodálatos terveire és tetteire mutat rá, aki 
a rosszat is jóra tudja fordítani, „hogy sok nép életét meg-
tartsa” (50,20). Evangéliumi értékű szó ez, amely kifejezi, 
hogy mennyire kikutathatatlanok Isten útjai, és mennyi-
vel magasabban járnak az ő gondolatai az emberekéi fö-
lött. A megváltó gondviselés hitének a nyugvópontjára ve-
zet el így végül is a szentíró.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a mondat, 
amelyre a testvérek hivatkoznak, nem hangzik el: Jákób so-
ha nem mondta ki ezt a végakaratát. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy amit mondanak, Jákób akaratával ellentétes lenne. In-
kább arról van szó, hogy apjuknak eszébe sem jutott az, ami 
nekik igen, a bosszú lehetősége. Engem a tékozló fi ú apjára 
emlékeztet, aki elmulasztja felróni a kisebbik gyermeknek a 
múltat, „rövidzárlatosan” csak a jelen örömével foglalkozik. 

Hasonlóképpen elgondolkodtató, hogy József sem apja 
(valójában el nem hangzott) végakarata miatt, hanem sa-
ját döntése alapján bocsát meg nekik. Szónoki kérdése – 
„Vajon Isten vagyok én?” – többféleképpen is érthető. Egy-
részt az ítélet Isten privilégiuma: „Enyém a bosszúállás, és 
én megfi zetek.” (2Móz 32,35) Ugyanakkor érthető úgy is, 
hogy egyedül Isten látja át az események, következmények 
sorát, mi nem látjuk, mi miért, hogyan történik – nincs jo-
gunk hát véleményt sem mondani róla.

A sokat idézett központi mondat – „Ti rosszat tervezte-
tek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” (50,20) – sajátos 
módon közelíti meg a kérdést. Egyrészt nem hazudja jónak a 
rosszat, nem kisebbíti a testvérek tettét, nem keres rá magya-
rázatot – bár biztosan találna –, nem mondja, hogy ti bizto-
san jót akartatok… Ugyanakkor azt, ami történt, egy maga-
sabb szintről nézi, onnan, ahol már nem az etikai a legfonto-
sabb mérce, hanem az, hogy ez kellett ahhoz, hogy ő rengeteg 
embert megmenthessen az éhhaláltól. Egy morálisan terhelt 
cselekedet – Józsefet eladták testvérei – Isten kezében eszköz-
zé, ráadásul a jó eszközévé válik. A tett etikai súlya nem szű-
nik meg, csak lényegtelenné válik Isten kezében.

 

Meditáció

„Micsoda útjaim voltak nekem…”
A negyvenen túllépve különös élménye van az embernek: rá-
döbben, hogy van története – nemcsak jövője, hanem múltja 
is. A felismerés nem riaszt, de kíváncsivá tesz: hogyan ala-
kul egy emberi élet sorssá? Életünk egyes eseményei hogyan 
fűződnek föl egységgé, hogyan lesz belőlük életút? Miért van, 
hogy valaki azt érzi, élete megtalálta célját, hogy elfoglalja 
a teremtésben azt a helyet, amelyet neki kell betölteni, míg 
mások mindig azt élik meg, hogy eltévesztették életük irá-
nyát? Ugyanarról a pályaudvarról indul vonat Miskolcra és 
Szombathelyre – és olykor észre sem vesszük azt, amikor 
a váltóhoz értünk, ami más irányba fordítja a szerelvényt. 
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társamra, aki segített azzá válnom – akár kegyetlenségé-
vel is –, aki ma vagyok?

Ilyen szempontból József története párhuzamos a go-
nosz szolga példázatával (Mt 18,21–35): a példázatbeli szol-
gának is azért kellett volna elengednie a másik tartozását, 
mert ő maga is hatalmas kegyelem miatt élhet. Ő azért vesz-
tett, mert nem vette észre saját megajándékozott voltát. Jó-
zsef története azért végződhet harmóniával, mert a törté-
net, a sors mögött ráismert az Isten vezetésére.

g  H E G E D Ű S  A T T I L A

Tallózó

(Korábbi tallózók az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/6. 236. o. 
és 2012/10. 400. o.)

„hogy megmentse sok nép életét. Nemcsak az egyip-
tomiakat és Izrael gyermekeit, hanem más népeket is.” 
(Hertz-Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Di-
gitéka Kft .)

„A 15–21. vers bizonyos mértékig párhuzamos a 45,1–7-
ben leírtakkal, ahol József megismertette magát testvéreivel 
és rámutatott Isten útjainak csodálatos voltára. (…) Mega-
lázkodásuk, leborulásuk József előtt ismét a 37. rész álma-
ira emlékeztet, ezzel is szimmetrikussá téve a József-tör-
ténet elbeszélését.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„József lemondott minden olyan szándékról, hogy bosz-
szúra vagy ítélkezésre törekedjen, mert ez Isten előjoga.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„Józsefnek fáj, hogy testvérei a fenntartás nélküli ki-
békülés (45,1–15) ellenére még mindig bizalmatlanok irán-
ta.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat 
– Kálvin Kiadó)

„József azért tudott megbocsátani a testvéreinek, mert 
bízott abban, hogy Isten a rossz szándékokból is képes jót 
kihozni, így az ítéletet Istenre hagyta.” (Philip Yancey – 
Tim Staff ord: Magyarázatos Biblia. Harmat–Veritas)

„A testvérek lelkiismerete még mindig nyugtalan. 
A gyanú keríti hatalmába őket, hogy talán csak apjuk je-
lenléte tartotta vissza Józsefet a bosszútól, s a leszámolás 
órája el fog következni. Talán még Jákób is gondolt ilyen 
eshetőségre.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

„Miután Izrael meghalt, József megbocsátja testvérei 
gonoszságát, és saját gazdagságával táplálja őket. Krisztus 
is felülemelkedik a gonoszságon és azoknak a félelmein, 
akik elutasították Őt, s mennyei dicsőségének saját tárhá-
zából fogja megáldani Izraelt.” (J. N. Darby: A Biblia köny-
veinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Ha megfelelő fényben látod a dolgokat, akkor egysze-
rűen az Úr kezében hagyod a dolgot. (…) Szerintem olyan 

Dante 35 évesen, az emberélet útjának felén jut a kér-
déseknek ebbe a nagy, sötétlő erdejébe. Amikor szülő lesz 
az ember, az is hasonló kérdésekre sarkallja, de éppen így 
az is, amikor – mint most József – árva lesz. Az apaság és 
az apátlanság egyaránt az életút kérdései felé irányít ben-
nünket. (Meggyőződésem, hogy Józsefnek nem csak azért 
kellett válaszolnia a kérdésre, hogyan tekint testvéreire 
és múltjára, mert testvérei ezt a döntést kicsikarták belő-
le – Jákób halála után mindenképpen válaszolnia kellett. 
Mondhatom így is: apa nélkül már csak az Atyára fi gyel, 
az ő szempontjai szerint dönt.) 

Ha lassan, komótosan újraolvassuk az egész József-tör-
ténetet, különlegességekre bukkanunk. Egyrészt József 
mintha mindig is tudná – pontosabban hinné –, hogy ami 
vele történik, az egy koncepció, „terv” szerint történik. 
Másrészt ő maga soha nem mondja, hogy ami éppen most 
történik velem, vagy ahogyan éppen most döntöttem, az 
az Isten terve velem – csak a szöveg írója mondja ki, hogy 
Isten vele van, ő maga, József nem. Isten vezetése jelen 
időben reménység, csak múlt időben bizonyosság. Ami-
kor valaki jelen időben, életének minden egyes eseményé-
re, sőt személyes döntésére úgy reagál, hogy „ez Isten ter-
ve velem”, óvatossá válok, és a második parancsolat súlyos 
megszegésétől félek. 

Mikor éppen velük találkozik, József sem az őt maguk-
kal vivő rabszolga-kereskedőkre, sem Potifár szex- és bosz-
szúéhes feleségére, sem a börtönre nem úgy gondol, mint 
ami Isten tervének része. 1Móz 40,14 tanúsága szerint ki 
akart szabadulni a börtönből, nem úgy gondol cellájára, 
mint Isten akaratának eszközére.

Akkor legalábbis még nem. Csak utólag döbben rá: az 
is egy állomás volt a teljesség felé. Háttal utazunk a vona-
ton, csak azt látjuk utunkból, amit már megtettünk. Utó-
lag viszont különös élményünk van: ráismerhetünk, hogy 
ami történt, az egységes egész, az Isten szövete. Amikor 
érthetetlen, fájdalmas dolgok történnek velünk, csak óva-
tosan mondhatjuk: ez azért történik velem, mert… De rá-
kérdezhetünk: ezzel most mi lehet Isten célja, miféle sor-
sot, életutat farag Isten ebből? És a kérdésben benne van a 
felismerés: Istennek célja van életünkkel. 

Erre ismer rá József, és erre az örömre ismerhetünk 
rá mi magunk is: életünk minden esetlegességével, min-
den buktatójával együtt irányt kap, célja van, halad vala-
merre. Ha azt nem is mondhatjuk, hogy ez vagy az ebből 
a konkrét okból vagy célból történik velem, utólag ráis-
merhetünk: minden, ami történik, eszközzé válhat Isten 
segítő kezében. 

A nagyvonalúság, amellyel lemond a bosszúról, nem 
nagyságából fakad. Nem is azért bocsát meg, mert ez er-
kölcsi kötelessége lenne. Megbocsátásának alapja nem em-
beri nagysága vagy a törvényi erejű apai végakarat, hanem 
az, hogy felismeri: ő maga is megajándékozott, ő is irga-
lomból él. Különben is, miért haragudjak arra az ember-
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csapda ez, amibe könnyű beleesni. (…) »Célt téveszt min-
den fegyver, amit ellened kovácsoltak.« (Ézs 54,17) Ez Is-
ten gyermekeinek öröksége: bár az emberek megpróbál-
hatnak ártani neked, Isten képes az egészet a visszájára 
fordítani, és jót hozni ki belőle. Fontos, hogy ilyen bizal-
munk legyen Istenben – hogy elhiggyük, minden a javára 
válik azoknak, akik szeretik Istent, és akiket elhatározá-
sa szerint elhívott.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépés-
re. Th e Word for Today)

Illusztrációk

VERS

Ovidius: Átváltozások

…s én, a nagy istenség, emberként járom a földet.
Hosszú lenne, amit mindenfele leltem, a vétket
sorra sorolnom: a rossz hír kisebb volt a valónál.
(…) Arcadiába, a vad zsarnok vendégszeretetlen
házfedelének alá értem, sürü alkonyuláskor.
Isten jött, adtam meg a jelt; kezdett könyörögni
nyomban a nép. Hanem áhitatát kinevette Lycaon;
s mondta: »No, majd kitudom, hogy ez isten-e – lássuk a 
próbát –,
vagy múló ember; s kétes nem lesz az igazság.«
Éjjel, amíg nyom az álom, akarta megadni halálom
váratlan; mivel így kívánta kilesni, mi volnék. 
(…) de én bosszuló mennyei lánggal
rontottam le lakát, mely méltó volt az urához.
Megriad és menekül, s a mezőben csöndre találva,
csak felüvölt, nem tud, noha próbál szólni: egész nagy
mérge a szájában gyűlik meg, az ősi ölésvágy
űzi a barmok iránt, s örvend mindmáig a vérnek.
Köntöse is szőr már, két karja is állati lábszár:
farkas lett, de nyomát jól őrzi korábbi magának.
Éppenolyan deres, és ugyanoly dúlt düh lepi arcát,
két szeme éppúgy ég, s ugyanúgy maga ő a dühöngés.
Egy ház hát odalett. De nem egy volt romlani méltó:
teljes föld kerekén ádáz az Erinnys uralma;

Balassi Bálint: Adj már csendességet

1. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!
2. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!
3. Nem kicsiny munkával, fi ad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!
4. Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.

(…)
7. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát;
8. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg nyugodván, bú s kín nélkül!

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A Lehetséges bosszú helyett megbocsátás címet is adhatnánk 
ennek a történetrésznek, amely felvethet olyan kérdéseket, 
hogy mennyire őszinte a megparancsolt megbocsátás, hi-
szen ebben legalább akkora szerepet játszik az édesapához 
való lojalitás, mint a valódi érzelem.

Van olyan mondás is, hogy „ha Isten engedi, végignéz-
heted, amit ő tett veled”, ami ugyanúgy jelentheti a bosz-
szút és a megbocsátást is, csak éppen más előjellel. József 
egyértelműen úgy döntött, hogy a megkegyelmezés útját 
választja, mert tisztában van azzal, hogy Isten őt valami-
ért megőrizte a sok megjárt mélység (kút, börtön) után. 

Ezt – a megbocsátani akarás érzését – támaszthatja 
alá az is, hogy József még akkor sírva fakadt, amikor még 
nem is történt meg a találkozás a testvéreivel, csak az üze-
netet hallotta. A hirdetett szó erejét láttuk meg ebben, azt, 
hogy a közvetített örömhír (bűnbánatra bűnbocsánat) is 
ilyen hatással lehet az emberre. Az Isten kegyelmével való 
találkozás nem mindig közvetlen.

Újszövetségi párhuzamként a tékozló fi ú (Lk 15) tör-
ténete említhető, hiszen ott ugyanilyen mélységeket jár 
meg a fi ú, mint itt József, és az elé futó (azaz feltételhez 
nem kötött!) apa képe ugyanezt a megbocsátást mutatja, 
mint amit itt József is gyakorolt már testvéreivel. A „szol-
gáid vagyunk” kifejezés is ezzel a történettel való párhu-
zamot erősíti, hiszen a tékozló fi ú is úgy megy haza, hogy 
ezt ajánlja fel majd édesapjának.

A 18. versben olvasható álombeteljesedés pedig azt az 
ígéretet is hordozza számunkra, hogy nem tudjuk, mi mi-
kor hogyan történik életünkben, de „Isten terve” már tud-
hatja. Hiszen az átlagos bibliaolvasó is gondolhatja még azt 
a József-történet elején (1Móz 37), a leborulós álom olvasá-
sakor, hogy ez túlzás, de látjuk, nem Istennél.

A bűnbocsánatból való élés közösséget is teremt, ter-
mészetesnek veszik, hogy a család együtt marad (21. vers). 
A testvérszeretet és az erkölcsi győzelem egyértelműen az 
Isten kegyelmén tájékozódó Józsefé, valószínűleg ebből tud-
ja meríteni az erőt, hogy ő vigasztalja testvéreit.

A történetben szépen kirajzolódik az a kép, amely az 
üdvtörténetben többször megtalálható, hogy Isten egy em-
ber által menti meg a népet. Ezt tapasztalhattuk már az ős-
történetben Nóénál, aztán az ígéretet kapó Ábrahámnál, 
most pedig József által őrizte meg Isten Izrael fi ait, és ter-
mészetesen az Újszövetség örömhíre is ez, amikor Jézus 
(halála) által menti meg Isten egész népét.
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 Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

f 1Móz 12,1–4a

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap igéi

A Szentháromság ünnepét követő, pünkösd következmé-
nyeivel áthatott időszakban (semester ecclesiae) a Lélek 
jelenlétében és ajándékaiban bővölködő egyház hivatása 
bontakozik ki, ezen a vasárnapon különösen is az elhívó 
Isten bizonyságtételre indító üzenetében.

Ábrahám elhívásának története különleges lehetőséget 
kínál arra, hogy az Istentől jövő hívás öt vasárnapon át-
ívelő sorozatának zárásaként szembesítsen bennünket és 
hallgatóinkat az elhívás őstípusával, ösztönözve annak az 
útnak a vállalására, amelyben egyszerre kell elengedni a 
múlt biztonságot jelentő kötelékeit és indulni a hit merész-
ségével a fel sem fogható jövő felé. A vasárnap evangéliumi 
szakasza (Lk 5,1–11) hasonlóképpen szólaltatja meg Péter 
elhívásának történetét, ahogy a „te szavadra mégis” kocká-
zatvállalásából maga Péter válik igazi „fogássá” Jézus kö-
vetésében. Péter érett emberhalász karaktere köszön visz-
sza az epistolai igében: „…legyetek készen mindenkor szá-
mot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek 
élő reménységet.” (1Pt 3,8–15)

Alapigénk kontextusa

A zsidó hagyomány úgy említi Ábrahámot, mint Isten ba-
rátját, bizalmasát, akiben a második Ádám lép a történe-
lem színpadára. Ő az a megszólítható szellemi ember, aki 
ellenáll a kultuszok és bálványok vonzásának, és fogékony 
marad az isteni szóra. Ő az, akiben Isten valami egészen 
újat kezdhet a zavart jelző bábeli incidens után.

Valójában az első ősatya elhívása jól illeszkedik a Ge ne-
zis 1–11. fejezeteiben megfi gyelhető drámai eredettörténe-
tek rendjéhez, amelyekben a Teremtője ellen lázadó embert 
mindig utoléri a számonkérés és az isteni büntetés átkos 
következménye (3,15.17; 4,11; 8,21; 9,25), ám rendre megér-
kezik az új esélyt kínáló kegyelmi üzenet is. Bábel torony-
építőinek történetéhez közvetlenül nem kapcsolódik ilyen 
továbblendítő, feloldást hozó kegyelemhirdetés – egészen 
Ábrahám elhívásáig. Ameddig a bábeli kísérlet az össze-
fogás erejében az önmagának nevet szerezni kívánó em-
bert mutatja be (11,4), ami az egység helyett nyelvi-nemzeti 
sokszínűséget hozó szétszéledésbe torkollik, addig a felol-
dást jelentő 12. fejezettől Isten maga szólítja meg emberét, 
Abrámot, hogy nagy nevet szerezzen neki, felmutatva ál-
dása erejét. Abrám és Száraj elhívásán keresztül az áldás 
esélyét készíti elő Isten minden szétszéledt nép számára.

A kimozdító textus

Elhívás az útra

Rövid perikópánk azzal kezdődik, hogy Isten Abrámot 
földjéről, rokonsága közül, apja házából (            ) hív-
ja el (12,1). Az otthonul szolgáló föld, a rokoni kötelék és 
az atyai ház egyre szűkülő köreinek fontosságát nem le-
het eléggé hangsúlyozni, hiszen az ókor embere számá-
ra – de különösen is egy gyermektelen felnőttnek – ez a 
háttér jelentette az élethez való kapcsolódást, a földi lét 
látható keretét. Az ebből kiszakadó egyén egyszerre lett 
kiszolgáltatottá és hontalanná. Az elhívás egészen a lát-
hatatlan Istenre utalja Abrámot. Ha a tágabb környezeté-
re gondolunk, a „termékeny félhold” kultúrterületére és 
jelentős városaira, még szembeötlőbb az indulásra ösz-
tönző szó súlya. 

Azt, hogy pontosan honnan hívja el Isten Abrámot, ki-
következtethető a perikópát megelőző fejezet utolsó versei-
ből (11,27–32). A származási hely megjelöléséhez az a nem-
zetségtábla segít, amelyben Sém utódai között találjuk Tá-
rét, akinek három fi a Abrám, Náhór és Hárán. Táré fi ai 
közül Háránról olvassuk, hogy Úr-Kaszdimban született, 
és ott is halt meg (11,28). Feltételezhetjük azt is, hogy eb-
ben a Bábeltől délkeletre, az Eufrátesz alsó folyásánál fek-
vő városban született és környékén élt hosszabb ideig Ab-
rám is, a városban, amely mintegy 240 kilométerre fek-
szik a Perzsa-öböltől. 

Az első költözés a tágabb családi körrel együtt Úr-Kasz-
dimból Hárán városába Táré vezetésével zajlott és észak-
nyugati irányban 1000 kilométeres utat jelentett. Az át-
település okát nem ismerjük, de tudjuk, hogy ekkor már 
együtt indul Abrámmal felesége, Száraj is, hogy új ottho-
nuk legyen az Eufrátesz felső folyásánál, a Balikh nevű 
mellékfolyó mellé épült városban, a Paddan-Arám régió-
ban (25,20). Tudjuk, hogy az idős Táré ebben a városban, 
Háránban hal meg (11,31–32) azt követően, hogy Abrám el-
indul Kánaán felé. A Háránból Kánaánig vezető út továb-
bi 650 kilométer megtételét jelentette a szűkebb családnak 
(12,5) és állataiknak.

Az újszövetségi hagyomány beépíti az elhívástörténetet 
az egyházi tanúságtétel kincsei közé, amikor az első Krisz-
tus követéséért elítélt vértanú, István védőbeszédének (Ap-
Csel 7,1–8) bevezetéseként elhangzik, igaz, több részletében 
is pontatlanul idézve az Írást.

A legrégebbi genezisinterpretációban az atyai ház elha-
gyása az atya és anya tiszteletét követelő parancs felfüggesz-
téseként jelenik meg: „Fölmentelek téged szüleid tiszteleté-
nek kötelességétől, bár senkit sem mentek fel e kötelesség 
alól” (Genezis Rabba 39,7 – Heller). Ábrahám törvénysér-
tése itt üdvtörténeti teleológiai értelemben áll előttünk – 
mint a hit paradoxona.

Ami Isten hívásából kiderül, hogy a hetvenöt esztendős 
Abrámnak jelentős helyek és személyek biztonságot jelen-
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tő köréből kellett elindulnia, szakítva múltjával – egy is-
meretlen cél felé indulva.

Hívás és ígéretek

Ábrahám elhívása nem önmagában áll, kapcsolódik hoz-
zá Isten ígérete. Isten a legszemélyesebb formában, ötrétű 
ígéretben mondja el neki, mit kínál: 

• nagy néppé teszlek,
• megáldalak,
• naggyá teszem neved,
• megáldom a téged áldókat,
• megátkozom a téged gyalázókat.
Világossá válik mindebből, hogy Isten különleges jö-

vőt szán Abrámnak és Szárajnak. Olyan jövőt, amelyben 
a vándorlást letelepedett élet követi, és az idős meddő pár 
leszármazottai népként maradnak fenn, áldás közvetítő-
jeként minden nép számára. 

Az áld () és a térd () kifejezések azonos szó-
alakból erednek a héber nyelvben, az ókori világ azon gya-
korlatára utalva, amely szerint egy gyermek csak akkor 
számított törvényesnek, ha az apa a térdére vette. Az áldás 
hasonló atyai–gyermeki kapcsolatot fejez ki. „Isteni hatá-
sok-erők-ajándékok erővonalában élni, Isten közelségében, 
vezetésében járni, azaz gyermekként élni, ezt fejezi ki az 
áldás (…). Az ember élhet Istenből.” (Szathmáry 1990)

Abrám elment

Ebben a félmondatban jut kifejezésre a hívásra és az ígére-
tekre adott válasz. Kérdések és vita nélkül engedelmeske-
dik Abrám. Egyedül Isten nevére (12,8) és elhívására bízza 
magát. A hetvenöt éves férfi  hátrahagyja a Szentírás ta-
núsága szerint még hatvan évig élő apját, akit többé nem 
láthat. Isten lesz a támasza, tőle várja az ígéretek teljesü-
lését. Miközben belevág, hite többször is próbára kerül. 
Nemcsak a múltjától való elszakadás tétjével, hanem a 
jövőjét elvágó próbatétellel is szembesül (Izsák megkötö-
zése – 1Móz 22). Az ábrahámi hit eleven ereje mellett nem 
feledkezhetünk meg arról sem, hogy Ábrahám milyen ki-
térőket tett a hit útján (12,10–20; 20,1–18). Nem Ábrahám 
személye, hanem Isten egyoldalú döntése a garancia az 
ígéretek teljesülésére.

Az igehirdetés elé

1. Vajon felismerjük-e, mire hívott el minket Isten? A saját 
komfortzónánkból való kilépés mint a hit mozzanata ke-
rül elénk Ábrahám (és Péter) példáján keresztül. A hit nem 
egyszerűen a már átélt élmények és megismert gondolatok 
körbejárása, hanem az ismeretlen felé indulás nyitottsága. 

A hit kihívása az Istentől függés bátorsága, követés. „Egye-
dül a követést parancsoló Jézus Krisztus tudja, hová vezet az 
út. Mi viszont tudjuk, hogy egészen biztosan, minden mér-
téket meghaladóan kegyelmes út lesz.” (Bonhoeffer 2008)

2. Elindulni Isten ígéreteinek erejével. Arra érdemes épí-
teni, amit Isten megígért. Ne keverjük össze saját vágyain-
kat, terveinket Isten ígéreteivel. Érdemes végigsorolnunk 
a készüléskor és kihangosítani a szószék helyzetében, me-
lyek azok az ígéretei Istennek, amelyeket Jézusban, Ábra-
hám utódában örökített ránk. Ábrahám „[r]eménység elle-
nére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyjává lesz […], és 
teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is 
tudja tenni”. (Róm 4,18.21)

3. Isten jelenlétében feltárulkozó út. Teljes életutat lefe-
dő „útvonaltervezőnk” nincs, helyette úgy lehet előre ha-
ladnunk, hogy csakis a „veled vagyok” erejében bízunk. Jé-
zus úgy hív el és erősít meg a Lelkével, hogy közben áldás 
örököseivé és továbbadóivá tesz bennünket is. A generáci-
ókon átívelő ígéretekről és áldásról gyakran megfeledke-
zünk. Nem minden az egyéni életút során teljesül! Sajátos 
elhívásunk és minden megtett lépés mégis hálára kötelez. 
„Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk. / Kegyelem, 
hogy veled járó tanítványok lehetünk.” (EÉ 475,1)

Felhasznált irodalom
Th e Anchor Bible Dictionary. Szerk. D. N. Freedman. Double-

day, 1992
Bonhoeffer, Dietrich 2008. Követés. Luther Kiadó, Budapest.
Heller Ágnes 2006. Ímhol vagyok. A Genezis könyvének fi lo-

zófi ai értelmezései. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest.
Szathmáry Sándor 1990. Bibliaismeret. 1. köt. Ószövetség. Ma-

gyarországi Református Egyház, Budapest.
Working Preacher. www.workingpreacher.org.
Academic Bible. Th e Scholarly Bible Portal of the German Bible 

Society. www.academic-bible.com.
g  A R A D I  G Y Ö R G Y

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/6. 238. o.)
„…abba az országba, amelyet mutatok neked. A vándorlás 
célját nem nevezte meg, hogy Ábrahámnak isteni hivatásába 
vetett hite nagyobb kísértésnek legyen kitéve.” (Hertz-Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az áldások száma hét, amelyek mindegyike azt tük-
rözi, hogy Isten kedvvel tekint Ábrahámra, és ez megerő-
síti az ő egyéni és családi életét.” (Jeromos-bibliakommen-
tár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Korábban már elhagyta a biztonságot és magas élet-
színvonalat jelentő Úrt. Most elindul, hogy (…) megtegye az 
út másik felét, 700 km-t délnyugatra, Kánaánba.” (Pat és Da-
vid Alexander [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához. Scolar Kiadó)
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„Nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartózkodott Ábra-
hám Háránban; csak azt látjuk, hogy Isten kegyelmesen 
várt szolgájára, amíg minden köteléktől megszabadulva, 
parancsát teljes engedelmességgel követhette. Nem tör-
tént a körülményekre való tekintettel a parancson semmi-
féle módosító változtatás.” (C. H. Mackintosh: Elmélkedé-
sek Mózes 1–5. könyvéről. Evangéliumi Kiadó)

„Eddig egy emberről sem olvastunk, aki átélte volna Isten 
megjelenését. (…) (1Móz 12,7; 17,1; 18,1). Megjelenése jelzi, hogy 
Isten Ábrahámmal valami újat kezd. Megkezdi üdvtörténetét. 
(…) Isten szava nyomában élet fakad. Az ember megszabadul 
a régi élet szokásaitól, szétrombolja a tradíciókat, megtagad-
ja a hagyományos szertartásokat, amelyeket mások magasra 
értékelnek ugyan, de amelyek sohasem vittek Isten közelébe 
senkit, sem nem kapcsoltak össze Vele. (…) Mindenki, aki-
nek Isten kijelenti magát, mindenki, aki megtapasztalja Isten 
beszédét, hívást kap, Krisztus Jézusban Isten elhívottja lesz, 
olyan valaki, akit Isten magának elválasztott (…). Akit Isten 
elhív, arra valamilyen feladatot is bíz. (…) Isten adja a felada-
tot és Ő adja a feladat megoldását is. Ő bízik abban, akire va-
lamit rábíz: (…) fel is készíti az ő eszközét, hogy az betölthes-
se Isten feladatát (…). Áldás: végeredményben áthelyeződés 
az én síkjáról Isten síkjára (…) kijelentés nélkül nincs sem hit, 
sem hitből való engedelmesség. Hanem éppen az isteni kije-
lentés ad erőt az engedelmességre.” (Martin Schacke: Ábra-
hám találkozik Istennel. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

VERS

Weöres Sándor: Az ég-sapkájú ember

Akinek azt mondják: „rosszkor születtél,
kotródj az anyád méhébe vissza”:
e véráztatta kapun nem dönget,
az csak egyszer nyílt, zárva találja;
elindult a hosszú kettős fasorban,
végén kilép az üres világba,
s a fején jelként (hogy a rablók ne bántsák,
úgy sincs semmije:) kerek kék sapka.

Kék sapka, tetején taréja nincsen,
simára húzva, körül beszegve,
két kis vakond-prém hajlik a fülre,
alul az állán tök-inda tartja,
az útról nem szed melléje virágot,
s ahogy vándorol tájakat temetve,
mindenütt fedi a sima kék sapka,
holtig eltart a kerek kék sapka.

A volt otthonból, két szellő közt,
fátyolos szemmel, tündér-tekintettel,
bandukol a hosszú kettős fasorban,
jobbról-balról függő zord falban,
végül kilép az üres mezőre
ahol a határ határát veszti:
onnan mindég van tovább hova menni,
ottan többé nem ismeri senki.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az igének az egyik legizgalmasabb gondolata az indulás 
nehézsége. Elindulni egy úton, amelyről nem tudja sen-
ki, hogy hova vezet, nem könnyű. Hátrahagyni szeret-
teket, családtagokat, rokonokat barátokat, azért, hogy 
Isten kérését teljesítse az ember, gyakori küzdelem a ke-
resztény életben. Milyen sokszor szembesült ezzel a ma 
élő ember, a ma élő evangélikusság is! Elindulni egy ide-
gen földre, vagy a kitelepítések időszakában elindulni 
egy olyan hazába, amelyet talán már csak az ősi emlékek 
miatt neveztek hazának. Az indulás nehézsége átfutja az 
ember egész életét.

Ahhoz pedig, hogy az ember tudjon indulni, tudja Is-
ten kérését teljesíteni, személyes találkozásra, élő kapcso-
latra van szükség az Istennel. Olyan kapcsolatra, amely a 
bizalmon tájékozódik. Amikor az ember megérti, hogy Is-
tenben lehet bízni, sőt egyedül benne lehet maradéktala-
nul megbízni, akkor az Isten csodákkal ajándékozza meg. 
Jó úgy élni az életet, hogy tudhatjuk, Istenben megbízha-
tunk, ő gondunkat viseli. 

Érdekes kérdést vet fel az egész történetben Lót hely-
zete. Vajon ő miért indul el Ábrahámmal? Mi lehetett az 
ok, amiért ő elkíséri rokonát a hosszú útra, hiszen szemé-
lyes kapcsolatba nem kerül az Istennel a Biblia szerint. Ta-
lán Ábrahám hívó szava indította? Vagy a vele való szoros 
testvéri viszony? De az, hogy Ábrahámmal együtt Lót is 
elindul, felveti a kérdést: nem Isten parancsának megkér-
dőjelezése az, hogy Lót csatlakozik Ábrahámhoz? Hiszen 
Isten azt kéri, hagyja hátra rokonságát.

Az igében jó látni Isten ígéreteinek gazdagságát is, hogy 
Istennek terve van az emberrel nemcsak a jelenben, de a jö-
vőben is. Az ember ráhagyhatja életét a gondviselő Atyára, 
hiszen ahogy kedves énekünkben valljuk: „Mit Isten tesz, 
mind jó nekem!” És ezt az ember, ha nyitott szemmel jár, 
az egész életében észreveheti. 

Végül nagyon jó hallani, hogy Isten az ő népét, az ő 
gyermekeit áldással is megajándékozza. Jó tudni, hogy az 
ő áldása nemcsak egyes emberekhez, népekhez szól, ha-
nem a föld minden emberéhez. Ez az áldás pedig a saját 
életünkben is gyakran megmutatkozik.


