
Mécses a te igéd

Szabóné Mátrai Marianna: Aki beszélni tud 281

Tanulmányok

Szabó Lajos: Első lépések az EHE fejlesztési stratégiájában 282

Kilencvenéves a Lelkipásztor
Keveházi László: Ünnepi tallózás a kilencvenéves Lelkipásztor kincstárában 286
Hafenscher Károly (id.): 70 éves a Lelkipásztor 291
Reuss András: Önképzés – dacolni a lehetetlennel 292
Percze Sándor: A harmadik valóság. A meditáció szerepe 

az igehirdetés előkészítésében 295
Missura Tibor: Az igehirdető műhelye 298
Gerfiné Brebovszky Éva: Régi és új horizontok. Biblikus témák 

a 90 éves Lelkipásztor lapjain egy biblikus teológus szubjektív olvasatában 301
Sárkányné Horváth Erzsébet: Hogyan segítette szolgálatomat a Lelkipásztor? 303
Sefcsik Zoltán: A lelket táplálók és a lelki táplálék 304

Figyelő

Előadások
Szcs Ferenc: Értékeink Szentíráshoz kötöttsége és társadalmi nyilvánossága 307
Lukács László: Érték és igazság Joseph Ratzinger teológiájában 310

LMK-témák
Jó András: Kultúrák ütközése, avagy keresztény válaszlehetőségek

a radikális iszlám terjedésére 316
Hegeds Attila: Olvasmányaink és a Biblia. A kultúra miben erősíti szolgálatunkat? 317
Réz-Nagy Zoltán: Krisztus megváltó művének társadalmi vetülete. 

Alapvetés a téma bővebb tanulmányozásához 319
Kinczler Zsuzsanna: Az ötödik evangélista(?) 321
Varga Gyöngyi: Siker és sikertelenség a próféták szolgálatában 322
Gyri Péter Benjámin: Mérhető-e számokban a lelkészi szolgálat eredményessége? 325
Bencze András: Az evangélikus papcsalád múltja, jelene, jövője 327
Csáky-Pallavicini Zsófia: Gyermekek lelkigondozása – kamaszkori devianciák 328
Némethné Tóth Szilvia: Testvérek és keresők között különböző zarándokutakon 330
Laborczi Dóra: Egy megkésett témajavaslat 331

Az igehirdető műhelye

Bencze András: Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap (1Kor 15,1–10) 333
Deák László: Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap (2Kor 3,4–11) 336
Joób Máté: Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap (Gal 3,15–22) 339
Korányi András: Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap (Gal 5,16–24) 343
Románné Bolba Márta: Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap (Gal 5,25–6,10) 346
Bácskai Károly: Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap (Ef 3,14–21) 349
Solymár Péter: Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap (Lk 14,1–11) 351
Németh Mihály: Szentháromság ünnepe után 18. (hálaadó) vasárnap (1Kor 1,4–9) 354
Pelikán András: Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap (Ef 4,17–28) 357

T A R T A L O M 



2 8 1  c

Aki beszélni tud
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

„Az én Uram, az Úr megtanított engem
mint tanítványát beszélni.” (Ézs 50,4a)

A beszélni tudókról, a beszélni tanulókról szól a Lelkipásztor 
2015. évi nyári száma. Kilencven évvel ezelőtt, az első világ-
háború után egy dél-baranyai falu lelkésze úgy érzékelte, a 
lelkészeknek – főleg a fi ataloknak – nagy szükségük volna 
segítségre, hogy beszélni tudjanak mint tanítványok. Égető 
szükség volna – gondolta – egy önálló evangélikus homile-
tikai folyóirat megindítására, mert a fi atalabb papi nemze-
dék teljesen magára van utalva, önmagát pedig képezni nem 
tudja. Ugyanakkor minden gyakorló magyar lelkésznek van a 
fi ókjában egy-egy kincse, építő beszéde, mely nyilvánosságra, 
közzétételre kívánkozik. Ennek a kettőnek – szükségnek és 
kínálatnak – találkoznia volna jó. Hogy tanulhassunk mint 
tanítványok – beszélni. Kézenfekvő a kérdés a dél-baranyai 
lelkész fejében: miért ne lehetne nekünk is a hazai viszonyok-
nak megfelelő magyar prédikációs folyóiratunk? Kézenfekvő 
a folytatás is: a dél-baranyai lelkész költségvetést készít. Nem 
hinném, hogy sok mozgatható pénzre lelt. Mindenesetre talált 
egy pécsi nyomdaigazgatót, akivel meg tudott egyezni. Azt 
sem hinném, hogy a nyomdász a nyereségre hajtott. Ez az üz-
let inkább erkölcsi alapon született, mintsem üzletin. A falusi 
lelkész azért tesz még egy gesztust (kísérletet?): tervét közzé-
teszi a korabeli egyházi lapban, hátha talál méltóbb személyt 
vagy szervezetet, aki vállalkozik a feladatra. De senki nem 
jelentkezett. Kapi püspök is hallgatott – írja. Így hát Vértesi 
Zoltán hajdani magyarbólyi lelkész belevág a munkába. Így 
született a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóirat. Ki-
fejezetten azzal a céllal, hogy a lelkészek tanuljanak beszélni 
úgy, ahogy a tanítványoknak beszélniük kell. 1925 volt az el-
ső év, amelyben a lap folyamatosan, havonta megjelent. Kapi 
Béla két év után mozdult rá a projektre. Saját szavai szerint 
e fáradságos munkára azért vállalkozott, hogy egyházunk 
igehirdetésének ügyét szolgálja. Aztán – püspöki utasításra – 
mozdultak az esperesek, majd a híres-neves soproni teológiai 
professzorok. „Nem semmi!” – mondaná a pesti zsargon. Ez 
ám az alulról jövő kezdeményezés! És a sorrend sem utolsó!

De maradjunk a célkitűzésnél! Miért is ez a megkapó-
an tiszta, alulról jövő kezdeményezés? És miért a püspö-

ki melléállás? Mindkét fél meg van győződve arról, hogy 
prédikálni tanulni kell. Folyamatosan tanulni. Másoktól és 
egymástól. Hogy sosem vagyunk túl a tanuláson. Túlságo-
san nagy a feladat, hogy azt merjük mondani, már megta-
nultuk. Túlságosan szent, hogy azt merjük mondani, en-
nek a hallgatóságnak így is jó… Ez a meggyőződés az a bel-
ső motor, amely hajtja előre a lelkészt a maga hivatásában. 
Bármit csinál, tornyot renováltat vagy szeretetotthont nyit, 
az előrevivő motor az a meggyőződés, hogy prédikálni kell, 
jobban, mint tegnap, jobban, mint én tudok, tehát mindig 
és folyamatosan tanulnom kell. Ebből a forrásból indult a 
Lelkipásztor. Nagyon nagy baj, ha már nem ismerős ez a 
forrás. Az is nagy baj, ha megfordul a fejünkben, hogy ez 
a forrás bármi mással pótolható. Úgy járunk, mint Jeremi-
ás feledhetetlen dupla poénja: elhagytak engem, a friss víz 
forrását, helyette ciszternákat ástak. De repedt falú ciszter-
nákat sikerült ásniuk, amelyek nem tartják a vizet… (Jer 
2,13) Igehirdetés hát, mint fő feladat, amelynek érdekében 
tanulni kell, folyóiratot indítani, költségvetést készíteni, 
nyomdaigazgatóval tárgyalni. Beszélni kell tanulni, fo-
lyamatosan, úgy, ahogy a tanítványoknak beszélniük kell. 

Ma is erről szól a Lelkipásztor. Ebben a születésnapi 
számban a jelenről is: LMK-témákat segítünk feldolgozni. 
Hogy el ne homályosuljon, feledésbe ne menjen: minden po-
zitív mellékcélon (egymással való találkozás, közösségépítés, 
friss információk beszerzése, lobbitevékenység) túl a lelké-
szi munkaközösségek azzal a fő céllal születtek és szeretné-
nek működni, hogy együtt és egymástól tanuljunk beszélni 
mint tanítványok. És közösen tegyük meg azt a lépést, ami 
a beszélni tudáshoz vezet. Ézsaiás ezt így mondja: „Minden 
reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként.” (4b)

A születésnap azonban nemcsak a tegnapról szól, a meg-
tett útról, a néha esendő, időnként hősies múltról, hanem 
a holnapról is. Mi is megszólaltatjuk a reménység hangját: 
milyen jövőkép kezd kirajzolódni ott, ahol a tanítványokat 
főállásban tanítják beszélni: a hittudományi egyetemen? 

A jókívánság pedig ennyi: tudjon még a Lelkipásztor 
használható segítséget nyújtani a tanítványoknak! Hátha 
van még Istennek meghallható szava hozzánk, amit érde-
mes tanulni, hogy szólni tudjuk az igét az elfáradtaknak!

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Első lépések az EHE fejlesztési stratégiájában
g  S Z A B Ó  L A J O S

b Előretekintés és használható tudás átadása. Kiemel-
ten fontos kérdések ezek egy egyetem életében. Látni 
kell, hogy munkáját illetően milyen távra tud előre-
tekinteni egy intézmény, és milyen mértékben képes 
felfedezni és feldolgozni azokat a témákat, amelyek 
fontosak lehetnek az ott tanuló egyetemi hallgatók 
szakmai élete számára a jövőben. A másik oldalon 
ugyanilyen fontos kérdés, hogy a majdani munka-
hely mennyire inspiratív és milyen mértékben mo-
tiváló a hallgatók számára már a felkészülés ideje 
alatt is.

Használható tudás átadása

A fent körvonalazott kettős meghatározottság jobb megé-
léséhez segíthet hozzá, ha az oktatás és a kutatás egy adott 
felsőoktatási intézmény hétköznapjaiban és kiemelkedő 
időszakaiban egyaránt dinamikusan van jelen. Mindket-
tőre nyílik lehetőség és mutatkozik igény. Hiszen az okta-
tás őrzi és transzformálja a lényegi és alapvető ismereteket 
és a standard tudást, a kutatás pedig bátrabban kérdez rá 
a jelen és a jövő bizonytalan, de megkerülhetetlen kihí-
vásaira. Mindkettőnek elemi érdeke, hogy aktív kapcso-
latban legyen a végzetteket felvevő munkaadói területtel 
és érdekeltséggel. Mindez igaz napjainkban a felsőfokú 
teológiai képzésre nézve is. Ebben a kontaktusképes ál-
lapotban lesz lehetősége az oktatásnak és a kutatásnak is 
arra, hogy bátran kezdeményezzen kérdésfelvetéseivel a 
jelenben, és merjen előresietni hipotéziseivel, elképzelé-
seivel és feleleteivel a jövőbe. Ennek érdekében érdemes a 
hazai felsőoktatási intézményekben is több kérdést újra-
gondolni, és ha van rá lehetőség, akkor a fejlesztést ebben 
az irányban erősíteni.

A kérdés egyházunk felsőoktatási intézményében is 

az, hogy hosszú távon használható-e az az ismeret- és tu-
dásanyag, amelyet az egyetemi évek alatt megszereznek 
a hallgatók, és mennyire teszi őket képessé ez arra, hogy 
helytálljanak, illetve jövőt tudjanak építeni a munkájuk-
kal kapcsolatos területeken az egyházban és a társadalom-
ban egyaránt. Az egyetem fenntartóinak és felelős vezetői-
nek az a közös céljuk, hogy ilyen használható és gyakorlati 
tudást, illetve készséget szerezzenek a hallgatók a képzési 
idő alatt. Évszázados hagyománya van a teológiai képzés-
nek a mi egyházunkban is, de ez nem mentesít az aktuá-
lis szembenézéstől, hanem biztos alapot jelent a működés-
hez a mában, és elkötelezetté tesz a jövő érdekében törté-
nő változtatások iránt.

Egyház és teológia

Fejlesztésekről, szükséges változtatásokról a teológiai kép-
zéssel kapcsolatban nem tárgyalhatunk másként, csak a 
legfontosabb kapcsolattal, az egyház teljes életével törté-
nő találkozással összefüggésben. Az egyház igénye tartja 
fent a felekezeti felsőoktatást, a társadalomban betöltött 
szerepvállalás pedig indokolja az állam fenntartói jelenlé-
tét. A prioritás ebben az összefüggésben nem kérdéses, az 
mindenképpen az egyházé. A felekezeti teológiai műhe-
lyeknek feladatuk, hogy vizsgálják, hogyan tudnak tenni 
az adott egyház jövőjéért, tevékenységüknek pedig alapja 
a jelenlegi egyházi élethelyzet a maga teljes komplexitásá-
val. Ehhez a munkához kiváló és elkötelezett szaktudósok-
ra van szükség minden időben.

Minden teológiai diszciplína merít az egyházi élet való-
ságából, vagy éppen feltölti az egyházi élet valamely szeg-
mensét, ha ténylegesen alkot és kutat. A teológia mint el-
kötelezett tudomány a küldetését is abban találhatja meg, 
ha nem magának való módon gondolkodik erről, és nem 
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távolról éli meg a kapcsolatot az egyházzal, hanem közel-
ről és lehetőleg aktívan van jelen az egyház mindennapi 
életében és küzdelmeiben. 

A teológiai tudomány egyes részterületei nyilván él-
vezhetik a szakmai függetlenséget és az önállóságot a 
speciális kutatások területén, de az egész egyetemi teo-
lógiai kutatási és oktatási feladat csak az egyház életé-
re nézve folyhat eredményesen. Hiszen innen érkeznek 
a hallgatók, diplomájuk megszerzése után pedig majd itt 
szeretnének alkotni és dolgozni a jövőben. Ezért az egy-
ház és a teológia kapcsolata az elméleti síkon túl a gya-
korlati együttgondolkodásban és együttműködésben is 
lényeges kérdés. 

A hazai felsőoktatási helyzetben a 20. század teljes ke-
resztmetszetére igaz, hogy a teológiai képzés és az egy-
házi élet mindennapjai szoros közelségbe kerültek egy-
mással. Az elméleti és a gyakorlati képzés nálunk soha-
sem vált el egymástól olyan mértékben, ahogyan ez sok 
európai államban bekövetkezett. Ennek előnye a közvet-
len szolgálati tapasztalat az egyetemi hallgatók számára 
a képzés teljes ideje alatt, illetve az aktuális betekintés 
a jövő lelkészeinek életébe a gyülekezeti tagok számára.

Az EHE mint prioritás az evangélikus egyház 

stratégiájában

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem összefüggésében 
ez a helyzet azért is nagyon időszerű, mert egyházunk 
zsinata és országos presbitériuma az elmúlt években ha-
tározottan állást foglalt a felsőfokú teológiai képzés pri-
oritása mellett. Úgy látta mindkét egyházkormányzati 
testület, hogy kiemelten kell foglalkozni azzal a céllal, 
hogy a jövő lelkészei, hittanárai, teológusai, katekétái 
vagy kántorai alkalmasak legyenek a hivatásuk betölté-
sére. A jelenlegi, erősen a fogyásra és létszámvesztésre 
ráhangolódott gondolkodásmódból való kitörésnek és 
pozitív irányba történő elmozdulásnak a bázisa legyen az 
egyetemi alkotói közösség. Ez azt a célkitűzést is jelenti, 
hogy egy megújulási és növekedési életformát magáénak 
valló egyház lehessen jellemző a jövőbeli szolgálatunk-
ra, nem a csökkenő, visszaeső és létszámvesztő jövőkép-
pel rendelkező egyházi élet. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen 
stratégiai döntés az egyetlen magyarországi evangélikus 
teológiai képzést alapvetően meghatározza és befolyásol-
ja. Nagyon korán, már a tanulmányi időszak alatt talál-
koznak a hallgatóink a valós egyházi környezettel, akár 
az iskolákra, akár a gyülekezetekre gondolunk. Termé-
szetesen nincsen arra garancia, hogy minden értelemben 
valóra váltható ez a pozitív célkitűzés. Annyi azonban 
már most is biztosan látszik, hogy a magyar evangélikus-

ságnak már a stagnáláshoz is komoly tartalmi és formai 
megújulásra van szüksége. Ennek a megújulásnak a hor-
dozói lehetnek azok, akik ma teológiai tanulmányokra 
szánják el magukat.

Ennek megfelelően két évvel ezelőtt elindult egy be-
szélgetési folyamat egyházunk vezetői és az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem oktatói között azzal a szándék-
kal, hogy a kölcsönös konzultációk alkalmával sikerül-
jön kialakítani egy megújult képzést az egyetemen. Fábri 
György kerületi felügyelővel folytatott testületi és szemé-
lyes megbeszélések hosszú sorozata indult el ekkor, ezek 
az egyeztetések ma is tartanak. Helyzetfelmérés, konzek-
venciák leszűrése és konkrét cselekvési tervek kigondolá-
sa egyaránt részei ennek a munkafolyamatnak. Így a köl-
csönös segítségnyújtásnak és információáramlásnak is al-
kalmai ezek a konzultációk.

Nemzetközi kitekintésben

A jelzett folyamathoz az is hozzátartozik, hogy az EHE 
rektoraként személyesen veszek részt abban a nemzetközi 
protestáns tanulmányi programban, amely európai ösz-
szefüggésben vizsgálja a teológiai felsőoktatás mai hely-
zetét. Ez a kutatási és tanácskozási folyamat az EKD és a 
GEKE ernyője alatt folyik, de igyekszik minél szélesebb 
európai lelkészképzési összefüggésekre tekintettel lenni. 
Koncentráltan fi gyel arra, hogyan lehet az ordinációhoz 
vezető lelkészképzést olyan formába hozni ma, hogy min-
den szinten biztosítsa a megfelelő utánpótlást az egyházak 
számára a jövőben. Első és nagyon lényeges tapasztalat, 
hogy sok különbség van ugyan a tagegyházak felsőfokú 
lelkészképzési gyakorlatai között, de a lényeges kérdések 
mindenek ellenére nagyon hasonlóak. Az alapképzés fon-
tossága mellett nagy hangsúly esik a gyakorlati képzésre 
és a szakmai továbbképzésre, a lelkészvizsgára felkészítő 
programokra. Ahogyan nálunk is eltűnt a gyakorlatból 
a tradicionális segédlelkészi képzési forma, ugyanúgy a 
többi tagegyházban is, szinte mindenütt a kísérés és a 
mentorálás mellett végzett, szervezett gyakorlati képzés 
dominál. Ennek keretén belül az aktív gyülekezeti életben 
való jelenlét és a személyes hivatással kapcsolatos érlelő-
dési folyamat minősége, szervezettsége és hatékonysága 
lett a döntő irányvétel. 

Egyértelmű, hogy azokat az eredményeket, amelyek-
kel ma az európai teológiai képzési program dolgozik, át 
tudjuk venni és alkalmazni tudjuk a mi magyarországi 
helyzetünkben. A hazai összefüggésekben folytatott meg-
beszélések és konzultációk meghatározzák azokat a spe-
ciális kereteket, amelyeken belül az EHE a jövőjét el tud-
ja képzelni, és azokat a célkitűzéseket, amelyeket reálisan 
meg is tud valósítani.
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A jövő kontúrjai

A magyar felsőoktatás specialitásait és körülményeit mesz-
szemenően fi gyelembe kell venni ahhoz, hogy egy kizárólag 
hitéleti képzéssel foglalkozó egyetemnek a reális jövőépí-
tési kontúrjai kirajzolódhassanak, és az ennek megfelelő 
felsőoktatási koncepció előttünk állhasson olyan formá-
ban, hogy az elképzelések megvalósíthatók legyenek. Ezen 
fáradozunk néhány éve az EHE működése kapcsán. Erre 
irányul a fenntartói fokozott támogatás is, de ezt segíti az 
EMMI felsőoktatásért felelős vezetőivel folytatott folyama-
tos konzultáció is. Egy kis egyetem önálló fennmaradásá-
nak és jövőjének építése melletti döntés adta meg ennek a 
munkának a kereteit és lehetőségeit.

Három alapvető irányt láthatunk most magunk előtt 
a jövő érdekében, amelyekre már részben ráállt az egyete-
mi életünk, és egy részük el is indult a megvalósítás útján.

Az egyetemi menedzsment fejlesztése

Az egyetemi menedzsment fejlesztése az első lépés abba az 
irányba, hogy az intézmény képes legyen a továbbiakban 
újabb szakterületekkel bővíteni az akkreditált képzést, és 
önálló életét meg tudja szervezni a jövőben is. Legyen meg-
felelő személyzet és infrastrukturális háttér ahhoz, hogy 
külföldi partnerintézményekkel is fokozottabb együttmű-
ködést lehessen megvalósítani az elkövetkező években. 
A nemzetközi kapcsolatok a jelenlegi helyzetben is jóval 
elevenebbek, mint amit egy ekkora intézmény átlagosan 
meg tud valósítani. Magas a külföldön tanuló ösztöndíjas 
hallgatóink száma, és nem csökkent az Erasmus-program 
keretében hozzánk érkezőké sem. Azonban minden továb-
bi fejlesztési lépés előfeltétele a jelenleg működő menedzs-
ment megerősítése és kibővítése.

Tanszéki szerkezet

A konkrét oktatási területeken a tanszéki szerkezeten belül 
elindítottunk egy frissítési folyamatot. Ennek következté-
ben aktuális témák és kutatások felé is intenzívebben for-
dulhatnak majd az egyetem oktatói a jövőben. Prioritást 
kapott a biblikus tanszéki munka megerősítése két új mun-
katárs belépésével. Terveinkben szerepel még az is, hogy 
bibliaismereti vonalon a felnőttképzés területén intenzíven 
építkezünk a jövőben.

A gyakorlati tanszékcsoporton belül megtörtént a val-
láspedagógiai képzés önállósítása és kibővítése is. Új tan-
székként indul a valláspedagógiai terület a 2015/16-os tan-
évben. Az iskolai tanítási gyakorlatok újragondolása és 
országos lefedettséggel történő szervezése is elkezdődött, 
ebben a tanévben már meg is valósulhat.

2016 őszétől pedig halaszthatatlanul meg kell találni a 
dinamikusan fejlődő evangélikus diakóniai munkaág szá-
mára az evangélikus szociális képzés lehetőségét. A felső-
fokú képzésnek és a diakóniai területen dolgozók teológiai 
továbbképzésének az útját két-három éven belül minden-
képpen ki kell alakítani. Ez a terület az MEE Diakóniai Osz-
tályával szoros együttműködésben újulhat meg.

A zenei képzésnek rövid időn belül alkalmassá kelle-
ne válnia arra, hogy a gyülekezetek missziói erejét növe-
lő minőségi könnyűzene irányában tudjon nyújtani a jö-
vőben jól alkalmazható képzést. Sajnos a kántor szakkal 
kapcsolatban a teljes átgondolás feladata áll előttünk. En-
nek erős háttérkérdése az, hogy az evangélikus egyházban 
egyáltalán van-e valós igény rész- vagy teljes munkaidős 
kántorokra a jövőben. Ugyancsak problémát jelent, hogy 
a fúvószenei képzés jelenlegi helyzete sem megnyugtató 
az egyházzenei élet jövője szempontjából. A 2017-es év-
re jó lenne biztosítani ennek a területnek a dinamiku-
sabb és gyülekezetépítési koncepciók számára is életerő-
sebb megújítását.

A rendszeres teológiai tanszékcsoporton belül a társa-
dalomtudomány területén is aktuális kérdéseket felvállaló 
és a hazai kutatóintézetekkel aktív kapcsolatban lévő úju-
lásra van szükség. Összefügg ez a kérdés a hittanárképzé-
si ág előretörésével és az ezzel kapcsolatosan jelentkező új 
elvárásokkal és igényekkel. Nagyon sok ígéretes jelenség 
játszódik le ezen a területen, és ennek megfelelően a kuta-
tói munka erősítése fontos célfeladat.

Kutatás

Kutatási területüket legfőképpen az oktatói kötetek ke-
retén belül mutatták be oktatóink az utóbbi két évben 
(Teológia és kultúra, 2014; Teológia és oktatás, 2015), il-
letve jó pár tudományos konferencián ismertették ered-
ményeiket. Ezeket a konferenciákat vagy mi rendeztük, 
vagy meghívást kaptak oktatóink; ez utóbbira gyakran 
nyílt lehetőségünk. 

Ebben az évben indítunk el egy olyan valláspedagó-
giai kutatást Kodácsy-Simon Eszter témajavaslatai alap-
ján és vezetésével, amelynek keretében az Etikai és tár-
sadalmi kérdések a hitoktatásban címmel foglalkozunk 
alapvető és aktuális témákkal. Elsősorban a „mit ta-
nítsunk meg?” kérdésének vizsgálata kerül itt elő, úgy 
is, mint háttéranyag készítése az 1–12. osztályos hittan-
könyvekben megjelenő témákhoz. Ez a kutatás már el-
kezdődött, most pedig elmélyült és intenzív teológiai 
munkával kiszélesedik. Milyen kérdésfelvetések (élet-
kérdések) mentén melyik korosztálynak mit tanítsunk 
meg? Mire hívjuk fel a fi gyelmüket az adott témán be-
lül? Mit mond az adott kérdésekről a Biblia és a sajáto-
san evangélikus etika? Milyen szempontok segíthetnek 
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a válaszadásban minket (tanulókat és tanárokat)? Az új 
valláspedagógia tanszék lesz a gondozója és megvalósí-
tója ennek a munkának.

E kutatás részterületeit a következő témák közül ki-
választott öt-hat terület jelentené: génmódosított élelmi-
szerek és állatkísérletek (bioetika); abortusz, eutanázia és 
klónozás (orvosi etika); a pénz világa (gazdasági etika); 
atomenergia (technikai etika); Facebook és virtuális világ 
(médiaetika); ökológiai válság (környezetetika); vásárlási 
szokásaink (fogyasztói társadalom); cigányok, magyarok 
és bevándorlók (társadalometika); tisztesség és őszinteség 
(politikai etika); lehetőségek és határok (pedagógusetika). 
Az új valláspedagógiai tanszék szervezésével és kialakítá-
sával egyidejűleg indul el ez a projekt, nyilván a meglévő 
evangélikus bázis beépítésével, az EPSZTI munkatársaival 
való szoros együttműködésben. 

A későbbiek során minden tanszék bekapcsolódna eb-
be a kutatásba a következő témák mentén: dogmatikai kér-
dések a hitoktatásban (bűn, halál, megváltás, reménység, 
feltámadás, hit, kegyelem stb. fogalmainak rövid és köz-
érthető magyarázata); nehezen tanítható (mert félreérthe-
tő, félremagyarázható vagy ismeretlen) ószövetségi/újszö-
vetségi részek tanítása; kérdések a világvallások és vallási 
irányzatok területéről; zene és csend a hitoktatásban; ér-
dekes (de nem közismert) személyek és események az egy-
ház történetéből. 

Olyan metodikai kérdések vizsgálatára is sort kell ke-
ríteni, amelyek az általános pedagógiában és más tárgyi 
szakmódszertanokban is felmerülnek, de amelyek a vallás-
pedagógiában különböző életkérdéseket érintő új kihívás-
ként, katechetikai sajátosságként jelennek meg. Ilyen pél-
dául a fogyatékkal élők tanítása, a cigánygyerekek hitok-
tatása, sajátos nevelési igényű tanulók a hittancsoportban, 
értékelési dilemmák a hittanórán, az illusztrációk haszná-
lata és szerepe.

Ezen a kutatási területen túl elindult egy homiletikai 
kutatási munka is, amely ökumenikus szerzői kör által írt 
igehirdetések közreadásával szeretné bővíteni a magyar 
nyelven elérhető nyomtatott prédikációk tárházát. Az is 
célja ennek a projektnek, hogy legyen feldolgozható és ol-
vasható kortárs igehirdetés a mai hallgatók számára. Több 
mint egy évtizeddel ezelőtt is végeztünk ilyen munkát, és 
az akkor megjelent kötetek értékes darabjai lettek az írás-
ban elérhető prédikációs irodalomnak.

Keretek és arányok

A teológiai képzés új helyzete abban is megmutatkozik, 
hogy a lelkészutánpótlás területén kisebb számokkal, de 
minőségileg erősebb munkával szeretnénk dolgozni. Az 
evangélikus egyház jelenlegi munkaerőigényének lelké-
szi téren megfelelnek a mostani évekre beállt bemeneti és 
kimeneti számok. Hittantanári területen viszont minden-
képpen nagy változásra van szükség ahhoz, hogy hosszú 
távon is legyen elegendő hitoktató és hittantanár iskolák-
ban és gyülekezetekben egyará nt. Az utóbbi évek egyete-
mi statisztikai adatai is mutatják, milyen nagy átrende-
ződés zajlik a hallgatói összetételt és a szakokat illetően.

A fejlesztési és megújulási program legfőbb célja az, 
hogy dinamikusabb és rugalmasabb képzési formát tud-
junk kialakítani az évtized végére. Olyan képzési tartal-
mat és formát, amely képes arra, hogy megújulási ener-
giát jelentsen egyházunk életében. A végzős hallgatókra 
nézve pedig olyan színvonalat szeretnénk elérni, hogy ké-
pesek legyenek átgondoltan, teológiailag erős alapokkal 
rendelkezve elindulni a gyülekezetépítő és hitébresztő 
egyházi munkában. A jelenlegi lépések egy nagyobb táv-
lat kezdő elemei, de kikerülhetetlenek és elodázhatatla-
nok a fejlődő evangélikus teológiai felsőoktatás számára.
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„Lelkipásztornak vagy lelkésznek nevezik a magyar protes-
tánsok papjait. A lelkipásztorok a templomi istentiszteleten 
és általában minden hivatalos jellegű egyházi szolgálaton 
kívül gyülekezetüknek mint egésznek, valamint a gyüle-
kezet tagjainak lelki szükségleteiről gondoskodnak, vagyis 
híveik körében például lelkipásztori látogatások által lelki-
gondozást (cura pastoralis) folytatnak.”1 

Most azonban nem személyekre, hanem a hasonló el-
nevezésű evangélikus lelkészi szakfolyóiratra emlékezünk, 
amelynek küldetését úgy is megfogalmazhatjuk: a Lelki-
pásztor egy folyóirat a lelkipásztorokért. „Biztos, hogy Vér-
tesi Zoltán lelkész testvérünk nem gondolt majdnem év-
százados útra, amikor 1924 végén és 1925 elején szerényen, 
teljesen önálló kezdeményezésként, falusi lelkészként elin-
dította a Lelkipásztor című szakfolyóiratot. Arról meg ta-
lán nem is álmodhatott, hogy 90 év múlva már lelkészek 
ezrei köszönhetik majd önképzésünk és a megfelelő szak-
mai szinten maradásunk egy jelentős részét ennek a lépés-
nek.” (Szabó 2015)

A folyóirat születése és kialakulása

Érdekes és fi gyelemre méltó, ahogyan maga Vértesi Zoltán 
magyarbólyi lelkész ír erről:

„Az első világháború után lelkésztársaimmal többször 
beszélgettünk arról, hogy milyen égető szükség volna egy 

 1 Lásd a Pallas Nagy Lexikona „lelkipásztor” szócikkét.

önálló evangélikus homiletikai, prédikációs folyóirat meg-
indítására. A kezdő fi atalabb papi nemzedék teljesen ma-
gára van utalva, s kiválóbb lelkipásztoraink prédikáció-
it, írásmagyarázatait és gyakorlati útmutatásait soha nem 
hallva és nem olvasva, önmagát képezni nem tudja. Mind-
egyik gyakorló magyar lelkésznek van a fi ókjában egy-egy 
kincse, építő beszéde, mely köznyilvánosságra kívánkozik. 
A háború előtti, alatti és utáni magyar igehirdetés megörö-
kítve nem volt. 

Tolna megye német nyelvű gyülekezetektől körülvett 
egy kis magyar községében, Kölesden élt egykor két lelkes 
pap, Lágler Sándor ev. és Kálmán Dezső ref. lelkész, kik a 
közös Protestáns Pap c. prédikációs folyóiratot szerkesz-
tették. Gyermekkoromban Zalaistvándon, hol édesatyám 
lelkész volt, sokszor betűzgettem és olvasgattam belőle, de 
az is megszűnt.

Mikor Pápáról, hol Gyurátz püspök mellett egyház-
kerületi káplán voltam, a teljesen németajkú gyülekezet-
be, Magyarbólyba kerültem s ott több más, németül sok-
kal jobban tudó jelöltekkel szemben egyhangúlag meg-
választottak, azóta mindig a különben gazdag külföldi 
német vallásos irodalomból táplálkoztam, de sokszor 
felmerült bennem az a gondolat: miért ne lehetne ne-
künk is a hazai viszonyoknak megfelelő magyar prédi-
kációs folyóiratunk? 

Ennek megvalósulása érdekében 1924. évben, ami-
kor a mohácsi vészhez hasonló összeomlás következett 
be, költségvetést csináltam, komoly tárgyú hirdetéseket 
gyűjtöttem, majd Pécsett egy nyomda előzékeny igazga-

b 1925 volt az az év, amelynek minden hónapjában megjelent a Lelkipásztor mint új, az evangélikus lelkészek mun-
káját segítő szakfolyóirat. Amikor a kilencvenedik születésnapot ünnepeljük, büszkén és hálásan kijelenthetjük: 
a Lelkipásztor a legidősebb magyar evangélikus sajtótermék, amely kilencven éve megjelenik, annak érdekében, 
hogy minél igényesebb, színvonalasabb legyen a magyar evangélikus lelkészek szolgálata.

Úgy ünnepeljük ezt a születésnapot, hogy visszatekintünk az indulásra, ami egyáltalán nem hétköznapi és 
megszokott. Megszólaltatjuk az előző főszerkesztőt, és elgondolkodunk rajta, miért fontos a lelkészek önképzé-
se. Biztos, hogy fontos? Ma is az? Hogyan tudjuk elképzelni az igehirdető szellemi és lelki felkészültségének kí-
vánatos egyensúlyát?  Segít ennek az egyensúlynak a kialakításában az Igehirdető műhelye című rovat? Profi tál a 
Lelkipásztor elmélyült olvasásából egy gyakorló evangélikus lelkész a mindennapi szolgálatában? Mit ad ez a fo-
lyóirat a biblikus teológiai továbbképzés és a spirituális készenlét terén? Ilyen kérdésekre refl ektálva ünnepeljük 
a kilencvenéves Lelkipásztort, és hívjuk egy pillanatnyi ünnepi megállásra az Olvasót.

Ünnepi tallózás a kilencvenéves

Lelkipásztor kincstárában
g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

K I L E N C V E N É V E S  A  L E L K I P Á S Z T O R e
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tójával a nyomdaköltségekre nézve megállapodtunk. Még 
ezután sem mertem mindjárt a lapot megindítani, hisz 
német nyelvű, nagy dél-baranyai, több fi liájú gyüleke-
zetben lévén (bár ekkor már első ízben káplánom volt), 
nekem mint magyar embernek, a német nyelvű prédi-
kálás előkészületei is nagy gondot okoztak, azért az ak-
kori egyházi lapban közzé tettem szándékomat azzal, 
ha erre valaki vállalkozik, szívesen átadom néki ennek 
keresztül vitelét. De senki nem jelentkezett. Kapi püs-
pök is hallgatott.

Erre 1924. november 30-án első ádventkor megindítot-
tam a Lelkipásztort. […]

1925. jún. 1-től sikerült megnyernem társszerkesztőül 
Kemény Lajos budapesti lelkészt […].

Két évfolyam szerkesztése és kiadása után 1927. év ele-
jén a dunántúli ev. püspök (Kapi) kérésére szívesen átad-
tam néki a lapot, ki aztán hatalmi intézkedésével ráírt az 
esperesekre, egyes lelkészekre, záros határidőn belül, meg-
felelő közleményeik beküldésére. […]

Ez óta mind máig él, virul és fejlődik a Lelkipásztor. 
Egyik budapesti, nagyszabású közös prot. reformációi ün-
nepélyen, mikor a prot. sajtó irodalmat is kiállították, dr. 
Kovács Sándor (néhai püspök), az akkori Luther-múzeum 
és könyvtár vezetője a Lelkipásztor mint önálló első ma-
gyar evangélikus homiletikai folyóirat első számát is kiál-
lította. Ott láttam, egyéb sajtótermékek között a terem kö-
zepén felállított üvegbúra alatt. Meghatódva szemléltem, 
mint lelkem régi szerzeményét, s ez a megbecsülés többet 
ért nekem minden földi jutalomnál.”2

S ha már a Lelkipásztor folyóirattal a magyar evangé-
likus sajtó történetére is emlékezünk, annak a folyóirat 
megindulása előtti vázlatát rajzolja meg Czenthe Miklós 
a Lelkipásztor 75. évfordulójára emlékezve: „Az első Ma-
gyarországon nyomtatott újság, a Rákóczi-szabadság-
harc hírlapja, a Mercurius Veridicus ritkaságszámba menő 
példányai közül az 1710. évi három szám az Evangélikus 
Országos Könyvtár őrizetében van, mely oda feltehető-
en a tudomány- és művészetpártoló Prónay, Radvánsz-
ky, Podmaniczky családok egy tagja jóvoltából kerülhe-
tett. Bél Mátyás alapította az első rendszeresen megjele-
nő magyarországi újságot Pozsonyban Nova posoniensa 
címmel (1721–1722). Ugyancsak pozsonyi volt a számos 
lap szerkesztésében közreműködő Karl Gottlieb Win-
disch (1725–1793: Pressburger Zeitung, Ungarisches Ma-
gazin). Evangélikusnak született Ráth Mátyás, az első 
magyar hírlapíró, a Magyar Hírmondó (1780–1783) ki-
adója, későbbi győri lelkész […] A tudományos és teo-
lógiai folyóiratok közül megemlítem a Protestáns Tudo-
mányos Szemlét, mely 1859-től a neves gondolkodó, Bal-
lagi Mór szerkesztésében jelent meg. A Protestáns Pap 

 2 Vértesi 1973, 129–131. o. Ebben a számban Balikó Zoltán lelkész 
is írt egy megemlékezést Vértesi Zoltánról.

gyakorlati szakközlönyt Lágler Sándor kölesdi evang. és 
Kálmán Dezső ref. pap adta ki 1880-tól. Az igényes Ös-
vény c. folyóiratot a Luther Társaság jelentette meg 1912-
től, Kovács Sándor szerkesztette, azonban az I. világhá-
ború után egyre ritkábban jelent meg […] A teológiai és 
ébredési lapok nagy része a Dunántúlon jelent meg […] 
Az 1924-es év végén, 75 éve jelent meg az azóta egyfolytá-
ban megjelenő legnagyobb múltú egyházi lapunk, a Lel-
kipásztor.” (Czenthe 2000, 2. o.) Az első teljes évfolyam 
1925-ben jelent meg, ez az évforduló adja a 90 esztendős 
megemlékezés alapját.

„Beköszöntőmben megadtam a lap programját, amely 
az Úr Jézusnak Lk 4,18 szerint a názáreti iskolában elhang-
zott programja: »Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy 
felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdes-
sem…«” (Vértesi 1973, 130. o.) „A lelkészek Főpásztorának 
programja a Lelkipásztornak is programja. Röviden kívá-
nunk szólni s e reménytelennek látszó, sötét magyar éjsza-
kában, ezer sebből vérző magyarhoni evangélikus egyhá-
zunk, híveink s a magyar hazánk érdekében annál többet 
cselekedni.” (Vértesi 1924, 1. o.)

A lap rovatainak beosztása a kezdetkor:
„I. Előfohászok, énekek, imák, versek
Itt énekkarok részére kottás énekeket is közöltem. Így 

pl. az első számban Hamar Gyulától: Evangélikus magya-
rok fohásza, férfi karra, melyet több templomban énekel-
tek nagy hatással.
 II. Egyházi beszédek, írásmagyarázatok
 III. Alkalmi beszédek és elmélkedések
 IV. Képek és idézetek a Szentíráshoz
 V. Lelkész teendői. Egyházi és iskolai élet
 VI. Törvények és rendeletek
 VII. Irodalom és művészet
 VIII. Kérdések és feleletek” (Vértesi 1973, 130. o.)

Ennyit az alapozásról, és most kezdődjék az ünnepi tal-
lózás a „kincstárból”.

Ünnepi tallózás

Mindjárt az első számnak az evangélizáció a témája. Bizo-
nyára emlékszünk, hogy 1920-ban Ostff yasszonyfán volt 
az első lelkészkonferencia Gáncs Aladár szervezésében. 
Megszívlelendő, amit a lap erről ír: „Ne keressünk újat, 
rendkívülit, szenzációt. Prédikáljunk mindig a felolvasott 
szöveg szerint röviden, közvetlenül, egyszerű szavakkal, 
szívtől-szívhez, az életből vett egy-egy példa odavetítésé-
vel.” (Uo.)

Ugyancsak téma volt a magyarosítás is, de már távol-
ról sem az előző nemzedékek kisebbséget lenéző szemlé-
letével. „Több magyarosítást, őszintébb, meg nem alkuvó 
magyar nemzeti öntudatot” – írja egy Predikátor néven író 
szerző 1925-ben. Széchenyi szavával fejezi be gondolatait: 
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„Míg nyelvünk él, mindaddig nemzeti létünk, ha csorbul 
is, azért bilincsek közé süllyedni tán mégse fog…” (Predi-
kátor 1925a, 36. o.) Befejezése: „Nem annyira zajos irreden-
tára, mérges, vagy búsuló hazafi ságra, fogadkozásokra, in-
kább hívő, bűnbánó lelkekre van szükség.” 

Érdemes megjegyezni az idei konfi rmációk után az er-
ről szóló mondatát: „Csak korán és komolyan kell az anya-
got, a szíveket lelkipásztori kezünkbe venni, s el nem eresz-
teni a sírig.” (Predikátor 1925b, 32. o.)

Az első külföldre tekintés C. Brown Az ige hatalmában 
című írásának ismertetése volt (1926). 

Talán nem mindenkinek szimpatikus, de érdekes, 
amint a III. évfolyam 3–4. számában a lelkészi szolgála-
ti napló születéséről ír. A bemutatás szerint egy debreceni 
református lelkész szerkesztette a következő rovatokkal:

• Napok beosztása
• Liturgikus és templomi szolgálatok
• Belmisszió. Cura pastoralis
• Katechézis
• Contemplatio (bibliatanulmányozás, irodalmi munka)
• Adminisztráció
• Megjegyzések
A debreceni református egyházmegye fogadta el elő-

ször kötelező használatra. 
Az 1927-es évben az addigi szerkesztők közleményben 

jelentették be: „Kapi Béla püspök úr hajlandónak nyilatko-
zott arra, hogy mint a lap főszerkesztője, minden kerület-
ből való egy-egy munkatárs segítségével […] átvegye a lap 
vezetését.” (Vértesi–Kemény 1926) Kapi püspök maga így 
írt: „Ezen gyakorlati theologiai folyóiratunkat egy szerkesz-
tőbizottsággal együtt fogom szerkeszteni. Ezen fáradságos 
munkára […] azért vállalkoztam, hogy egyházunk ige-
hirdetésének ügyét szolgáljam…” (Kapi 1926) A lap mun-
kaprogramjának alapelvét az Ige című cikkben fejtette ki:

„Az Ige Istentől van.
Az Ige testté lett a megváltó Krisztusban.
Az Igének életet kell teremtenie bennünk és általunk.” 

(Kapi 1927, 3. o.)
Ezt a témát veszi fel egy írás még 1928-ban is: a lelki-

pásztor „legyen miniszter verbi Domini, s akkor tapasz-
talni fogja: mindenek lehetségesek nekem a Krisztus által, 
aki engem megerősít” – írja Fábián Imre sárszentlőrinci 
lelkész (1928, 116. o.).

Érdemes a munkatársakat is felsorolni eddig: 1940-
től Vértesi Zoltán kezdeményezése után a főszerkesztő 
Kapi Béla püspök, szerkeszőbizottsági tagok: Duszik La-
jos, Kemény Lajos, Kardos Gyula, Vértesi Zoltán. Felelős 
szerkesztő és kiadó: Túróczy Zoltán, a következő évben: 
Kapi Béla vezetésével, Járosi Andor, Kemény Lajos, Kar-
dos Gyula, Molitorisz János és Túróczy Zoltán, 1942-től 
D. Kapi Béla elnök, Túróczy Zoltán, Kemény Lajos, Kar-
dos Gyula, Járosi Andor, felelős szerkesztő és kiadó: Mo-
litorisz János. 

1943-ban jelenik meg több számban folytatásban a „Pa-
pok a főpap előtt” című sorozat, amelynek első cikke Adj 
számot a te sáfárságodról Budaker Oszkár tollából.  

1944 januárjában ugyanazok voltak a munkatársak, 
mint 1942-ben, és a vezércikk címe A háborús igehirdetés, 
amelynek témája az ember találkozása Istennel. Erről szól 
a Biblia. Ezt kell érzékeltetni. Ha ezt meg tudjuk tenni, ak-
kor az igehirdetés háborúban és békében is időszerű lesz. 

Új utak keresése

1945 decemberében az Evangélikus Lelkipásztor Körlevél 
formájában jelent meg a lap. A szerkesztőség Celldömöl-
kön működött Molitorisz János vezetésével. Ezután két év 
szünet következett. 

1947 januárjában jelent meg újra a Lelkipásztor Veöreös 
Imre szerkesztésében. „Meg vagyok győződve és ezért há-
lát adok Istennek, hogy egyházunknak 1950-ben is vezet 
csodálatos útja a magyar népi demokráciában… Csak na-
ponként egy lépéssel előre… lépésnyi világosságot, lépés-
nyi útra a bűnbocsánat hitében a határozott rálépés en-
gedelmességében… tovább az evangéliummal ahol lehet 
és ahogy lehet, más új úton, a misszionárius leleményes, 
friss, nem esik kétségbe, hanem keresi a mának megfelelő 
új utakat.” (Veöreös 1947)

Arra már e sorok írója is emlékezik, hogy az ötvenes 
évek legelején a közösség volt egyházunk nagy témája. Sré-
ter Ferenc írta az első cikket Közösség címmel, Görög Ti-
bor A zárt közösségtől a gyülekezetig és Scholz László Ekk-
lésia és koinónia címmel írt a témáról (Sréter et al. 1951). 
Ehhez kapcsolódott Koren Emil cikke: Próbálkozásaim 
a bibliaórákkal (1951). A textus rövid exegézise után „áta-
dom a szót” – írja. 

Az 1952-es év nagy témája a zsinat volt. Veöreös Imre 
(1952) így biztat: „aggodalom helyett inkább imádkozzunk”.

1952-ben a szerkesztést Vet Lajos veszi át: „Arról van 
szó, hogy az evangélium igéjét […] tisztán és igazán hir-
dessük. Erre vagyunk hivatva most is, sőt most jobban, 
mint valaha. Megvan a szabadságunk hozzá, nekünk job-
ban, mint a kapitalizmus igájától még meg nem szabadult 
népek körében működő testvéregyházainknak. Ez a sza-
badság kötelez bennünket.” (1952, 101. o.) Mihályfi Er-
nő erre erősít rá (1952): „Semmi sem térítheti el egyhá-
zunkat megtalált helyes útjától.” Ebben az évben találko-
zunk először folyóiratunkban Hafenscher Károly írásával 
Szolgálatunk címmel, amelynek helye az út, alapja az en-
gedelmesség, értelme a másik ember, és módja az egysze-
rű igehirdetés.

1951-től új főszerkesztője van a folyóiratnak: dr. Pálfy 
Miklós, a kiadó dr. Ottlyk Ernő, akinek cikke Az egyházi 
békemunka távlatai címmel jelent meg. Hogy a távlat med-
dig tartott, és az út hova vezetett, tapasztaltuk.
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Ünnepi tallózás a kilencvenéves Lelkipásztor kincstárában a

A diakónia útja

Káldy Zoltán cikke vezeti be az új szakaszt Világias egy-
ház címmel. „Mi pedig lelkészek, ennek a világias egy-
háznak a szolgálatában kell hogy álljunk, tudva azt, hogy 
minél inkább vagyunk világiasak – fenti értelemben! –, 
annál inkább járunk a Jézus Krisztus nyomdokán…” (Kál-
dy 1963, 3. o.)

1964-ben olvashatjuk Az egyház életformája a diakónia 
című előadást ugyancsak Káldy Zoltántól. A cikk alcíme: 
Az egyház szélesebb horizontú diakóniája. 

Ezt a következő évben fejti ki Az ötödik út című cikk 
(Káldy 1965). Lehetett volna a „hierokrácia útja”, „a kon-
formizmus útja”, „a gettóba vonulás útja”, „az opponálás 
útja”, ám az ötödik út „a diakónia útja”. Ezen az úton „ösz-
szekovácsolódtunk”, írja egy következő számban Káldy 
Zoltán (1966).

Ottlyk Ernő pedig a zsinat egyházunk nagy „átren-
dezésével” kapcsolatban írja: „zsinatunk az egyház szer-
vezetét hozzá arányosította egyházunk népe lélekszámá-
hoz és teherbírásához.” Ekkor szűnt meg a négy kerület, 
és lett belőle kettő. 

„Ebben a helyzetben tört ki 1956. október 23-án az el-
lenforradalmi kísérlet a Magyar Népköztársaság megdön-
tésére és a szocializmus megbuktatására” – írja Ottlyk Er-
nő az előbb idézett számban. 

Most kell hozzátennem, hogy tallózásra kaptam felha-
talmazást, és nem ítéletre. De nem is tehetem azzal a kri-
tikával, hogy akkor ellenálló lettem volna, mert nem ez 
az igazság. 

A Lelkipásztor 1967. június 20-i számában Ottlyk Ernő 
püspöki beköszöntőjét olvashattuk A szeretetről címmel. 
Pontjai a következők voltak: az Isten szeretete, a szeretet 
távlata, a nép szeretete, a világot átfogó szeretet, az egyhá-
zak szeretete és egyházunk szeretete. 

1967-től a Lelkipásztor új szerkesztője és kiadója dr. 
Prőhle Károly lett. Mintha rést érzett volna, írta Kál-
dy Zoltán a cikkét: Összébb az egy úton. „Aki ezen az 
úton még mindig ellentétet szít, akár az egyház veze-
tőségén belül, akár a lelkészi karon belül, aki továbbra 
is a »hitelrontást«, a »suttogást és susárlást« tartja fel-
adatának, és aki még mindig azzal van elfoglalva, hogy 
külföldi hittestvéreinket egyházunk szolgálatáról, hely-
zetéről tendeciózusan és hamisan tájékoztassa, azokat 
maguknak a lelkészeknek kell kivetniük maguk közül.” 
(Káldy 1968, 3. o.)

1973 márciusától a Lelkipásztor új szerkesztője Nagy Ist-
ván. Ekkor jelent meg Vértesi Zoltán már idézett írása a 
kezdetekről. Ugyanebben a számban volt olvasható Prh-
le Károly szép megemlékezése a Lelkipásztor elindítója, 
Vértesi Zoltán születésének 90 éves évfordulója alkalmá-
ból Jézushoz vezetni címmel (1973): „Most csendben Isten 
előtt elgondolkodva: mélységes tisztelettel emlékezem ar-

ra a lelkészre, akinek szívében és lelkében megszületett a 
Lelkipásztor gondolata…” 

Az 1974 februári szám témája a negyedszázados egyez-
mény volt, többek között Káldy Zoltán és Fabiny Tibor írá-
sával. Azt gondolom, magáról az egyezményről most nem 
szükséges részletesen szólnom. Újításként ettől kezdve jó 
darabig ketten dolgozták fel a soros igehirdetés textusát. 

1978 februárjában Az egyház missziójának dimenziói 
címmel adta közzé a Lelkipásztor Káldy Zoltán püspöki 
jelentését, aki missziói előadók szolgálatba helyezését ja-
vasolta minden egyházmegyében. Talán ma érdekes, hogy 
ekkor merült fel először az Üllői út 24. modernizálásának 
gondolata. 

Határátlépés és hazatalálás

Talán furcsa ez a két szó egyszerre. Valahogy mégis ez tör-
tént. Mert kinyílott a határ, és a Lelkipásztor ugyanakkor 
visszatért „startjához”.

Ezekben az esztendőkben lett (újra) téma a régi és új for-
mák keresése. Ponicsán Imre cikkét olvashattuk a tárgyban 
Szeretetvendégségeink megújulásáért címmel 1980-ban. Így 
köszöntött ránk lassan az 1984-es esztendő az LVSZ buda-
pesti nagygyűlésével és annak izgalmaival, Káldy Zoltán 
LVSZ-elnökségével és Dóka Zoltán nyílt levelével, sorsfor-
dító harcával.

1989 szeptemberétől a főszerkesztő Hafenscher Károly 
lett. Ebben az esztendőben az ausztriai Őriszigeten tartot-
ta gyűlését a KÉMELM (Külföldön Élő Magyar Evangéli-
kus Lelkészek Munkaközössége), és megjelent Gémes Ist-
ván írása Lelkészi szolgálat külföldön élő magyarok közt 
címmel. „Határátlépést” jelentett ez több szempontból is. 
Pátkay Róbert angliai püspök testvérünktől is hasonló té-
májú írás jelent meg.

Ez a fordulat persze nem történhetett sebek nélkül. Az 
1994. év 4. számában Sebek című írás jelent meg. „Ilyen 
eset a fóti is, ahol Zászkaliczky Pált Káldy Zoltán hiva-
tali hatalmával visszaélve megakadályozta abban, hogy 
egyhangú meghívás ellenére sem léphetett boldog em-
lékű atyja örökébe” – írta Hafenscher Károly főszerkesz-
tő egy cikkében. 

1996 szeptemberétől a felelős szerkesztő Szabóné Mát-
rai Marianna. Ennek épp 19 éve! „Mit szeretne a Lelki-
pásztor? Társ szeretne lenni és testvér. Lelkészeké első-
sorban. De milyen jó meglátni […] a jelentősen kibő-
vült kört: a Lelkipásztor segítő kezet szeretne nyújtani 
valamennyi egyházi munkatársnak […] teológiával fog-
lalkozni ritka és gyönyörű kiváltság. Szolgálatot szín-
vonalasan végezni dupla öröm. Egymás hangját halla-
ni, az együvé tartozást megélni erőforrás. […] Magam 
[…] arra szeretnék tekinteni legelőször, aki nélkül hiá-
bavaló, de akivel örömteli és eredményes lehet minden 
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munka…” – írja a szerkesztés munkájába belépve (Sza-
bóné Mátrai 1996). 

Ezt erősíti 2002-ben is a 12. számban A hír középre ke-
rül címmel, és a további számokban is hasonlóan ír: „Mi-
re jók hosszadalmas üléseink, cizellált mondataink […], 
ha a csatorna lassan fontosabbá válik annál a tartalom-
nál, amit hordoz és közvetít?” (Szabóné Mátrai 2004, 
1. o.) Valóban: a hírnek kell a centrumba kerülnie, a csa-
torna másodrendű. Erről szólt Marschalkó Gyula írása is 
a „három korról”: legyen igehirdetésünk korrekt, korsze-
rű és cornatív (szív szülte). 

A tallózásban is érdekes: megjelent digitalizálva a Lel-
kipásztor 1924–1984 közötti igehirdetéseinek textuáriuma 
fi atal kollégáink, Tubán József és Jorsits Attila munkájá-
nak köszönhetően. Itt kell megjegyeznem, hogy a Magyar 
Evangélikus Bibliográfi ában már kereshetőek a Lelkipász-
tor cikkei a kezdetektől mostanáig, legalábbis a cikkek cí-
me és szerzője megjelenítésével. A digitalizálás munká-
ja napjainkban is folyik – az országos iroda költözésének 
zavarai között is – az Evangélikus Országos Könyvtár és 
Herzog Csaba kollégánk segítségével.

Külön tanulmányt lehetne írni a Lelkipásztor szép, igé-
nyes, ízléses megjelenéséről, ám erre itt nincs sem idő, sem 
hely. Ehhez kapcsolódóan magam fogalmaztam meg az 
alábbiakat, s ez talán tallózásunk zárása is lehet: „A Lelki-
pásztor folyóiratunknak nemcsak szép címe, hanem ben-
nünket nevelő és formáló szándéka, »skopusa«, hogy va-
lóban azzá legyünk, amire hívattunk.” 

Nem könnyű, de megtisztelő feladat volt a szó szo-
ros értelmében minden Lelkipásztor-számot átnézni, át-
lapozni a kezdettől napjainkig. Amikor a feladatot meg-
kaptam, a szerkesztő ezt tette hozzá: „A kezdet: hogyan 
és miért jött létre a folyóirat? Érdekességek, tendenciák, 
állandóságok és kuriózumok kilenc évtized terméséből.” 
Nem tudom, ezt mennyire sikerült megvalósítanom, pon-
tosabban tudom, hogy bizonyára nem sikerült, bár talán 
a felsorolásban említettek közül mindegyik, még a kuri-
ózum is előfordult. Csak azt remélem, hogy nem darázs-
fészekbe nyúltam, hanem valóban kincstárból merítet-
tem, és a kincsekből valamit feleleveníteni és továbbad-
ni is sikerült.
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*70 éves a Lelkipásztor
g  H A F E N S C H E R  K Á R O L Y  ( I D . )

 b Az egyház történetében nem nagy idő – de egy egyházi 
lap életében hosszú a hét évtized, amelyben szakfolyó-
iratunk szolgálatát végezte. Ha meg azt vesszük, hogy 
alig van lap ma Magyarországon, amely 70 éves múlt-
ra tekint vissza, úgy még jelentősebbnek tarthatjuk 
éveink számát. Tudom, hogy nem kerek szám, mint 
a 75 vagy a 100 év, mégis, ha már az 1995-ös Evangéli-
kus Naptárban megemlékeztünk erről az évforduló-
ról, úgy méltó, hogy saját lapunkban is szóljunk róla 
néhány mondatot.

A múltról

Az első teljes évfolyam az 1925-ös volt. Igaz ugyan, hogy az 
egyházi év kezdetének megfelelően 1924 advent első vasár-
napjára jelent meg (nov. 30-án). Vértesi Zoltán magyarbólyi 
lelkész így adta meg nevét és helyét az újságok között: „Lel-
kipásztor – az első önálló magyarhoni evangélikus gyakor-
lati folyóirat.” Ő volt egy személyben a lap megindítója, ki-
adója és szerkesztője. Tulajdonképpen a részletes háttérraj-
zot csak 1973-ban adta közre, amikor arra kérték, tekintsen 
vissza: mi lett a lapból, és hogyan is volt az indulásnál (LP 
1973. márciusi szám). Megírta és megindokolta a korabeli 
szükséget, az azóta bekövetkezett formai és tartalmi válto-
zásokat. Megtudtuk, mennyi áldozatba, fáradságba került 
ilyen lapot indítani, s valamit megismertünk a vitákból, 
amelyekkel egyházunkban és a protestantizmusban álta-
lában e szaklapot fogadták. A Lelkipásztor előtt volt már 
egy „prédikációs folyóirat”, a Protestáns Pap című. Lágler 
Sándor evangélikus lelkész és Kálmán Dezső református 
lelkipásztor szerkesztésében Kölesden jelent meg. Vérte-
si elsősorban dunántúli kollégáinak szánta lapját, nekik 
akart segíteni. Beköszöntője evangélikus teológus lélekre 
vallóan Jézus beköszöntő igehirdetésére utal, a názáreti 
prédikációra (Lk 4,8), annak egy mondatát kiemelve: „hogy 
a szegényeknek az evangéliumot hirdessem.” Ez a gyakor-
lati szolgálatot segíteni akaró újság nyolc rovattal indult, 
közölt kész „mintaprédikációkat”, fordított németből so-
kat, tanácsolt és tájékoztatott. Mindenképpen azt kívánta, 
hogy a lelkésztestvérek lássanak túl parókiájuk kerítésén, 
és érezzék a segítséget: nincsenek egyedül, nemcsak nekik 
kell másokat Jézushoz vezetni, hanem ők is együtt Jézus 
vezetése alatt élnek és szolgálnak. Vértesi Zoltán atyánk 

benső indíttatást érzett, hogy ezt a szolgálatot végezze. Ezt 
írja ötven évvel később: „…égető szükségét éreztem egy 
önálló evangélikus prédikációs folyóirat megindításának.” 
Ebben a mondatban érezzük, hogy a viva vox evangelii áll a 
betű szolgálatának céljaként. Mindent az igehirdetésért, és 
jellemző módon az opus propriumot említi Vértesi: evan-
gélikus prédikáció. Luthert is szívesen idézi, a reformátor 
kedves zsoltárverse számára is jelentős: „Nem halok meg, 
hanem élek és zengem az Úr jótetteit.” (Zsolt 118,17)

A múltba visszatekintve, jól látszik egyfelől a szándék 
minden szerkesztő részéről. Segítséget akartak nyújtani a 
kollegáknak, váltakozva hol a gyülekezeti munkára, hol 
a közegyházi összefüggésekre koncentrálva. Másfelől ki-
rajzolódik a kor, amelyben havonta megjelent a Lelkipász-
tor. Akarva-akaratlanul is előkerültek a környezet problé-
mái: e világban élt, és a világ is benne élt az egyház népé-
ben. Nem lehetett „egyházi kínai falat” emelni az egyház 
birodalma köré.

Joggal mondhatjuk, hogy nagyobb kincs van birto-
kunkban a hetven évfolyamban, mint azt általában fel-
tételezik azok, akik csak a nevét ismerik a lapnak, vagy 
csupán néhány évfolyamot olvastak. Érdemes lenne kiad-
ni egy-egy teológusnak vagy akár nyugdíjas lelkésznek is 
szemlézésre. Bizonyos, hogy sok-sok értéket találnának. 
Sok változáson ment át az újság, mint ahogyan az elmúlt 
hetven év is változatos volt. Jómagam csak egyszer olvas-
tam végig harminc év igehirdetés-előkészítőit. Tanulságos 
olvasmány. Stílus, tartalom, hozzáállás tekintetében rend-
kívül változatos a Lelkipásztor.

A mai Lelkipásztorról

Minden szám megjelenésekor egyfajta csodaélményben 
van részem. Ismerve a nehézségeket, a mai ro hanó élet-
ben ezer dolgú kollégáimat, azt, hogy havi újságunkat nem 
profi  újságírók írják, azt, hogy néha lemondásokkal, néha 
túltermeléssel küszködöm, tudva a könnyed, felületes vé-
leményeket, de a hálás fogadtatást is, hallva nem evangé-
likusok visszhangját és összehasonlítva más országok és 
egyházak újságjaival, nem csodálkoznak már Olvasóim, 
munkatársaim, hogy valóban csodát élek át, amikor ke-
zembe veszem az új számot. Minden keserűséget, ideges-
séget feledek, sok sajtóhibát megbocsátok, és örülök, hogy 
egy új szám kerül Testvéreim kezébe, s hátha valamiben 
segít. Tudom: méregdrága az újság előállítása, postázása, 
ismerek kollégát, akinek valóban áldozatot jelent, hogy hű-

 * Megjelent a Lelkipásztor 70 éves évfordulója alkalmából az 1995/1. 
szám 28–29. oldalán.
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séges olvasója marad a Lelkipásztornak. A következő szám 
már rendszerint 90 százalékban készen áll, s az azt köve-
tő számot tervezem. Lesem a postát: kapok-e kért cikket, 
vagy legalább lemondólevelet, telefonálok, táviratozom, 
sürgetek, húzok, ha kell, s megfejelem egyik-másik cikket, 
hogy összefüggésben érthetőbb legyen. Valójában mindig 
szerkesztem a lapot, külföldön és belföldön, így tartok előa-
dást, vagy prédikálok, így nézek lelkésztársaimra: írnak 
vagy nem írnak, így hallgatok rádiót, nézek tévét, olvasok 
(egytized része sem kerül a lapba – de tájékozottság nélkül 
nem merném ezt a szolgálatot végezni). Nem magyarázom 

a csodát. Átélem. Az elmúlt öt esztendő és néhány hónap 
szerkesztői munkája engem gazdagított meg igazán. Új és 
új arcokat ismertem meg írásaikon keresztül, ma már nem 
egy gyülekezetből kinézve látok mindent a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban…

Kis példányszámú a mi lapunk, a 70 éves Lelkipász-
tor, de azért nem jelentéktelen. Továbbra is várom, kérem 
lelkésztársaim segítségét, őszinte véleménynyilvánítása-
it, ötleteit. Víziómhoz képest sokat kell még javulni szak-
folyóiratunknak. Legyen minden számunk közös mun-
ka eredménye!

Önképzés – dacolni a lehetetlennel
g  R E U S S  A N D R Á S

Ismerjük el: az önképzés fontos!

Bár az önképzést végző személy elnevezésének görög (auto-
didakta) vagy francia megfelelője (amatőr) ugyan némileg 
lekicsinylő, maga az önképzés nem idejétmúlt dolog. Kife-
jezik ezt mai szinonimái: továbbképzés, élethosszig tartó 
tanulás, e-tanulás. Tág értelmezést tesz lehetővé az angol 
elnevezés: self-development (önfejlesztés). Az elérhető infor-
mációk és ismeretek bőségében szinte tobzódó korunkról 
általában elmondható, hogy minden nap minden órájában 
lehetőség van új ismeretek szerzésére, egyfajta tanulásra. 
Az önképzés pedig éppen ilyen, nem szervezett, nem intéz-
ményes, nem valamilyen közvetlen célból (valamely állás 
betöltéséhez szükséges képesítés vagy tudományos fokozat 
megszerzéséért) végzett tudásgyarapítás. Az úgynevezett 
tudásalapú vagy információs társadalom színvonalával és 
elterjedtségével kapcsolatban sok kétség merülhet föl, és 
számos kijózanító megállapítást is lehet tenni. Viszont a 
lelkészeknek a korábbi századokból ismert tudásbeli mo-
nopolhelyzete megszűnt, és a lelkész mindennap, minden 
korosztállyal vagy bármely társadalmi réteggel találkozva 
egyfajta vizsgahelyzetben van. Ebben a helyzetben szüksé-
ge van folyamatos önképzésre.

Ne tegyünk le az önképzésről, még ha lehetetlennek 
tűnik is!

A rendszerváltozás után megnyílt új szolgálati lehetőségek, 
a kötelező iskolai hitoktatás és a – nem csak az egyház bü-
rokratizálódása miatt – roppant mértékben megnöveke-
dett adminisztráció miatt a lelkészek munkaterhelése to-
vább fokozódott. Még ha valaki tud is szakítani egy órát 

arra, hogy önmagát képezze, valószínűleg ritkán adatik 
meg, hogy fi gyelmét nem tereli el látogatás, telefon vagy 
az aktuális gond és feladat. És akkor még nem beszéltünk 
a házastársról és a családról.

Mégsem merem kimondani a lehetetlent, hanem ra-
gaszkodom ahhoz, hogy csak bizonyos, túlterhelt idősza-
kokban lehetetlen az önképzés. Mert szeretném hinni, hogy 
egyéni adottságaink és szolgálatunk kontextusa szerint ki-
ki meg tudja valósítani az elengedhetetlenül szükséges ön-
képzésnek legalább valamilyen mértékét.

Önképzéssel óvjuk magunkat a leszakadástól!

Az eltelt idő ellenére ma is található aktualitás Böjtös Sán-
dornak ötvenöt évvel ezelőtt a politikai múmiákról írt gon-
dolataiban: „Szemléletükben nyoma sincs a történelmi 
koncepciónak. Másfélszázados előzményeket semmibe 
vesznek. […] Minden kritikájuk az újra árad, múlt intéz-
mények életképességét nem fi rtatják, órájuk megállt, min-
den ítéletük előítélet. Megöregedtek, nincs bennük ifj úság, 
mely újat és jobbat akar és azért harcolni is kész. Évtizedek 
is kevesek nekik, hogy eljussanak a múlttól való érzelmi 
elszakadásra. Nincs világtávlatú helyzetrajzuk, nem térké-
pezték fel a földgolyót.” (Böjtös 1960, 238. o.)

Hasonlóképpen a teológiai múmiákról írottakban is: 
„A Biblia alakjairól úgy beszélnek, mint kortársaikról s a 
közelség kedvéért nem azokat szólaltatják meg mai szin-
ten, hanem ők mennek vissza hozzájuk az ókorba.” És: 
„Prédikáció-anyaggá tesznek elveket, pl. »egyedül Krisz-
tus!« S nem veszik észre, hogy amire a páli lángelméből 
telik, ami fényével ott minden napi kérdést betölt, az kis 
ministránsok ajkán recitálva a szellemi szegénylegény-
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ség unalmával űzi el az izzó életkérdésekre feleletet ke-
reső mai embereket. Pedig az lett volna a feladatuk, hogy 
a Krisztusban megnyilatkozott Isten kegyelmét és akara-
tát tegyék domináns hatalommá a mindennapi élet ezer 
kérdésében.” (Uo. 239. o.)

Önképzéssel óvjuk magunkat az elszürküléstől!

A teljes lelkészi szolgálatra vonatkozó alapigazság, hogy 
akinek folyton lelki táplálékot kell adnia, annak szüntelenül 
gyűjtögetnie kell, hogy legyen miből adnia (Hafenscher 
1953, 408. o.). Csak a tanulással kerülhető el, hogy ne váljék 
a lelkész „lassanként Luther-kabátba bújt szekta-prédiká-
torrá”, mert „aki csak a maga nótáját fújja, taníthatatlan, 
bezárt, öreg lélek, öntelt gazdag”.1

Roppant kihívás az igehirdető számára, hogy a rábí-
zott üzenetet, Krisztus örök evangéliumát hirdesse válto-
zatlanul és hűségesen. Nem válhat unalmassá, de nem is 
csaponghat. Az örök igazsághoz való ragaszkodás semmi-
képpen sem azonos a megszokottá válással vagy az állan-
dó szólamok hangoztatásával, az elpanelesedéssel. A ré-
giben még jobban elmélyedni, újat tanulni, új kérdések-
re választ keresni, a régit hordozó új szavakat találni, az 
evangélium felszabadító üzenetét az éppen minket hall-
gató jelenlevőknek elmondani, igazi megszólító igehirde-
téssel szolgálni – legalábbis ami a dolog emberi oldalát il-
leti – csak állandó lelki és szellemi megújulással, tölteke-
zéssel, tanulással, önképzéssel lehet.

Legyen tudatos az önképzésünk!

Az ember természetes tudásvágyából és kíváncsiságából 
következik valamilyen önképzés. Aki nem értett meg va-
lamit élőszóban vagy olvasva, arra fog törekedni, hogy is-
mereteit pótolja, az összefüggéseket felfogja. Aki egyszer 
nem volt képes meggyőzni másokat, keresni fog újabb és 
jobb érveket, vagy pontosítja álláspontját.

A hatvanas években tanácsolta Sólyom Jenő profesz-
szor, hogy a teológus törekedjék a teológia minden ágá-
ból egy, az egészről áttekintést nyújtó könyvet beszerezni. 
Akkor ez idealisztikus cél volt. Idegen nyelven írt újabb 
könyvekhez nem lehetett hozzájutni, magyar nyelvűek pe-
dig nem voltak. A helyzet mára alapvetően megváltozott. 
Elsőként beszerzett teológiai könyveimet ma már nem 
is idézik, mert ma újabb könyvek számítanak irányadó-

 1 Hafenscher 1953, 409. o. Fontos, hogy a több mint hatvan évvel 
ezelőtti „szektaprédikátor” kifejezést ne értsük általában a mai sza-
badegyházakra, hiszen az ő teológusaik felkészültség, önképzés, de 
egyetemi fokozatok tekintetében is felveszik a versenyt az evangélikus 
lelkészekkel.

nak. A világháló lehetőségei pedig széles kaput tártak. Ma 
még inkább szükségünk van ítélő- és véleményformáló 
képességre, amellyel meg tudjuk különböztetni az érté-
kest az értéktelentől. Ez a képesség pedig önképzést fel-
tételez. Sokat segíthetne ebben a teológiai eszmecsere, a 
teológiai közélet, ahol nem a saját vélemény rendíthetet-
len védelmezői, hanem egymásra fi gyelő és tanulni kész 
részvevők vagyunk.

Ma is érvényes jó tanács, hogy mindenkinek „legyen 
egy vesszőparipája, egy téma, amivel szívesen és alaposan 
foglalkozik” (uo. 409. o.). Ezt elsőként Hafenscher Károly 
írásában olvastam, hallani viszont Schulek Tibortól hal-
lottam először, aki hozzátette, hogy ezt a fő érdeklődési 
irányt jó minél előbb meghatározni és követni. A szüksé-
ges ismeretek minden területén, a teológia minden ágában 
ugyanis senki sem lehet tudós, de a teológia is az ismere-
teknek olyan szövete, amelyben az egyik fonál szervesen 
kapcsolódik a többihez.

A lelkészi önképzés dolgában elsősorban természete-
sen a teológiai ismeretekre kell gondolnunk. Azonban nem 
exegézist, nem dogmatikát, nem egyháztörténetet, nem 
etikát kell prédikálnunk, de még csak gyakorlati teológi-
át sem, hanem az evangéliumot tisztán és igazán. Nem tel-
jesítjük küldetésünket, ha a teológiai tudományt visszük a 
szószékre, és nem Isten igéjét, a törvényt és az evangéliu-
mot. De akkor sem, ha úgy akarunk evangéliumot hirdet-
ni, hogy nem vizsgáljuk meg alaposan, hogy evangélium-e 
az, amit hirdetünk, és ez teológiai munka.

Legyen rendszeres az önképzésünk!

Nem biztos, hogy minden lelkész teológus akar lenni a teo-
lógus szónak a teológiai tudományt művelő embert jelentő 
értelmében. De minden lelkésznek mégis teológusnak kell 
lennie nemcsak abban az értelemben, hogy vannak bizo-
nyos teológiai ismeretei, hanem abban az értelemben is, 
hogy teológusként közelít meg kérdéseket, és van teoló-
giai ítélőképessége. Ifj . Prőhle Károly szerint ahhoz, hogy 
valakiből teológus legyen, napi egy vagy három órát kell 
teológiával foglalkoznia. (Nem emlékszem már pontosan, 
hogy melyik számot említette.) Meg tudom érteni azokat 
is, akik még az egy órát sem tekintik teljesíthetőnek. A ma-
gyarországinál nyugodtabbnak tűnő egyházi helyzetben és 
jobban szervezett egyházban Eduard Lohse egykori han-
noveri püspök azt tanácsolta lelkészeinek, hogy napi be-
osztásukban szerepeljen a nyugodt olvasásnak, elgondol-
kodásnak, imádkozásnak a lehetősége (Lohse 1985, 126. o.). 
Vagyis ne múljék el nap lelki és szellemi töltekezés nélkül. 
Tudhatott azonban valamit az ottani lelkészi szolgálat hét-
köznapjairól vagy a lelkészek gyengeségéről is, mert fejte-
getését végül azzal fejezi be, hogy ne múljék el hét teológi-
ára fordított idő nélkül.
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A lelkészi hétköznapok realitásával számolt Eduard 
Lohse akkor is, amikor úgy vélte, hogy a feladataira lel-
kiismeretesen felkészülő lelkész állandó önképzést végez 
(uo. 127. o.). Különösen igaz ez, ha nemcsak a bibliai szö-
veg megértésében (exegézisében) mélyed el, hanem utá-
nanéz egyháztörténeti vonatkozású illusztrációknak, a 
felvetődő dogmatikai vagy a textusból következő etikai 
kérdéseknek.

Az önképzés különböző szintjeinek 

és irányainak létjogosultsága

Az éppen megszólítandó gyülekezet jellege szerint a lel-
késznek többnyelvűnek kell lennie. Hiszen kommunikál 
a gyermekekkel, a fi atalokkal, a középkorúakkal vagy az 
idősek otthonának lakóival. De más nyelven beszélnek a 
tömegkultúrát vagy a semmilyen kultúrát fogyasztók, és 
megint mást a magas műveltségű emberek. A lelkész tud-
ja, hogy kivel milyen nyelven lehet beszélni, és képes is a 
megfelelő nyelvet használni, amely természetesen ennek 
megfelelő ismereteket feltételez. Jól teszi, ha többnyelvű-
ségre törekedve nem engedi, hogy egyetlen kulturális vagy 
szellemi szint foglya legyen, hanem mindig hallgatósága 
nyelvén tud szólni.

Teológiai munka és hitbeli megújulás, elméleti 
felkészülés és gyakorlati lelkészi munka nem oltják ki, 
inkább erősítik egymást

A teológiai munkának spirituális gyümölcse is van. S meg-
fordítva is igaz: a hitbeli megújulás teológiai ismeretek után 
vágyódik. A lelkészek lelki megújulásában ezért tartotta 
elengedhetetlenül fontosnak a teológiai munkát, az igével 
foglalkozást – lelki olvasmánynak is tekinthető – tanul-
mányában Julius Schniewind (2000). Éppen az ellenke-
ző oldalról közelíti meg a kérdést Oscar Cullmann példá-
san megírt tanulmánya (1997): „Ha voltak és vannak olyan 
teológusok, akik pusztán emberi bölcsességként művelik a 
teológiát, akkor azok nem igazi teológusok.” Nemcsak az 
absztrakt és a magyar viszonyoktól idegen teológiai tudo-
mányosság veszélye miatt lehetne és kellene fi gyelni Má-
nyoki János aggódó szavaira (1995). Ő a magyar irodalom 
és a magyar sorskérdések ismeretének szükségességére 
hívta fel a fi gyelmet, mint amelyek segítenek a megszólí-
tandó közösség konkrét helyzetének tudatosításában, hi-
szen az igehirdetés nem tekintheti jellegtelen és gyökér-
telen masszának a megcélzott hallgatóságot. Gondolatai 
a reklámokkal fi nanszírozott tömegkulturálatlanság szó-
rakoztatáscentrikus világában még időszerűbbek, mint 
húsz évvel ezelőtt.

Válogassuk meg olvasmányainkat, 
és gyűjtsük az értékeset!

A könyvek száma már Gutenberg előtt is magas volt. Kü-
lönös, hogy már a Prédikátor (12,12) is a sok könyvre utal. 
Csak Magyarországon 600 könyv jelenik meg hetente. Az 
információmennyiség szinte végtelen lett a világhálóval, 
és egyre bővül. Nincs ember, aki ezt mind követni tudná. 
De még a legértékesebbek elolvasásához, megtekintéséhez 
vagy meghallgatásához is rövid az emberi élet. Aki a vélet-
lenre bízza magát, nagy valószínűséggel értéktelennel táp-
lálkozik. Nem elég a szelektálás, hanem az értékek tudatos 
kiválogatása lenne szükséges.

A világháló kínálta lehetőségeket azzal szoktuk jelle-
mezni, hogy ott minden megtalálható. Valóban sok pozi-
tív meglepetés érhet. Ugyanakkor a véletlenül vagy hosszas 
keresés után talált szellemi kincseket – és persze szubjek-
tív vélemény dönti el, hogy ki mit tekint a maga számára 
kincsnek – érdemes megőriznünk. Hiszen könyvtárba sem 
mehetünk mindig, ezért is vásárolunk könyveket. És a vi-
lághálón sem érhető el mindig minden.

Önképzéssel tartsuk ébren és fejlesszük 
önkritikai érzékünket!

Az önképzés nemcsak ismereteink gyarapodását eredmé-
nyezi, mert az önképzés nem csupán mennyiségi változás. 
Mint minden tanulás, az önképzés is arra késztet, hogy fe-
lülvizsgáljuk nézeteinket, más összefüggésben lássunk jól 
ismert dolgokat, ráhangolódjunk más megközelítésekre, 
és elgondolkozzunk mások érvelésén vagy álláspontján. 
Az ismeretek gyarapodása magát az embert is formálja, 
minőségi változást eredményez. Az önképzés ezért óvhat 
meg attól, hogy saját megfellebbezhetetlen igazságunk tu-
datában és kommunikációra képtelenül éljünk az emberi 
közösségben.

Csak az taníthat mást, aki maga is tanul, 
az fejleszthet mást, aki maga is fejlődik

„Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és 
ő gyarapítja tudását!” (Péld 9,10)

„Egy prédikátor olyan, mint egy ács: szerszáma és mun-
kaeszköze Isten igéje; és mert a hallgatói, akiket meg kell 
dolgoznia és munkálnia, sokfélék és különbözőek, azért 
neki sem mindig ugyanazt az egy dalt kell énekelnie, sem 
pedig a tanítást egyféleképpen előadnia, hanem a hívek 
különböző tulajdonságai szerint hol fenyegessen, rémít-
sen, szidalmazzon, korholjon, hol meg vigasztaljon, békít-
sen stb. Ó jaj, hogy az ember annyira szívesen és készsé-
gesen tanít mindenkit, kivéve önmagát!” (LVM 8: 101. o.)
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A harmadik valóság
A meditáció szerepe az igehirdetés előkészítésében

g  P E R C Z E  S Á N D O R

 Előgyakorlatok egy csoda elé

Az üres telek előtt állni
és lehunyt szemekkel várni
míg a régi ház
újra nyitottan áll

Az álló órát 
addig nézni
míg a másodpercmutató
újra megmozdul

Rád gondolni
míg az irántad érzett
szerelem
újra boldog lehet

A halottak
feltámasztása
ezek után már
egész egyszerű1

Erich Fried (1921–1988) osztrák költő versében különös mó-
don egyszerre van jelen a tragikus múlt és a vágyott jövő; 
a visszahozhatatlan és a lehetetlen. A költők mesterien 
értik az ellentétek ilyen egyidejű megjelenítését. E verset 
most mégsem elsősorban az ellentétek egybentartásának 
példájaként hozom egy homiletikai írás felütéseként. Ha-
nem a miatt a harmadik valóság miatt – hadd nevezzem 
egyelőre így –, ami a „volt” és a „lehetne”, a „halott” és az 
„élő” között lüktet. Azért, ami ezeket az ellentétes végle-

 1 Erich Fried: Vorübungen für ein Wunder. In: Fried 1995.

teket mégis együtt és egyben tartja. Ami a lerombolt ház-
ban látja az újat.

Fried ezt a harmadik valóságot az „állni, lehunyt sze-
mekkel várni, nézni, gondolni” igékkel inkább csak sej-
teti. Az olvasó mégis tudja és érzi: ezekben a folyamatok-
ban van az a valami, ami mozgást, lendületet és értelmet, 
végső soron pedig életet ad annak, ami halott: a háznak, 
az elromlott órának, a szerelemnek. Ezt a harmadik való-
ságot talán fantáziának, képzelőerőnek, imaginációnak is 
lehetne nevezni. A költészet – és a művészet általában – 
nem létezik e harmadik elem nélkül. Ha erre nem támasz-
kodna, csak történetírás vagy minden valóságalapot nél-
külöző fi kció lenne. De nem lenne vers, ami a lelket eme-
li. Nem lenne poézis, ami a lét új, rejtett dimenzióit tárja 
fel. És nem lenne művészet sem, ami szépen mutatja meg, 
mi igaz és mi hamis az életben. Az imagináció, a másképp 
elképzelés, a lehetséges felvillantása teszi ezt a verset és a 
költészetet azzá, ami.

Úgy gondolom, ezek a poézissel kapcsolatos megálla-
pítások teológiai síkon teljes mértékben érvényesek az ige-
hirdetésre is. Az evangélikus teológia sem vár kevesebbet 
vagy mást az igehirdetéstől, mint Isten és ember viszonyá-
nak helyreállítását, az élet destruktív erőinek feloldását, egy 
új, isteni dimenzióban való életfolytatás megjelenítését.

A Schmalkaldeni cikkekben Luther így fogalmaz: „Isten 
kegyelme gazdagon árad: először a hirdetett igében, amely-
ben a bűnök bocsánata hirdettetik az egész világnak. Ez 
az evangéliom igazi szolgálata.”2 Ebben a rövid szakaszban 
olyan folyamatokat ír le, amelyek dinamizmusa szinte ma-
gával ragadja az olvasót: gazdagon áradó kegyelem Isten-
től az emberek felé. Bűnök bocsánata (a rossz napvilágra 
hozatala és feloldása a kegyelem fényében) a világ számá-

 2 AS III: Az evangéliom. KK 2: 36. o.
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ra. A lutheri „miniatúrában” is egyszerre van jelen bűn és 
kegyelem, ember és Isten. Olyan kategóriák ezek, amelyek 
– akárcsak a fenti versben – feltételezik, kívánják azt a bi-
zonyos harmadik dimenziót, amely együtt tartja őket. Ha 
az igehirdetés lemond erről a harmadik valóságról, a szent 
képzelet teremtő erejéről – és ennek nyomai a 20. száza-
di prédikációkban lépten-nyomon megtalálhatók –, köny-
nyen történeti beszámolóvá, erkölcsi dörgedelemmé vagy 
szabadegyházi hipnotikus sulykolássá alacsonyodhat le.

Erich Fried verse előgyakorlat egy csoda elé. A kép-
zelet, az imagináció gyakorlata. A csoda akkor állhat elő, 
ha az ember megtanulja a lehunyt szemekkel való látást: 
időt, teret enged a képzeletének. A keresztény hagyomány 
is ismeri ezt a jelenséget. A klasszikus igemeditációban az 
ember képzelete segítségével mélyed el a bibliai képekben, 
szavakban és történetekben. Olyan folyamatról van itt szó, 
amelyben a hívő Istennek, az ő vezetésének engedi át ma-
gát egy szent szöveg segítségével. Az igehirdetés elevensé-
gét, életszerűségét, Lélekkel telítettségét, szépségét, élet-
formáló erejét ez a harmadik dimenzió adja.

Hamis redukciók ellen

A rabbinikus hagyomány a legmesszebbmenőkig kitart 
amellett, hogy senki nem képes kimeríteni az Írást. Hitük 
szerint az egész világ és az egész élet benne van a Tórában. 
Nincs olyan szelete az életnek, amely kívül lenne rajta. 
Ezért képtelenség egyszer s mindenkorra „megérteni” a 
szent szöveget. Hetven arca van a Tórának – így mondják. 
Ahogy kérdezi valaki, úgy válaszol. Ahonnan faggatja va-
laki, azt az arcát mutatja. Kimeríthetetlen és kifogyhatat-
lan – akárcsak az, akitől született.

Bár a kereszténységben a Szentírás központisága megkér-
dőjelezhetetlen, az egyes teológiai irányzatok és iskolák mégis 
újra és újra megpróbálnak valami olyan fogalmi középpontot 
találni a Bibliában, amelynek mentén az egész Írás értelme 
könnyebben feltárulkozik, és megragadható lesz hitük szá-
mára. Vagyis megadják azt a pontot, ahonnét kiindulva és 
ahová megérkezve olvassák az Írást.3 Annak ellenére, hogy 
a jó szándék és a törekvés minden esetben megkérdőjelezhe-
tetlen és egyszerre szükségszerű is bármilyen teológiai rend-
szer kialakításában, a rabbinista hagyomány fényében még-
is felmerül a kérdés: vajon a hetven arc felcserélhető-e egyre? 
Nem mond-e többet a hetven, mint az egy? Másként fogal-
mazva: nem veszik-e el valami az egészből, ha egy rész kieme-
lésre kerül, és ezáltal erre redukálódik a teljesség? 

Rudolf Bohren az „Írás egésze” (Schrift ganze; 2005, 
147. o.) perspektíváját állítja szembe a teológiai redukci-

 3 Az 1970-es évek „kánon a kánonban” vitája emblematikus példája 
ennek a teológiai törekvésnek a tudományos teológiai gondolkodásban. 
Vö. Schrage 1976. 

ókkal. Bohren állítását úgy lehetne röviden összefoglalni, 
hogy egyetlen teológiai fogalom (mint pl. Isten neve, az is-
tentelenek megigazítása) sem képes arra, hogy az Írás egé-
szét reprezentálja. Másként fogalmazva: hangsúlyos vagy 
központi teológiai fogalmak csak részei az Írás egészének. 
Állítását a világirodalom egyik nagy alakja, Lev Tolsztoj 
„alkotási módszerével” teszi világosabbá: „Mindenben, 
szinte mindenben, amit írtam, az a cél vezetett, hogy olyan 
gondolatokat gyűjtsek, amelyek mondanivalójukban egy-
mással összekapcsolódnak; azonban minden olyan gondo-
lat elveszti a jelentőségét számomra, amelynek csak a ma-
ga számára vannak szavai. Minden gondolat félelmetesen 
sekélyes lesz, ha csak önmagában áll, ha a nélkül a láncolat 
nélkül vesszük, amelyikbe tartozik.” (Uo. 151. o.) Az Anna 
Kareninát nem lehet egy magában álló gondolatra szűkí-
teni, mert a mű a gondolatok láncolatából áll.

Ha ezt az érvelést vagy inkább szemléletet a szentí-
rás-értelmezésre és a prédikációra alkalmazzuk, egyértel-
művé válik, hogy minden teológiai redukció csak elvehet 
az Írás egészéből. Bohren ezt így fogalmazza meg: „Az a 
veszély fenyeget, hogy az út egy pontra redukálódik. Ha az 
Írást egy alapelv szerint magyarázzák, akkor az a veszély 
fenyegeti Isten történetét az emberrel, hogy sablonná lesz; 
ebben az esetben a magyarázat az Írást csak egyféleképp 
értelmezhetőnek tekinti.” (Uo. 153. o.) 

Amilyen fontosak tehát a teológiai redukciók a hit rend-
szerének megértéséhez és dogmatikai magyarázatához, 
olyan veszélyesek is, ha sablonná válnak az evangélium 
hirdetésében. Az igehirdetésben (és az igemagyarázatban) 
veszélyük abban rejlik, hogy Isten valóságát redukálják, és 
ezáltal öntudatlanul is Isten istenségét kisebbítik. Mivel pe-
dig redukálnak, szűkítenek is. Az ilyen jellegű szűkítés ál-
talában nem tűri azt a harmadik valóságot, amely az ima-
gináció, a szent képzelet, a meditáció aktusában teret ad 
Isten mindent átjáró valóságának, és azt keresi.

A betűk feltámasztása – az igemeditáció 

mint imagináció

Úgy vélem, a hamis redukciókkal, a kényszeres egyértel-
műséggel szemben csak az óvja meg az igehirdetőt, ha az 
Írást önmagánál nagyobbnak tartja. Ha a tanokat, amelye-
ket képvisel, rá meri, sőt újból és újból rá akarja tenni arra 
a mérlegre, amelynek másik serpenyőjében az Írás egésze, 
abban pedig titokzatos módon a magát kinyilatkoztató Is-
ten és az ő Szentlelke áll. Ha le meri vetni a puszta értelem, 
az előfeltételezések és Istenről való eddigi ismereteinek és 
teológiai tudásának saruját, és ha kell, lehunyt szemekkel 
várja, hogy lángba boruljon a csipkebokor. 

Hogy azok a szavak, képek és történetek, amelyek a Bib-
lia lapjain sorban állnak előtte, megelevenedjenek a Lélek 
jelenlétében. Ezeket kell az igehirdetőnek vasárnapról va-
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sárnapra, alkalomról alkalomra életre hívnia, feltámasz-
tania. Ebben áll szolgálata. Még mindig Bohren nyomán 
haladva a betűk feltámasztásának nevezhetjük ezt a fo-
lyamatot: „A szöveg betűkből áll, a betűk pedig halottak. 
A halott betűkből kell az evangéliumnak megszólalnia. 
Életet teremtő igének kell megcsendülnie. »Isten ezt mond-
ta« – így áll az igében. Ahol pedig Isten újra megszólal, ott 
lennie kell egy embernek. Hogyan lehetséges ez? Hogyan 
lesz egy nyomtatott szövegből ige, mely cselekszik és hat? 
[…] Ezek a kérdések arra is utalnak, hogy a meditációval 
kapcsolatos problémák nem pusztán az igehirdetőt, ha-
nem a keresztény létet, sőt talán az egész embert érintik.” 
(Bohren 1971, 346. o.)

Nem kevesebbet állít ezzel Bohren, mint hogy maga a 
meditáció az a folyamat, amelyben a halott betűk élő szóvá, 
hangzó igévé lesznek. A meditáció az az aktus, amelyben 
Isten az emberrel találkozik. S ez a meditáció megy végbe 
a Biblia személyes olvasásakor és az igehirdetésre való ké-
szüléskor egyaránt. 

Ezek után magától adódik a kérdés: hogyan lép mű-
ködésbe a szent képzelet? Hogyan léphet be az ember ab-
ba a harmadik valóságba, ahol halott betűből élő szó lesz, 
ahol ember és Isten összetalálkozik, ahol e világ és Isten 
országa között ajtó nyílik? Hogy történik a meditáció, és 
mi történhet benne? 

A lelkiség történetében talán senki nem adott olyan 
részletességgel választ ezekre a kérdésekre, mint Loyolai 
Ignác (1491–1556). Lelkigyakorlatos könyvében többféle me-
ditáció és imamód is olvasható. A harminc napra (négy hét-
re) elosztott gyakorlatok közül a második és harmadik hét 
központi témája Jézus földi életének, szenvedésének, halá-
lának és feltámadásának végigelmélkedése a lelkigyakorla-
tozó számára. A módszer, amelyet leír, végső soron igeme-
ditáció, mert a Szentírásból indul ki, ahhoz kötődik, abban 
mélyed el. A gyakorlat alapelemei általában ugyanazok, az 
egyes szentírási szakaszokon ezen a módon lehet meditál-
ni. Példaként a Gecsemáné-kerti történetet választottam, 
amelyet Ignác Jn 18,1–12 és Lk 22,47–53 alapján ír le:

„Előkészítő ima: Kérjek kegyelmet Istentől, a mi Urunk-
tól, hogy minden szándékom, cselekedetem és tevékeny-
ségem tisztán az isteni Felség szolgálatára és dicsőítésére 
irányuljon.4 […]

Első előgyakorlat: A történet, hogyan jött le Krisztus 
Urunk tizenegy tanítványával a Sion hegyéről, ahol vacso-
ráztak, Jozafát völgyébe; nyolc tanítványt a völgy egyik ré-
szében hagyva, a többi hármat pedig a kert valamely ré-
szében; imába merül, és vércseppeket verejtékezik. Miután 
pedig háromszor imádkozott az Atyához, és felkeltette há-
rom tanítványát, és miután hangjára földre hullottak ellen-
ségei, s Júdás megcsókolta őt, és Szent Péter levágta Mal-
chus fülét, melyet Krisztus visszaillesztett, hogyan fogják 

 4 Loyolai 1994, 81. o.

el mint gonosztevőt, és vonszolják a völgyön át lefelé, majd 
ismét a dombon fölfelé Annás házába.

Második előgyakorlat: Lássam a helyet, ti. a Sion hegyé-
ről a Jozafát völgyébe vezető utat, hasonlóképpen a kertet 
is, hogy széles-e, hosszú-e, ilyen-e, olyan-e.

Harmadik előgyakorlat: Kérjem, amit kívánok. Ez a ké-
rés sajátos a szenvedéstörténetről szóló elmélkedésnél. Kér-
jek fájdalmat a fájdalmakkal telt Krisztussal, megtörtséget 
a megtört Krisztussal, könnyeket, benső szenvedést a nagy 
kín miatt, melyet Krisztus szenvedett el értem. […] alkal-
mazzuk az öt érzéket a […] fent említett szemlélődésre.5

Imabeszélgetés: Az imabeszélgetés valódi beszélgetés: 
ahogyan a barát beszél barátjával, vagy a szolga az urával, 
hol valami kegyet kér tőle, hol valami elkövetett rosszról 
vádolja magát, hol ügyeit közli vele, hogy tanácsot kérjen. 
Mondjak el egy Miatyánkot.”6

Az ignáci meditáció alapja a képzelet, a látás, az elkép-
zelt látás, vagyis az imagináció, amely a nagy történéseket 
mintegy a részletekben kibontva mutatja meg. Ignác szin-
te beleküldi a történetbe a lelkigyakorlatozót, aki mind az 
öt érzékével (látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás7) ta-
pasztalhatja azt, ami történik. Nyilván belső érzékelésről 
van szó, ami azonban mégis valóságos, mert Isten jelen-
létében az imádkozó lelki történése lesz. És mint ilyen hat 
rá, személyiségére, gondolkodására.

Attól lesz szent ez a fajta imagináció, és abban tér el 
minden puszta képzelgéstől, hogy a Szent jelenlétében 
megy végbe. Hiszen a meditációt egy előkészítő imád-
ság nyitja meg, amelyben mindent (akaratot és cseleke-
detet) Isten felé fordít a lelkigyakorlatozó. És attól lesz az 
így használt képzelet szent és nem tetszőleges, mert an-
nak a Szentléleknek az erőterében történik mindez, aki 
a Szentírás ihletője is. A Lélektől ihletett Írásba látja be-
le magát, aki így imádkozik. Úgy is lehetne fogalmazni, 
hogy a meditáció jelenlét a Szent Írásban. Jelenlét, mert 
a gondolatok és érzékek nem máshol, hanem Istenben, 
az Örökkévalóban, a Mindenütt Jelenlévőben időznek. 
És ez a jelenlét tapasztalatokat szül. A Gecsemáné-ker-
ti jelenetben Ignác a fájdalmakat, könnyeket és megtört-
séget említi. Mert a meditáció beleélés is. Beleélés a Bib-
lia szavaiba, képeibe és történeteibe a szent képzelet, az 
imagináció útján. A beleélés azt is jelenti, hogy a medi-
táló beleviszi az ige terébe a maga életét. Beleéli saját tör-
ténetét, valóját a bibliai képekbe, szavakba, történetekbe. 
Ez az élet(történet) pedig ebben a találkozásban alakul-
hat, változhat. Tehát az ige is beleéli magát a személybe,  
a meditáló életének része lesz.

 5 Uo. 122–123. o.
 6 Uo. 84. o.
 7 Az öt érzék felsorolását Ignác részletesen a bűnről szóló elmél-
kedésnél írja le könyve elején, a többi gyakorlatnál ezek használatát 
feltételezi. Vö. uo. 88–89. o.
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Az ignáci igemeditációt egy imádság zárja le, ame-
lyet ő beszélgetésnek nevez. Ez azt jelzi, hogy magában a 
meditációban olyan kapcsolat alakulhat ki Isten és em-
ber között, amelyben vagy amelynek végén mindketten 
szóhoz jutnak. A záró imádság egyszerre biztosítja a ta-
pasztaltak megerősítését és azok tudatosabb „kontrollá-
lását” abban az értelemben, hogy itt még egyszer mérleg-
re kerül minden. 

Írásom elején a meditációnak ezt a formáját egyfajta 
harmadik valóságként próbáltam körülírni. Valamiként, 
ami nem úgy van jelen, mint a minket körülvevő fi zikai 
világ. De nem is az eljövendő valóság, amelyről hisszük, 
várjuk és reméljük, hogy Isten eljövendő országaként egy-
szer majd mindenki számára látható és tapasztalható lesz. 
A meditáció pontosan a kettő között van. A már nem és 
még nem határán. Ezért nevezem a harmadik valóságnak. 

Meggyőződésem, hogy az igehirdető a lehető legala-
posabb teológiai, történeti, kulturális és sok egyéb szel-
lemi ismerete mellett sem mondhat le erről a harmadik, 
spirituális valóságról. S ahhoz, hogy a 21. század evangé-

likus igehirdetésében „Isten kegyelme gazdagon áradjon” 
az evangéliumban, az igehirdetőnek szüksége van a medi-
tációra, a szent képzeletre.
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 Bizony el kell csodálkoznunk azon, hogy mikor, hol és kik 
hozták létre a Lelkipásztor folyóiratot! 1924 adventjén jelent 
meg, még az első világháborút követő nagy infl áció idején. 
A felelős szerkesztője és kiadója egy vidéki, a fővárostól távo-
li, Dél-Baranya csücskében élő gyülekezetben, Magyarbóly-
ban munkálkodó lelkész, Vértesi Zoltán. Ő látta szükséges-
nek, hogy segítse a lelkészi karunkat ezzel az újsággal. Igaz, 
rögtön látta, hogy egyedül valószínűleg eredménytelen lesz a 
kezdeményezése, ezért kérte Kemény Lajos budapest-fasori 
lelkészt, hogy legyen segítségére. A havonta megjelenő újság 
igyekezett minden vasárnapra hozni egy igehirdetést vagy 
annak vázlatát, hogy ezzel segítse a lelkészeket. Exegetikai 
bevezetést nem tartalmaztak ezek az írások, de irodalmi és 
művészi alkalmazásokat igen. Konkrét, névvel megnevezett 
kazuális igehirdetések is rendszeresen olvashatók benne, 
valamint a gyermekmunkához segítség. Igehirdetés írására 
az első két évfolyamban főleg vidéki lelkészeket kértek fel 
a szerkesztők. Segíteni próbálták a papok munkáját azzal 
is, hogy a gyülekezeteket érintő állami intézkedéseket is-
mertették Tények és rendeletek címszó alatt. A második év 
végére már 100 példányban jelent meg az újság.

1927 januárjában Kapi Béla püspök vette át a felelős 
szerkesztői tisztséget, és a Magyarhoni evangélikus gyü-
lekezeti havi folyóirat alcímet adta a lapnak. Talán azért, 

hogy püspöki tekintélyével szaporítsa a példányszámot – 
ami meg is történt –, és megkönnyítse a cikkírók felkéré-
sét, hisz egy fontos újságban jelenik meg a cikk. Vértesi 
Zoltán és Kemény Lajos mellé még Kardos Gyula és Túró-
czy Zoltán került be a szerkesztőbizottságba. Továbbra is 
ezek az emberek, és nem Kapi Béla irányíthatta az újság 
szerkesztését, noha maga is rendszeresen publikált benne, 
mert a nagy életrajzi könyvében, ami a naplóját is tartal-
mazza (2004) a Lelkipásztorról nincs szó, sőt még Vértesi 
Zoltán neve sem szerepel abban. Kapi Béla más irodalmi 
tevékenységéről természetesen és méltán sokat ír a könyv.

Túróczy Zoltán kitágította az újság látókörét, amikor 
a lelkészek magánéletéről, a lelkészek napi munkabeosz-
tásáról, továbbá a lelkészi konferenciákról is hírt adott.

1928-ban áttért az újság a folyamatos oldalszámozásra, 
vagyis nem indult újra havonta, minden füzetben az oldal-
számozás. Bevezették a nem túl részletes könyvismerteté-
sek közlését. Ebben az évben 35 könyvet ismertettek, hogy 
a vidéki lelkészek is hírt kapjanak arról, milyen új irányza-
tok, nézetek jelennek meg a teológiában. Dr. Podmaniczky 
Pál cikkei hiteles képet nyújtottak a fi nn ébredésről, illetve 
más külmissziói tevékenységekről. 1935-ben ótestamentu-
mi volt a perikóparend, amit dr. Deák János nagy igyeke-
zettel hozott közel a lelkészekhez. A pengő, a korona infl á-
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ciója után bevezetett új fi zetőeszköz kezdetekor 20 pengő 
volt az éves előfi zetési díj, ami a példányszámok emelke-
dése és a nyomdaváltás következtében az 1939-es évre fo-
kozatosan 12 pengőre csökkenhetett.

A lelkészek megszerették a Lelkipásztort, és hasznos-
nak találták a munkájukhoz. Ezen keresztül rendszeresen 
hírt kaptak minden lényeges egyházi eseményről. Éppen 
ezért az 1945-ös és 1946-os években, amikor nem volt mód 
az újság megjelentetésére, a szerkesztőbizottság körlevél 
formájában küldött anyaggal támogatta a lelkészi munkát.

1947-ben Kapi Béla Veöreös Imrét kérte fel a Lelkipásztor 
szerkesztésére. Ez bizonyos irányváltást jelentett a folyóirat 
életében. Eddig is jó igehirdetések jelentek meg, de nem ke-
resték alaposan az ige központi mondanivalóját, nem mu-
tatták be, hogy miért ezt vagy amazt emelték ki a mondani-
valók közül. Ezért Veöreös Imre hatékonyabb, elmélyültebb 
írásmagyarázati munkát kért a cikkíróktól. Jobban nyitott 
a nemzetközi kitekintések segítségével a modernebb teo-
lógiai irányok felé is, különösen Barth és Th urneysen teo-
lógiája, valamint a Luther-reneszánsz irányába. Az új szer-
kesztő jobban benne volt a közegyházi élet pezsgésében, kö-
zelebbről ismerte azt, és ezért fel tudott kérni több közéleti 
szereplőt az aktuális kérdések tárgyalására. A Lelkipásztor 
írói gárdája így szélesedett, ami jelentősen emelte az újság 
színvonalát. 1948-ban Kemény Lajos meditálta végig Lu-
ther sekrestyeimáját. Nagy általánosságban azt kell mon-
dani, hogy az újság a gyülekezeti élet segítését szolgáló írá-
sokat közölt. Alapvető teológiai tanulmányok jelentek meg 
egyes bibliai könyvek ismertetésén túl, valamint nemzet-
közi beszámolók a külföldi evangélikus testvéregyházakról, 
illetve az alakuló nemzetközi egyházi szervezetekről: a Lu-
theránus Világszövetségről és az Egyházak Világtanácsáról. 

Szükségesnek látom kiemelni, hogy ez a kettő a ké-
sőbbiek folyamán milyen fontos szervezetté vált a mi szá-
munkra. A háború előtt természetes volt, hogy kapcsolat 
alakult külföldi egyetemekkel, egyházakkal, közösségek-
kel, hisz sokan mehettek külföldre, tanulmányútra. A be-
szűkülő életlehetőségeink idején, az ’50-es, ’60-as években 
szemnyitogató volt ezekről a szervezetekről olvasni, ami 
segített a külső körülmények miatt bennünk növekvő ki-
sebbrendűség érzést legyőzni. Különösen sokat jelentett 
az LVSZ 1957. évi minneapolisi világgyűlése. Egyébként 
is szemnyitogató volt a külföldi delegációk fogadása, azok 
tagjainak vagy a mi küldötteinknek a beszámolója. Anya-
gi szegénységünk miatt a Lelkipásztor volt a hírvivő, hogy 
az eseményekről tudomást szerezzünk. Majd megindult a 
könyvek külföldről való küldésének a lehetősége, ami el-
lensúlyozta a kevés magyar teológiai irodalmat. Így ma-
radtunk benne az európai teológia vérkeringésében, ami 
jól érezhető a lelkészek igehirdetésében is.

Veöreös Imrét előbb 1952-ben, majd 1959-ben távolítot-
ták el a főszerkesztői székből. Először Vető Lajos, majd Ott-
lyk Ernő vette át a szerkesztői munkát, majd 1961-ben Pálff y 

Miklóst, 1968-ban Prőhle Károlyt, 1974-ben Nagy Istvánt, 
1990-ben Hafenscher Károlyt, végül 1996 szeptemberé-
től Szabóné Mátrai Mariannát látjuk a szerkesztőség élén.

Igyekszem összefoglalni az újság rendszerváltás előtti 
irányultságát. Ezt az időt sokszor lekicsinylőleg, egyszerű-
en csak „Káldy-korszaknak” mondják, mert az állam be-
letenyerelt egyházunk életébe, és „ügynökei” által igyeke-
zett irányítani azt. De ne felejtsük el, hogy akkor is Isten 
egyháza voltunk, és az evangéliumot hirdettük! Tapasztal-
tuk Isten csodálatos segítségét, így könnyebb volt vele az 
élő kapcsolat tartása. Az igehirdetéseink talán ezért vol-
tak személyesebbek és életközelibbek.

Aki az ÁEH embereivel szóba állt, az nem akarta egy-
szerűen Istent elhagyni. Ha semmilyen kapcsolatot nem 
tartottunk volna az állammal, vagyis nem kérjük hozzá-
járulásukat a legtöbb egyházszervezeti munkához, akkor 
nincs nyilvános egyházi élet, nincs egyház. Ha viszont be-
ment az esperes a megyei előadóhoz, aki „elbeszélgetett” 
vele – amiből aztán feljegyzés vagy jelentés, sőt „hálózati” 
(állambiztonsági) jelentés is készülhetett –, akkor a megü-
resedett lelkészi állást be lehetett tölteni vagy hitoktatási 
engedélyt lehetett kapni. Ha „bement” a püspök vagy a dé-
kán az ÁEH-n keresztül az Oktatási Minisztériumba, ak-
kor lehetett a teológiára új professzort választani, új éne-
keskönyvet vagy Agendát nyomtatni, stb. Vagyis az egyházi 
életünk feltétele volt az állami hivatalokkal való kapcsolat 
ápolása, noha tudtuk, hogy az állami hivatalok nyíltan vagy 
burkoltan az egyházak megfojtására törekedtek. A kapcso-
lat tartása nélkül elsorvadt volna a mi egyházunk is, mint 
ahogy elsorvadt Sréter Ferenc közössége, akik végül, hogy 
betöltsék valahogyan Jézus küldő szavát és parancsát, az Ó 
utcai közösség szárnyai alá menekültek, vagyis az állam-
mal kapcsolatot tartó közösség védelme-felügyelete alatt 
élték meg „függetlenségüket”.

Ebben az időben kellett nekünk Krisztus küldő szava 
alapján az igét hirdetni. Ez a küldő parancs nem beszélt 
ideális körülményekről, vallásszabadságról vagy függet-
lenségről. A 19. század hittérítői még „emberevő” népek 
közé is mentek. Mi a szolgálatunkat ilyennek is értettük. 
Vallottuk az Ágostai hitvallás szavaival: „Az egyház a szen-
tek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanít-
ják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki” (CA VII). 
Vallottuk továbbá a VIII. tételt is: „Mind a szentségeknek, 
mint az igének Krisztus rendelése és parancsa folytán van 
hatóereje, még akkor is, ha gonoszok szolgálnak velük.” 
Ezért számunkra akkor nem volt a hallgatás útja járható, 
mert ahol nem hirdetik az evangéliumot, ott nincs egyház. 
Ezt tudta Ordass Lajos is! Senkinek, sem barátainak, sem 
vejének nem mondta, hogy kövessék őt, és hallgassanak 
el, mint ő. Amit ő tett, azt Isten neki szóló üzenetének ér-
tette. A meg nem alkuvása így lett számunkra példakép-
pé, mert a jellemszilárdsághoz belső tartást, az igehirde-
tésben pedig Krisztus szavához való ragaszkodást adott.  
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Ekkor készültek a rendszert leglátványosabban kiszol-
gáló igehirdetések és munkabeszámolók. Egy-egy lelkész 
megkapta a szerkesztőtől vagy magától a püspöktől a fel-
szólítást, hogy írjon egy cikket a Népfront vagy a Magyar 
Béketanács munkájának értékelésére, de beszámolót ol-
vashattunk a moszkvai vagy prágai értekezleten részt vevő 
ökumenikus különítmény útjáról, vagy olvashattuk, hogy 
Ottlyk Ernő még diaképeket is készített az afrikai nyomor-
ról, amit aztán a gyülekezetekben itthon bemutatott. Ilyen 
cikkek jelentek aztán meg az Evangélikus Életben vagy a 
Lelkipásztorban. Az első cikknek talán az volt a következ-
ménye, hogy egy kis gyülekezetből egy nagyobba mehe-
tett a lelkész, vagy esperessé választhatták, mert minden 
lelkészválasztáshoz állami engedély kellett. A cikk „iga-
zolta”, hogy az illető nem az „egyházi reakció” képviselő-
je. A „békevonaton” eltöltött idő az ökumenikus munkán-
kat látványosan segítette, mert a kényszerű közös utazás 
a személyes kapcsolat kiépülését, a későbbi találkozáso-
kat, az ökumenikus imaheti alkalmakat bizony elősegítet-
te. (Nemcsak a közös katonai kiképzés „szolgálta” az öku-
menikus közeledést.) A híradás Ottlyk diaképeiről pedig 
felszabadította a lelkészeket, hogy a gyülekezetben diave-
títéssel is szolgáljanak, különösen a fi atalok közt. (Ha ne-
ki szabad, akkor nekünk is.) Nagyon sok NDK-s egyházi 
diát használtunk. (Nekem korábban a borsodi ÁEH-ssal 
volt problémám, hogy vetítettem, mert az „nem egyházi 
munkamódszer”…) Bizony, az Úristen még a nagyon gör-
be sorokra is tud egyenesen írni.

A jó igehirdetések vagy beszámolók a Lelkipásztorban 
természetesen sokat segítettek. De a „kiszolgáló” cikke-
ket is haszonnal olvastuk, mert a „talpnyaló” cikkek ol-
vasása megindított egy gondolkodási folyamatot, amely 
segített, hogy bizonyos helyzetekben mit mondhatunk, 
meddig mehetünk. Felkészültünk a személyes állásfog-
lalásokra, de a politikai kibújásokra is. Az LMK-üléseink 
azért is voltak igen elevenek, hatékonyak, mert a Lelki-
pásztor olvasása megindította a gondolkodási folyama-
tot, és már az egyéni állásfoglalásokhoz is sokszor elju-
tottunk. A közös megbeszélés az egyéni állásfoglalást ter-
mészetesen még formálta.

A Lelkipásztor irányultsága Veöreös Imre után a gyüle-
kezetekről a közegyház felé és annak politikai megjelenése 
felé tolódott el. Prőhle Károly főszerkesztősége idején újra 
a teológiai témák domináltak, de természetesen a közegy-
házi események is szerepeltek. A rendszerváltás után ke-
rült újra a hangsúly a gyülekezetekre, amikor Hafenscher 
Károly vette át az újság szerkesztését. Szerintem ekkor volt 
a legmagasabb a megjelenés követelménye, de megma-
radt a gyülekezetekre való fókuszálás is, mivel a szerkesz-
tő élő gyülekezeti kapcsolattal rendelkezett. Az újság látó-
köre igen kitágult, még a teológiai akadémia könyvtárának 
gyarapodását is fi gyelte, amikor az új könyvek névjegyzé-
két közölte. Mivel Hafenscher Károly benne volt a Luther-

ánus Világszövetség küldötteként a római katolikus egy-
házzal való tárgyalóbizottságban is, ezért sok új belső in-
formációban részesültünk a nagy testvéregyházzal, de a 
többi egyházzal kapcsolatban is. Talán ezzel magyaráz-
ható, hogy egyházunkban nem történt meg az ökumeni-
kus kapcsolatokat terhelő múltbeli örökségek feldolgozá-
sa. Sajnos ettől az időtől jelent meg az újságban a „keresz-
tény” írásmód szokása, ami lassan egyeduralkodóvá válik 
egyrészt az újságban, másrészt a közegyházi szóhaszná-
latban, mivel egyeseknek „ökumenéellenesnek” tűnik, ha 
valaki a magyar olvasási szabályoknak megfelelően „ke-
resztyénnek” ejti az így leírt szót. Természetesen azt is át 
kellene gondolnia ennek az irányzatnak, hogy vajon öku-
menéellenes lenne-e az Ézsaiás próféta névhasználat vagy 
a Kapernaum városmegnevezés is, mert a katolikus test-
vérek Izaiás prófétáról és Kafarnaum helységről beszélnek. 
Az, hogy a magyar helyesírási szótár megengedi mind a két 
forma írását, még nem jelenti azt, hogy az általunk keresz-
tyénnek írt szót (ApCsel 11,26; 1Kor 7,15 stb.) kereszténynek 
mondjuk, mert akkor vétünk a magyar olvasási szabály el-
len és a saját hagyományaink ellen. De ki törődik ma ezzel?

Amióta Szabóné Mátrai Marianna végzi a főszerkesz-
tői feladatokat, tovább tolódott a hangsúly a teológiai tu-
dományok mélységeinek önmagukban való feltárása felől 
a teológia és a társ tudományok kapcsolódási pontjainak az 
irányába, illetve a lehetséges kapcsolatok kialakításának 
módjai felé. Sok esetben azonban nem kiforrott vélemény-
nyel találkozunk, csupán útkeresést látunk, amikor a szer-
ző új utakon próbál „eredményre” jutni. Ez fontos szem-
pont szemináriumi, doktori dolgozatokban, de az országos 
lelkészlapban szívesebben olvasunk „konzervatívabb” ál-
lásfoglalásokat, amelyek kiforrott eredményekre épülnek. 
Különösen a homiletikai előkészületekben tartom ezt fon-
tosnak. A folyóirat új, tetszetősebb formája, bővebb terje-
delme azonban kárpótol bennünket. Külön öröm, hogy 
az utóbbi években a legújabb (például amerikai) teológiai 
irányzatokat is megismerhettük.

Egyházunkban újra fontossá vált a múlt liturgiai öröksé-
gének kérdése. Többen úgy látták, hogy az egyházunk meg-
újulásának és megelevenedésének útja az elfelejtett vagy ki-
nőtt hagyományok felelevenítése vagy a külföldön látott szo-
kások átvétele. Mások az úrvacsorát hangsúlyozták, mintha 
csak az lenne istentisztelet, ahol azt is gyakorolják.

A külső formák, szokások hangsúlyozásán keresztül 
mintha ma felértékelődött volna a lelkész szerepe, vagyis 
klerikalizálódott az istentiszteletünk, noha éppen a laiku-
sok bevonását látnánk szükségesnek. Gondoljunk az isten-
tiszteleti ki-bevonulásokra (a presbiterek részvétele éppen 
a lelkész jelentőségét akarja hangsúlyozni?), az istentiszte-
let előtti, utáni köszöntésre, a stóla használatára, a liturgi-
ában a korábbi egy énekversszak helyet két-három versszak 
éneklésére stb. A szabadságra hivatkozva ma szinte min-
den gyülekezetben más a liturgia, mert a lelkészek egyéni 
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tapasztalata határozza meg a gyülekezeti liturgiát is. (Ha a 
presbitérium „szavazta meg”, akkor azt egy – egyoldalú – 
rövid tájékoztatás előzte meg, és a kialakult szimpátia alap-
ján döntöttek, nem szakmai érvek alapján.) Az igehirdetés 
sajnos a legtöbb helyen lerövidült, hogy az istentisztelet ne 
nyúljon nagyon túl az egyórás időtartamon, mert a mai 
ember életritmusa felgyorsult. Igaz, ezt is meg tudjuk ma-
gyarázni: a mai ember nem tud 15 percnél tovább fi gyelni…

Ezekkel a gyakorlati kérdésekkel ma nem foglalkozik 
eléggé a Lelkipásztor, pedig a közös gondolkodás érdeké-
ben fel kellene vállalni ezt a vitát vagy más hasonló problé-
mát, hogy egységesebbé váljon az egyházi gondolkodásunk.

Hivatkozott művek

Kapi Béla 2004. Lámpás az oltár zsámolyán. Szerk. Mirák Ka-
talin. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium [Líceum] és 
Kollégium, Sopron.

Szerkesztői megjegyzés
Missura Tibor cikkében azt állítja, hogy egyes egyháztagok 
szerint az számít ökumenéellenesnek, aki keresztyénnek ejti 
az ugyanígy írt szót, és az az ökumené támogatója, aki az így 
leírt szót kereszténynek ejti. A szerző érvelése egyértelműen 
téves, és olyan területen véli felfedezni az okokat (olvasási és 
kiejtési szabályok), amelynek semmi köze az általa kifogásolt 
jelenséghez. A Lelkipásztor szerkesztősége – össz hang ban más 
evangélikus médiaorgánumokkal – szerkesztőbizottsági állás-
foglalás alapján döntött a „keresztény” írásmód mellett, mivel 
ez a két, azonos etimológiai gyökerű, de nyelvtörténetileg eltérő 
utakon fejlődő szó nyelvünkben sajnálatos módon a felekezeti 
elkülönülés és szembenállás mellékjelentését hordozza. A ma-
gunk részéről szeretnénk megnyugtatni a szerzőt, hogy nem 
vétünk semmiféle olvasási vagy kiejtési szabály ellen: amikor 
az általa hivatkozott bibliai helyeket az új protestáns fordítás-
ból idézzük, az ott szereplő keresztyén szót az írásmódjának 
megfelelően olvassuk és ejtjük ki. A lapban publikált írások 
szövegében azonban egységesen a keresztény szót használjuk.

Régi és új horizontok
Biblikus témák a 90 éves Lelkipásztor lapjain egy biblikus teológus szubjektív olvasatában
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 Időutazás. Nagy kaland leszállni az idő kútjába, kilencven 
esztendő írásait lapozgatni. Közben ismerős nevekre bukka-
nunk, teológiai irányzatokra, amelyek üstökösként kezdték 
pályájukat, s ma már senki nem emlegeti őket. A Zeit zeichen 
című német evangélikus havilap május–júniusi száma közli 
neves teológusok összefoglaló írását a biblikus teológia, az 
ószövetségi és az újszövetségi tudomány 21. századi helyzeté-
ről, a mai kérdésfelvetésekről. Mindkét szerző megállapítja, 
hogy az elmúlt tizenöt esztendőben újabb paradigmaváltás 
történt. A 20. század nagy témáit egészen más perspektívá-
ból látjuk. Több stabilnak, változhatatlannak tűnő tételt kell 
feladni eddigi ismereteink közül. Például a zsidó–keresztény 
párbeszéd élesen felveti a két Szövetség közötti kapcsolatot, 
a kánon kérdését. A Jézus élete kutatás harmadik fázisának 
elhalása, egy újfajta történelemértelmezés Ruben Zimmer-
mann mainzi professzor szerint alapvető, tényként elfogadott 
kijelentéseket kérdőjelez meg. Többek szerint a historicitás, a 
tények rekonstruálásának lehetősége vált kétségessé a bibliai 
szövegekkel kapcsolatban. Ez a folyamat hallatlan metodi-
kai pluralizmust hozott magával. Ezért amiről folyóiratunk 
hasábjain olvashatunk, az már teológiatörténet, számunk-
ra sokszor kuriózum csupán. Ugyanakkor a 20. század jeles 
teológusai sokszor botrányosnak tűnő kérdésfelvetéseikkel 

mind megalapozták a mostani változásokat. Van tehát mit 
tanulni a múltból, hogy jobban megértsük a mát.

A Lelkipásztor elmúlt kilencven esztendejét egyháztör-
téneti szempontból célszerű három nagy korszakra bonta-
ni. Az első, a hőskor 1924 decemberétől, a lap első számának 
megjelenésétől 1946 decemberéig tartott. A második, a harcos 
időszak 1947-től 1989 decemberéig. A máig terjedő harma-
dik korszakot talán a kissé beszűkült hazai horizont tágítá-
sának szándéka jellemezheti biblikus teológusi nézőpontból.

Hőskor

A Lelkipásztor első évfolyamait lapozgatva egyértelmű, 
hogy életre hívója szándéka szerint a lelkészeknek való 
konkrét segítségnyújtás, támogatás, a gyakorlati teológia 
kérdéseiben való tájékozódás a cél. Ezért elsősorban e té-
makörökben jelennek meg írások. Az első biblikus teoló-
giainak számító tanulmányt Kiss Jenő professzor írja 1934-
ben. Témája Jézus feltámadása mint apologetikai probléma.

A harmincas évek végétől kezdve a következő kérdések 
jelennek meg a lapban: a Szentírás értelmezése, javaslat új 
bibliafordítás elkészítésére, bibliai szótár fogalommagya-
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rázattal, könyvismertetések. A lélek halhatatlanságáról ki-
robbant egyházi vita első lenyomata 1939-ben jelenik meg 
Büki Jenő tollából a folyóiratban, majd 1943–44-ben Har-
mati Béla könyvére adott válaszként több hozzászólással 
folytatódik. Karner Károly, Raff ay Sándor és Nagy Gyula 
biblikus és ókori kortörténeti, fi lozófi atörténeti háttéra-
nyaggal alátámasztva közlik az eltérő álláspontjukat. En-
nek a vitának a követése sem lenne haszontalan számunk-
ra. A mai olvasó is élvezi az érvek és ellenérvek csatáját, 
amelynek folytatását a háborús körülmények, a pénzhi-
ány, majd az új rendszer tette lehetetlenné. A téma ma is 
élő, bibliaórákon gyakran rákérdeznek, ha a halál vagy a 
feltámadás kérdése kerül elő. 

Figyelemre méltó, hogy Karner Károly professzor cik-
keivel megjelenik a folyóiratban a tudományos igényű tá-
jékoztatás a lelkészek számára az újszövetségi tudományok 
aktuális kérdéseiről. Itt nagyon fontos megemlíteni a nap-
rakészséget, az együttgondolkodást a nyugati, elsősorban 
európai teológiával. Karner bemutatja a hazai olvasóknak 
a legújabb eredményeket, teológiai irányzatokat A hábo-
rú előtti és a jelenlegi teológiai munka főirányai című so-
rozatban (1940–1941). A következő számban ismerteti a 
hazai helyzetet is. Ehhez csatlakozik Kiss Jenő cikke a 12. 
számban 1941-ből: Áttekintés az újtestámentumi teológia 
történetén. Az ószövetségi írásmagyarázat és teológia ak-
kori helyzetéről pedig már az 1942/1. számban Deák János 
professzor tollából olvashatunk szakavatott összefoglalót.

Kiemelném ebből a korszakból Karner Bultmannról írt 
sorozatát, amely az 1944/3. számban kezdődik Mitosz, vagy 
evangélium címmel, és öt számon keresztül taglalja az akko-
riban külföldön és belföldön egyaránt nagy port felvert írást. 
Bemutatja Bultmann álláspontját, az 1941-ben kiadott füzet ke-
letkezésének körülményeit. Részletesen értelmezi, hogy mit is 
ért Bultmann mitológia alatt. Leírja saját kritikus álláspontját 
a nagy vihart kavart nézetekkel kapcsolatban. A cikksorozat 
azért is fi gyelemre méltó, mert Bultmann teológiája 1952-ben 
újra előkerül a 11. számban: Benczúr László a háború utáni né-
metországi teológiai vitákról számol be Bultmann téziseivel 
kapcsolatban. Majd a helyzet ismertetése végén lelkésztársa-
inak, liberálisoknak és a liberális teológiát elutasítóknak tesz 
fel a vitatott nézetekből következő jogos kérdéseket. A problé-
mára visszatér Karner Károly is 1955-ben a lap első számában 
A Bultmann-kérdés címmel. Bemutatja, hogy Bultmann-nál 
a mitológiátlanítás alapvetően hermeneutikai kérdés: „arról 
van szó, hogy az evangélium üzenetét úgy kell tolmácsolni a 
mai embernek, hogy az számára megragadható legyen” (7. o.). 
A továbbiakban Bultmann nézeteit túl radikálisnak tartja a 
német egyház, ezért nálunk is hallgatás övezi nevét.

A Lelkipásztor jelzésszerűen visszatér a mitológiátlaní-
tás problémájára 1971-ben. A 6. számban Dorothee Söllétől 
közöl egy cikket rövidített formában Kritikus párbeszéd R. 
Bultmann teológiájával címmel. Ebben a cikkíró a politi-
kai teológia iránti elköteleződést hiányolja az idős kutató-

tól. Jellemző, hogy a közölt íráshoz Prőhle Károly ír kriti-
kus állásfoglalást eligazításul a magyar lelkészeknek. Végül 
1997-ben a folyóirat 2. számában Takácsné Kovácsházi Zel-
ma Miért éppen Bultmann? címmel ajánlja a Teológiai Iro-
dalmi Egyesület első kiadványát, Bultmann Jézus Krisztus 
és a mitológia című művét. A cikk írója úgy véli, hogy Bult-
mannt eretneknek bélyegezték az elmúlt évtizedekben, anél-
kül, hogy ismertté váltak volna nézetei. Épp ezért szóhoz kell 
juttatni, hogy megtudjuk, valójában mi is a mondanivalója. 

Harcias időszak

A második periódus több mint negyven évét azért neveztem 
el harcias időszaknak, mert benne tükröződik az adott kor 
egyházpolitikai küzdelme, az egyház helykeresése az új rend-
szerben. Az ötvenes évek egyházpolitikája állítja félre Karner 
Károly professzort , aki utoljára 1959-ben publikálhatott a fo-
lyóiratban 1984-ben bekövetkezett haláláig. Mekkora veszte-
ség ez a némaság egyházunkra nézve! Ebben a küzdelemben 
születik meg a diakóniai teológia is, amelyet Káldy Zoltán 
több írásában erőltet, valójában igazi biblikus megalapozás 
nélkül. Később, a budapesti LVSZ-nagygyűlésre készülve 
találunk az akkori teológiai professzorok tollából biblikus 
tanulmányokat e témára vonatkozóan az 1983/11. számban.

Káldy Zoltán cikke az 1979/9. számban A diakóiai teológia 
Pál leveleiben címmel jelenik meg. Valójában a nyári országos 
lelkészkonferencián elhangzott előadását tartalmazza. Beve-
zetőjéből kiderül, hogy az előző két konferencián már szólt a 
püspök a négy evangélium alapján a diakóniai teológia alap-
jairól és tartalmáról. Most úgy látja, hogy válságos helyzetbe 
kerülne a diakóniai teológia, ha azt az apostoli levelek nem 
„konfi rmálnák”. Szerinte Pál egész teológiája egyértelműen 
diakóniai teológia. Sajnos a jelenkori olvasó hiányolja ennek 
tételes bizonyítását. Káldy munkamódszere az, hogy egyes pá-
li fogalmakat kiemel: megigazulás, megbékélés, bűnbocsánat, 
majd ezeket visszavezeti Isten irgalmára és szeretetére. Ezután 
leszögezi, hogy a diakóniai teológiának tehát nemcsak krisz-
tológiai, hanem szótériológiai megalapozottságúnak is kell 
lennie. A teológiai elemzést mintegy refrénszerűen zárja le a 
számomra logikusan nem következő „vitán felüli” megállapí-
tás, hogy az elmondottak mind a diakóniai teológiát igazolják, 
erősítik, annak alapjait szélesítik, anélkül, hogy maga a foga-
lom, a diakóniai teológia defi niálásra kerülne.

A folyóirat 1947-től több érdekes kérdésről ad aktuális tá-
jékoztatást. Ilyenek az új régészeti felfedezések, a holt-tengeri 
tekercsek, a közel-keleti ásatások, újonnan előkerülő apokrif 
művek. Az első periódusnál nagyobb hangsúlyt kap az Ószö-
vetség-kutatás is. Érdekes írások jelennek meg Pákozdi Lász-
ló Márton, Pálff y Miklós, Vámos József tollából. Már 1958-
ban olvashatunk Muntag Andortól a szenvedő Jóbról, később 
Ámósz prófétáról és az ószövetségi teológia aktuális kérdései-
ről alapos tanulmányokat. Előtérbe kerül a bibliai antropoló-
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gia, de Jézus ember volta, a történeti Jézus kutatása is Stauff er 
művei kapcsán. Ifj . Fabiny Tibor az 1986/9. számban megje-
lent írása – A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésé-
ben – révén egy igen fontos kérdés, a már Bultmann által is 
feszegetett hermeneutikai probléma jelenik meg a folyóirat-
ban. Az írás tükrözi, hogy komoly szemléletváltás előtt áll a 
bibliai exegézis, új módszerek, megközelítések törik meg a 
történetkritikai exegézis egyeduralmát. 

Horizonttágítás

Végül a teológiai horizonttágítás korszakaként aposztrofált, 
napjainkig tartó időszakot pár gondolattal jellemezném. 
Fabiny Tibor újabb cikkei nyomán ismét fókuszba kerül a 
bibliaértelmezés, az új hermeneutikai megközelítések sok-
színűsége. Az 1992-es évfolyam lapszámaiban az új iroda-
lomkritikai módszereket mutatja be a bibliaértelmezésben. 
Erre reagál Cserháti Márta az 1994/1. számban. Jézus és a zsi-
dóság kapcsolata új megvilágításba kerül Fabiny Tamás pél-
dázatokkal foglalkozó cikkeiben. Mind az Ószövetség, mind 
az Újszövetség területéről új meg új témák kerülnek elő; va-
lóban horizonttágítás zajlik. A fordítások segítségével és az 
új könyvek bemutatásával az idegen nyelven nem olvasók is 
bővíthetik teológiai ismereteiket. Szentpétery Péter például 
1997-ben részletesen ismerteti a németországi teológus, Lü-
demann könyve körül kialakult vitát Jézus feltámadásáról 
Kell-e nekünk húsvét? címmel (1997/11–12., 1998/1. sz.). Az ez-
redforduló kapcsán többször előkerül témaként az eszkato-
lógia, valamint az őskeresztény ethosz külföldi professzorok, 
Jürgen Roloff  és Gerd Th eissen előadásainak fordításaival.

Nagy kincset jelent a gyakorló lelkipásztor számára Cser-
háti Sándor professzor írása is, aki alapos exegetikai mun-
kával több ízben is közöl részleteket a készülő Korin thus-
kommentárjaiból. A folyóiratban a 2000/7–8-as dupla szám-
ban jelenik meg egyik lelkészkonferenciai előadása, melynek 
címe: Liberalizmus és konzervativizmus erőpróbája a korin-
thusi gyülekezetben. Ez az írás több szempontból is érdekes. 
A választott téma szintén a készülő műből, az Első korinthu-
si levél kommentárjából való. Ugyanakkor az ezredforduló 
magyar társadalmában létező megosztottságra is felhívja a 
fi gyelmet, van üzenete a politika számára, ez a „nyers aktu-
alitás”. De a magyarázatból kiderül, hogy a szerző az egyhá-
zunkra is jellemző polarizálódás, széthúzás veszélyét is lát-
ja. Pál apostol megoldási stratégiáját mutatja be, amely mind 
az erősek, mind a gyengék irányában egyaránt felszabadító. 
Ugyanakkor elkötelező hatással bír, mert a krisztusi etika ér-
vényesülése mellett tör lándzsát. A teológiai felvilágosultsá-
guk bűvöletében élők nincsenek tekintettel a keresztény test-
vérre. A gyengéknek viszont nem kellene megütközniük azo-
kon, akik felszabadultabban lépdelnek az élet vélt vagy valós 
veszélyei között. Ma, teológiailag nagyon is pluralista ko-
runkban is megfontolandó a professzor záró intése: „Krisz-
tus szabálya szerint pedig mindig azoknak kell először lépni-
ük (a másik felé), akik magukat a nyeregben érzik.” (248. o.)

Végül engedtessék meg nekem néhány személyes szó. 
Nagy örömömre szolgált a múlt kútjába való tekintés. Gaz-
dagon megajándékozott egyház vagyunk. A Lelkipásztor 
folyóirat értékeket őriz, valóságos kincsesbánya biblikus 
teológiai szempontból is. Kilencven év lenyomata, küzdel-
me a Biblia jobb megértéséért – érdemes ezt a küzdelmet 
folytatni. Mindenkinek jó olvasást kívánok!

A feltett kérdésre keresve a feleletet, akadt kezembe a Lel-
kipásztorral kapcsolatos irataim között a szerkesztőnek írt 
levelem: „Kedves …! Bocsánatát kérem a késésért. Nagyon 
vádol a lelkiismeret, hogy netán miattam nem tudja a kéz-
iratokat leadni. Egyedül vagyok fél Bács megyében (Csen-
gőd–Páhi + Harta). Férjem Erlangenben van. Képtelen vol-
tam eddig beleásni magamat a textusba. A kollégák szidását 
pedig nem akarom magamra venni, hogy nem tudják sem-
mire se használni az előkészítőt. Magamról tudom, hogy a 
szorított időben milyen segítséget jelenthet egy átgondolt, 
a gyakorlatban használható előkészítő…” A levelet harminc 
éve, 1984-ben írtam. Tartalma azonban jól türközi a Lelki-
pásztorral előtte és utána való kapcsolatomat és a róla kiala-

kult véleményemet. Olyan folyóiratnak tartottam, amely ne-
kem és lelkésztársaimnak segítséget nyújtott a szolgálatban. 

Másoktól tanultam

Segítséget jelentett azzal, hogy belőle másoktól tanultam. 
Szolgálati éveim alatt elsősorban az igehirdetési előkészítők 
között tallóztam: tudnak-e segíteni az igehirdetésekre való 
készülésben? Első éveimben ezeket nagyrészt kortársak ír-
ták. Ébredési múltjuk, a teológián közösen tanultak meg-
határozták az igehirdetési előkészítőik irányát. Évtizedek 
múltával is emlékezem néhány kiváló textusfeldolgozásra, 
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amely segítségül szolgált az igehirdetésre való készülésem-
ben. A „tanulóévekben” erre különösen is szükség volt.

Mások írásaiból később is szívesen tanultam, azzal a 
meggyőződéssel, hogy a lapnak ezt a rovatát az a közös fe-
lelősség működteti, hogy az adott korban, az adott gyüle-
kezetben jól prédikáljunk. Ebben viszont állandóan szüksé-
günk van egymás segítségére és kontrolljára. A Lelkipásztor 
igehirdetési előkészítői erre a közös felelősségvállalásra em-
lékeztettek: nem egyéni vállalkozók vagyunk, hanem kö-
zös az ügyünk. Más korban, különböző gyülekezetekben, 
másképpen fogalmazva és más hangnemben, de ugyanazt 
az evangéliumot kell továbbadnunk. 

A lap többi rovatának olvasása is többször hasznos volt 
számomra. Számos teológiai szakkönyvünk és más lehe-
tőségek mellett a Lelkipásztor tájékozódni segített aktuá-
lis teológiai kérdésekben, és gazdagította a világ lutherá-
nusságának, a világ kereszténységének ismeretét. Például 
amikor a nálunk tartott világgyűlés alkalmából a lelkészi 
munkaközösség részére ismertetőt kellett írnom, innen 
merítettem a dél-amerikai egyházakról szóló ismereteket.

Hasznosnak tartom a lapnak azt a ma is meglévő gya-
korlatát, hogy felhívja a fi gyelmet az aktuális egyházi-vi-
lági könyvekre. Évtizedekkel ezelőtt egy falusi lelkészhez 
nehezebben jutottak el ezek a hírek, mint a mai hírcsator-
nákon keresztül. Pedig még a legnehezebb években is je-
lentek meg könyvek (például Szabó Magda Freskója, Anne 
Frank naplója, Gravestől a Claudius, az isten), amelyek 
hasznos ismeretekkel segíthették a gyülekezeti szolgálatot. 

Felkéréseket kaptam

A tanulás másik lehetőségét jelentette számomra a Lelki-
pásztorral kapcsolatban, hogy évtizedeken keresztül felké-
réseket kaptam, elsősorban igehirdetési előkészítők írására. 
Először Prőhle Károly professzor úr bízott meg ezzel a fel-
adattal 1972-ben, az utolsót a jelenlegi szerkesztőtől, Szabóné 

Mátrai Mariannától kaptam. Volt olyan év, hogy két előké-
szítőre is felkértek. Közben éveken át a szerkesztőbizottság 
tagjaként a lap szerkesztésének munkájába is beleláthattam. 

Nem tudom, mások mennyit profi táltak írásaimból, de 
nekem sokat jelentettek. Ilyenkor a szokottnál jobban be-
leástam magam egy-egy textus feldolgozásába, s az ige ér-
telmének új dimenziói tárultak fel előttem. Magam gazda-
godtam azzal, ha a textus mondanivalója egyre világosabbá 
vált, és rátaláltam az igehirdetést aktuálissá tevő kapcso-
latra. Így ezek a felkérések nem csupán terhet jelentettek, 
hanem segítséget is a saját gyülekezeti munkámban.

Most, nyugdíjas éveimben sem szakadt meg a Lelkipász-
torral való több mint fél évszázados kapcsolatom. Szívesen ol-
vasom a benne megjelenő cikkeket és előadásokat, amelyek 
segítenek tájékozódni az aktuális teológiai vagy más jellegű 
kérdésekben. Ha néha előadásra kérnek vagy egyszerűen be-
szélgetek ezekről másokkal, naprakész ismereteket nyújtanak.

Közös munka

Arra kértek fel, hogy arról szóljak: hogyan segítette szolgá-
latomat a Lelkipásztor. Ezért emeltem ki a pozitívumot. Ez 
nem jelenti, hogy ne vettem volna észre a lap hiányosságait: 
rossz előkészítőket, bizonyos korban teológiai torzulásokat. 
Mindezek ellenére nekem a Lelkipásztor a tanulás lehető-
ségét jelentette, és a többi lelkésztársammal való együttes 
munkát a gyülekezetben, egyházban való felelős szolgálat 
érdekében. Igaz, amit Túróczy Zoltán a Lelkipásztor 1957. 
évi számában írt: „Amíg tanulok, nem szabad elfelejte-
nem, hogy nem csupán a magam számára tanulok. Van 
egy nyáj, melynek pásztora vagyok, egy templom, mely-
nek papja vagyok.” Hozzátenném: tanulásommal esetleg 
a másik lelkésztársamnak is segítségére lehetek.

Kísérje Isten áldása a következő évtizedekben is a Lelki-
pásztor munkáját, hogy tanulási lehetőséggé és összekapcso-
ló erővé legyen az eljövendő lelkésznemzedékek számára! 

A lelket táplálók és a lelki táplálék
g  S E F C S I K  Z O L T Á N

Keményfejű igehallgatók?

Egy darabig azt gondoltam, hogy csak enyém a kín, csak 
én ismerem azt a harcot, amelyet sokszor mások igehir-
detésére fi gyelve vívok: olyan gyorsan elkalandozom, ne-
hezen koncentrálok, oly nagyon kritikus vagyok, hogy 
az már engem is zavar. Azt hittem, egyedül kell szem-

lesütve beismernem, hogy igehirdetőként „nehézfejű” 
igehallgatóvá váltam. A lelkemet táplálni hivatott, ige-
központú szellemi táplálékra – legyen prédikáció, sze-
mélyes hittapasztalat, meditációk – olykor erővel kell 
rávenni magam.

Egy-egy igehirdetést hallgatva csak úgy beugranak a 
fura gondolatok. Mint ahogy a legegyszerűbb dallamok 
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maguktól megjelennek a fejünkben, és elhessegetni sem 
tudjuk őket, úgy ugranak be azonnal retorikai, homileti-
kai fordulatok, megoldási lehetőségek, és persze kritikus 
megjegyzések. Nem azért akarnám elhallgattatni ezeket, 
mert túl egyszerűek, nem is azért, mert talán rosszak – 
egyszerűen csak azért, mert zavar a jelenség. Szeretném 
inkább engedni, hogy mélyebbre hatoljon az isteni szó, 
és arra válaszként mélyebben születhessen meg bennem 
is valami refl exió. 

Ennek hiányában azonban jó néhány igehirdetés-
re való fi gyelésből csupán gyors, rutinszerű gondola-
ti edzés lesz: „Ez jó volt”; „Ez gyengusra sikerült”; „De 
kár, hogy ez nekem eszembe sem jutott!”; „Ez meg ke-
véske, én sokkal többre jutottam már első hallásra is”; 
„Ide egy jobb illusztráció kellett volna”; „Hű, ez annyi-
ra jó igehirdetés, hogy most meg selejtes prédikátornak 
érzem magam…”; stb.

Ez a föld porához tapadt „üzemmód” elég könnyen le-
leplezhető. Nemrégiben például egy kedves kolléga kér-
dezte tőlem:

– Olvastad A keresztség ünnepe című könyvet? Látom, te 
is írtál bele. – Kénytelen voltam megadni az ostoba választ:

– Még nem olvastam, csak a sajátomat néztem meg 
gyorsan.

– Olvasd el az enyémet is, szerintem jól sikerült! – szólt 
a válasz. És tényleg jól sikerült! Otthon elolvasva jólesett, 
üdítő és tápláló volt.

Sok baráti beszélgetés és kollegiális körben elhang-
zott őszinte vallomás nyomán körvonalazódott bennem 
a felismerés, hogy talán e különös jelenséggel találkoz-
va igazából nemcsak a saját problémámat látom, hanem 
közös terhünkről van szó. Az, aki nem ismeri ezt a ter-
het, örüljön, és adjon hálát érte, de általában ránk, ige-
hirdetőkre jellemző probléma ez: nehézfejű igehallga-
tók vagyunk, és a hittápláló lelki eledelt olykor vona-
kodva vesszük…

Biztos megvan ennek a jelenségnek a sajátos logiká-
ja létünk földi dimenziója felől nézve. Bizonyára lehet-
ne párhuzamokat is hozni: hasonlítunk a szakácsra, aki 
már nem tud leülni a vendégek közé vacsorázni. Az or-
vos, akit tíz lóval is nehéz saját egészsége kapcsán orvos-
hoz vinni. A pszichológus, aki már a kukaürítés közben 
a szomszéddal beszélgetve is rutinszerűen kezd el ana-
lizálni, még mielőtt végighallgatta volna a másikat… De 
azért a mi esetünkben valami másról (is) van szó.

Mindezek hátterében, ahogy Pál mondja, egy má-
sik dimenzióban zajló harc is áll – nem csupán test és 
vér ellen, hanem szellemi hatalmak ellen. El kell fogad-
nunk és rendszeresen tudatosítanunk kell magunkban 
is: egy fontos harcmezőn állunk. A Magvető adja éle-
tet adó drága vetőmagját, az ő igéjét, munkásai kezére 
bízva a vetést. Közben azonban az ellenség is úton van, 
konkolyt vet és magot lop. Olyan nagy és drága kincs az, 

amit ránk bíztak, annyira alapvető érdeke a világnak, 
hogy eljusson hozzá, hogy az ördög ezt egyszerűen nem 
hagyhatja annyiban. Az ősellenség ismeri gyenge pont-
jainkat, lelki alkatunk, jellemünk gyengéit, és támad – 
el akarja vonni a fi gyelmet. És – mivel mestere a megté-
vesztésnek – sok trükkel próbálkozik. Mindezt nyilván 
azért teszi, mert a legegyszerűbben úgy hátráltathatja a 
magvetést, ha a megbízott magvető munkás zsákját ki-
lyukasztja, vagy hamis trükkel ráveszi, hogy ne töltse 
újra és újra kötényét.

Jézus mondta Péternek: „Simon, Simon, íme, a Sátán 
kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én kö-
nyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, 
ha majd megtérsz, erősítsd atyádfi ait.” (Lk 22,31–32) Azt 
hiszem, minden igével való imádságos találkozásunk-
ban ő hajol le hozzánk erős jobbjával, imádságos szívével, 
hogy el ne fogyjon a hitünk. Sokszor eszembe jut Meg-
váltónk fi gyelmessége is, amiről Márk tudósít: „Ő pedig 
így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem csak ti magatok egy la-
katlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan so-
kan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még 
enni sem volt idejük.” (Mk 6,31) Minden lelki táplálékot 
jelentő igehirdetésben és ezek változatos műfaji megjele-
nésében Mesterünk életet adó szellemi táplálékát és ró-
lunk való gondoskodását kell látnunk, hogy a ránk bí-
zott nagy munka és harc közepette éhen ne maradjunk, 
el ne fáradjunk.

Az írott igehirdetés fi gyelése

Sok előny, néhány hátrány

Igehirdetőként – „nehézfejű igehallgató” voltunkat elis-
merve és a mögötte álló harcot tudatosítva – különösen 
felértékelődik a lehetőség, hogy számos könnyen elérhe-
tő, írott lelki igehirdetés, áhítat is rendelkezésünkre áll. 
Sok előnye van az ilyen lelki tápláléknak. Van lehetőség 
arra, hogy újrakezdjük a fi gyelést, ha elkalandoztunk. 
Megtehetjük, hogy újraolvassuk, ha első nekifutásra csak 
a „föld pora felől” sikerült fi gyelnünk rá. Van lehetősé-
günk a nekünk szólót újraolvasni, imádkozni fölötte, és 
hálát adni érte. 

Persze van hátránya is az írott üzenetnek: nincs ott az 
igehirdető arca, hanglejtése, mimikája, a többi igehallgató 
imádságos lelkületének segítő ereje. De a Lélektől fogant 
igehirdetést, hitvallást, hitélményt kíséri a Lélek. Olyan 
jó, hogy ma már sokféle hiteles keresztény író munkája el-
érhető, és megtalálhatjuk azt a fajta hangot, amelyen ke-
resztül a legkönnyebb megértenünk Urunk szavát, vagy 
épp ellenkezőleg: megengedhetjük, hogy egy számunkra 
eddig távoli kegyességi hang olyasmit adjon, ami a meg-
szokottól eltérő!
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A házunk tájának prófétáit olvasva

Egy fokkal nehezebb, ha nem idegen igehirdető gondo-
lataira fi gyelünk. Gyarlóságunk sokszínű tartalékaiból 
újabb nehézségek lépnek elő: féltékenység, irigység, nagy-
ravágyás… Ugyanakkor új színekkel, új kincsekkel, áldás-
lehetőségekkel is találkozhatunk. 

Azt hiszem, az a különlegessége a Lelkipásztor kínálta 
lelki tápláléknak, hogy Istenünk élő szavát a hozzánk kö-
zeliben, a testvér szavában tanulhatjuk meghallani. Test-
vér nemcsak a hitben való társ, hanem a hivatásban való 
munkatárs, tehát „családtag” értelmében is. Bár talán köz-
tudott, de érdemes megemlíteni, hogy kollégák előtt szol-
gálni nehéz. Hiszen az ember minden vélt és valós félelmét 
rávetíti a hallgatóra, olvasóra. Adrian Plass mondja egy he-
lyen: olyan érzés szakemberek előtt szólni, mintha az em-
ber érezné az őt kritikusan fi gyelők és őt utálók hideg ke-
zét, amint a szívét szorítják.

Tényleg nehéz fi gyelni a kollégára. Hiszen olykor 
utunkba áll a gondolat, hogy az illetőt ismerjük: láttuk 
diákkorában a teológusotthon folyosóján, tudjuk, hogy 
mivel töltötte szabadidejét, láttuk, mennyire sikerült hi-
tét magánéletében is megélnie – egyszóval a saját hazánk 
prófétáját láttuk már alsóneműben is, így nehéz komo-
lyan fi gyelni rá…

Ugyanakkor ha mégis sikerül hitelesen megszólalni, ak-
kor különös élmény valakinek az imádságát hallani, a meg-
értett igéről szóló gondolatait olvasni. Ilyenkor döbben rá 
az ember, hogy az igazi hitvallás mindig kitárulkozás, meg-
nyílás. Egy szolgatárs őszinte igehirdetésével, elmélkedésé-
vel, áhítatával találkozni olyan, mintha az illető beinvitálna 
saját házába. Egy kicsit vendégségben lehetünk nála. Esé-
lyünk nyílik arra, hogy Kain ne becsülje le e „leheletnyi” 
Ábelt, és hogy az irigység helyett felfedezze benne az Isten-
nel való alázatos kapcsolat szépségét. Lehetőséggel találko-
zunk, hogy Józsefb en – minden furcsa álma és ismert hi-
ányossága ellenére – meghalljuk a prófétát. Esélyt kapnak 
Zebedeus fi ai, hogy ne elsők, hanem a legkisebb tanítvány-
ban is a Mestert kereső utolsók akarjanak lenni. Esélyt ka-
punk arra, hogy galileaiként meghalljuk a házunk tájáról 
érkező Názáretből származót és főleg magát a Názáretit.

Köszönet minden örömök és kínok között született lel-
ki táplálékért, amellyel az elmúlt kilencven év során Krisz-
tus Urunk táplálta evangélikus igehirdetői nagycsaládun-
kat! Áldja meg továbbra is köztünk ezeket az olvasmányo-
kat, hogy miközben tankolunk a szent magból, ráadásként 
megtanuljuk megismerni és megérteni egymást – minden 
nehézség ellenére megelevenedjen saját házunk tájának 
„próféciája”, és ezen a csatornán keresztül is elérjen min-
ket gondoskodó Urunk tápláló szava, megerősítő áldása.

Előkészületben

a 2015. évi új hittankönyvsorozat
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Értékeink Szentíráshoz kötöttsége 

és társadalmi nyilvánossága
g  S Z Ű C S  F E R E N C

F I G Y E L Ő e

E L Ő A D Á S O K e

 A címben szereplő érték fogalma önkéntelenül is eszünk-
be juttatja a múlt századforduló neves magyar evangélikus 
gondolkodójának, Böhm Károly kolozsvári fi lozófusnak a 
kulcsfogalmát, aki rendszerének középpontjába állította az 
axiológiát. Az újkantiánus alapokon felépülő értéktant Az 
ember és világa című hatkötetes opuszának harmadik kö-
tetében fejtette ki, amely 1906-ban jelent meg. Ez a fi lozófi a 
szervesen illeszkedett a 19. század tapasztalatához, amely 
egyre inkább érzékelte a szellemi értékválságnak azokat a tü-
neteit, amelyek a hagyományos emberi, erkölcsi és kulturális 
értékekkel szemben a materiális és gazdasági hasznosságot 
állították előtérbe (Ungvári Zrinyi 2006, VI–VII. o.). Talán 
nem véletlen a szavak egybecsengése Karl Marx Tőkéjének 
értéktöbblet-elméletével, amely a fogalmat puszta közgazda-
sági tényezővé redukálta. A folyamat, amely az értéket piaci 
áruvá degradálja, sajnos nem állt meg a 21. században sem. 
Szellemesen állapította meg nemrég valaki, hogy egy világ-
klasszis futballista ára felette van a jelenlegi Nobel-díjnak. Az 
árnak és értéknek ez az összekapcsolása végképp viszonyla-
gossá tesz bármiféle értékelést, vagy ami ennél még rosszabb, 
az eladhatóság piaci szabályának szolgáltat ki mindent.

Az európai kultúrpesszimizmus prófétája, Oswald Speng-
ler hasonló okokból kongatta meg a vészharangot a nyugati 
kultúra felett. A kultúra civilizációvá alakulása számára va-
lóban a véget, a Nyugat alkonyát jelentette (Spengler 2011, 
57. o.). Ironikus leírása volt ez a felvilágosodás haladáseszmé-
jének, mivel a fejlődést, növekedést a biológia természeti tör-
vényeinek analógiája szerint a megöregedéssel és a pusztulás-
sal zárta le. A változás mint a történelem logikus következmé-
nye eleve cáfolja, hogy lennének „örök értékek” (uo. 46–47. o.). 
E felfogás szerint a fejlődésbe és a szüntelen haladásba vetett 
hit csupán azt felejtette el megkérdezni, merre is haladunk.

Ezzel a pesszimista világképpel száll szembe Böhm hie-
rarchikus értékelmélete, amikor az értékelés lépcsőit a he-
donizmustól kezdve (Böhm 2006, 66. o.) járja végig a ne-
mességig és kiválóságig (uo. 86. o.), majd arra a végső követ-
keztetésre jut, hogy az értékek nem önmagukban, hanem 
az értékelő szubjektumban rejlenek (uo. 106. o.). Ez az ön-
érték maga a szellem, amely igaznak, jónak, szépnek mi-
nősít aszerint, hogy a logika, az etika vagy az esztétika sík-
jain mozog (Bartók 1935, 442. o.).

Ez a kolozsvári fi lozófi ai iskola egy olyan nagy teoló-
gusnemzedéket ihletett és formált, mint Ravasz László, 
Makkai Sándor, Imre Lajos, Tavaszy Sándor és Révész Im-
re. Hegedűs Loránt különösen Ravasz Lászlóban látja azt 
a teológust, „aki e fi lozófi a modern világnézeti rendszerét 
személyes élő hitének valóságával egyesítette. E fi lozófi át 
öntudatosítva és újragondolva megtalálta és felmutatta a 
vallásban azt az értékrendszert, amelyen át az építő erő-
vé, életformáló hatalommá lett és lesz a kor emberének lel-
kében a kultúra egész területén.” (Hegeds 1996, 38. o.) 

Ravasz – éppen az idén száz éve megjelent – homile-
tikájában magát az igehirdetést nevezi értékrendszernek 
(1915, 294. o.). Ez már a szóhasználatában is új hang volt, mi-
vel az egyházi beszéd vagy prédikáció elnevezések helyett 
a reformáció örökségét elevenítette fel, amelyben a legfon-
tosabb felismerés nem annyira a sola Scriptura volt, mint 
inkább a hirdetett ige, a viva vox Dei. De legalább ennyi-
re új volt az is, hogy ezt ő nem szabad elmélkedésként, ha-
nem az Íráshoz, vagyis a textushoz kötött beszédként ér-
telmezte (uo. 334. o.). Mindez jóval megelőzte az ige hár-
mas alakjára épülő barthi teológiát. Ez a teológia később 
csak elmélyítette és meggazdagította nála ezt a felismerést. 
Témánk szempontjából ugyanakkor fi gyelemre méltó ál-
lítás, hogy az igehirdetést olyan értékközvetítésnek fog-
ja fel, amely a Szentírás értékeit eljuttatja a hallgatókhoz.

Amikor tehát értékeinket és értékelésünket a Szentírás-
 * Előadás az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2015. évi akadémiai 
napján.
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hoz kötjük, akkor előzetesen a sola Scriptura-elvet kell meg-
szabadítanunk a rárakódott félreértésektől. Ezt gyakorta ki-
zárólag a tradícióval való szembeállításként magyarázzák. 
Ez azért egyoldalú megközelítés, mert – Gotthold Müller 
szavaival élve – maga az emberlét puszta tradíció (1973, 73. 
o.). E nélkül éppen az értékek továbbadása, vagyis a kultú-
ra volna lehetetlen. (Hozzátehetjük, hogy az egyházon be-
lüli tradíció nélkül maga az újszövetségi kánon sem szület-
hetett volna meg, noha a sola Scripturát támasztja alá, hogy 
megszületésével maga az egyház meg is különböztette ezt 
más tradícióktól, és aláállt e mércének.) Helyesebb azért, ha 
ezt hermeneutikai elvként fogjuk fel az önmagát magyará-
zó Írás értelmében (Pákozdy 1963), amelynek klasszikus 
példája Luther Krisztusra mutató hermeneutikája. Csak a 
Krisztusra mint középpontra nézve értelmezett Írás lehet 
minden értékelés mércéje, azaz hiteles viszonyítási norma. 
Ehhez mérve ugyanis átértékelődik minden Krisztus előtti 
és minden Krisztus utáni része magának a Szentírásnak is. 
Például a ius talionis, a „szemet szemért, fogat fogért” elve 
a maga helyén kijelentéstörténetileg előremutató lehetett a 
vérbosszúval szemben, de a jézusi etika mérlegén mégis-
csak más a súlya. De még az újszövetségi kánonon belül is 
ugyanez áll az úgynevezett „Lélek-krisztológiára” is, amely-
re nézve az evangéliumok názáreti Jézusa jelenti a kritikai 
mércét (Neill 1970, 48–62. o.). Történetileg „a kicsoda is 
ez a Jézus, akiben hiszünk” kérdésre a négy narratív jellegű 
evangélium volt a válasz, amelyeknek szinte mindegyike ké-
sőbbi keletű, mint például a páli levelek. Mert az egyház-
ban megszólaló lelkek, szellemiségek megkülönböztetésé-
nek (diakrisis tón pneumatón) csak a „testben megjelent Is-
ten” lehet a normája (1Jn 4,2).

Mármost ha azt keressük, hogy egy ilyen krisztocent-
rikusan biblikus és trinitárius teológia milyen örök érté-
keket lát a Szentírásban, akkor itt kettős választ találunk: 
egyrészt, hogy mi az érték Isten szemével nézve, másrészt, 
hogy hogyan találja meg az ember ezt a maga számára.

Mind az Újszövetség, mind az óegyházi krisztológia az 
inkarnációban és a keresztben találta meg a választ. Isten 
valóságos emberré lett – ezt az állítást aligha tudja felülírni 
bármilyen más antropológia. A keleti egyházatyák számára 
ezért vált különösen hangsúlyossá az inkarnáció. Athanaszi-
osz gyakran idézett mondása, hogy „Ő (az Ige) emberré lett, 
hogy mi istenivé tétessünk” (idézi Pásztori-Kupán 2009, 
97. o.). Isten szemében tehát az emberi élet végtelen érték. 
Ezt fejezi ki már az Ószövetségben az imago Dei egyik je-
lentése is, amely védjegyként különbözteti meg az embert 
minden más teremtménytől (1Móz 9). Az emberi méltó-
ságnak ez a bibliai eredetű hangsúlya ma különösen is ak-
tuális az olyan bio- és orvosetikai területeken, mint a ge-
netikai beavatkozások, a művi abortusz vagy az eutanázia.

Az antropológia számára az sem lehet közömbös, hogy 
kultúránkban mindannak a forrásvidékét, amit az emberi 
természetről vagy a személy meghatározásáról mondunk, a 

Krisztus kettős természetéről és a Szentháromságról foly-
tatott teológiai tisztázásokban találjuk meg (Pannenberg 
2006, 157–159., 244. kk.). De az emberi személyiség pótol-
hatatlan egyedisége kifejeződik már olyan jézusi példáza-
tokban is, mint az elveszett juh vagy az elveszett drachma 
(Lk 15,4–10). Kosztolányi Halotti beszédének sorait, amely 
szerint az ember „milliók között az egyetlenegy”, csak eb-
ből a bibliai, keresztény hagyományból eredeztethetjük. 

Az emberi természetnek ezt a különös értékét végül fe-
lülmúlhatatlanul hangsúlyozza Krisztus megdicsőült test-
ben való feltámadása és mennybemenetele. Amint Jézus 
személyes identitásában benne van egész élettörténete is, 
ugyanígy foglalja magában az örök élet és feltámadás mind-
egyikünk külön élettörténetét is (Pannenberg 2006, 245. 
o.). Ez az a kincsünk, amely már most elrejtve, de egyben 
biztosítva megvan a Krisztusban. De éppen ez a hit nem 
engedi leértékelni már ezt a mulandó földi létet sem, mert 
a törékeny cserépedény hordozza ezt a kincset (2Kor 4,7). 
Sőt mindaz, ami ennek a törékeny létnek az egészségét, 
gyógyulását szolgálja, prolepszisként, elővételezésként fog-
ható fel az eszkatonból (Pannenberg 1964, 187–189. o.). 

A nyugati kereszténység teológiájában az inkarnáció-
ra találunk egy, a keletitől eltérő magyarázatot is. Canter-
bury Anselmus a Cur Deus homo kérdésre a római bünte-
tőjog metaforájával válaszolt: Isten igazsága elégtételt kí-
ván (vö. Szcs 2011). A iustitia Dei kérdése, tudjuk, majd 
Luther és a reformátori teológia megigazulástanában csú-
csosodik ki. Itt már nem is az inkarnáció, hanem a kereszt 
kerül a középpontba, mint Isten igazságának és kegyelmé-
nek kinyilatkoztatása. Most itt mégsem a solus-sola jól is-
mert particula exclusiváit emeljük ki, hanem magát a ius-
titia Dei fogalmát, amely az isteni igazságosságot értékként 
őrzi az európai gondolkodásban. Amint a legújabb teológi-
ai diszkussziók is jelzik, ennek van társadalmi relevanciája 
is, amint ennek első nyomait már Dietrich Bonhoeff er be-
fejezetlenül maradt Etikájának végén találjuk. Bonhoeff er 
a háború utáni összeomlás után a relatív igazságosság és 
újrakezdés esélyeit éppen ebben az analógiában találja meg 
(Bonhoeffer 1983, 90–92. o.). Analógiát mondunk, hiszen 
nem téveszti el a iustitia civilis és a hit által való megiga-
zulás lutheri különbségtételét, mégis az elsőt tartja a tár-
sadalmi igazságosság mércéjének.

Amit az ember teremtményi és eszkatológiai valóságá-
nak egységéről mondtunk, az áll az egész teremtett világ-
ra is. Ha van is ennek a kozmosznak elmúló ábrázata, a vi-
lág és a történelem mégsem csupán egy felejthető átmeneti 
állapot, hanem Isten szeretetének és gondviselésének tár-
gya, tehát érték Isten szemében. Mivel a teremtés aktusá-
nak „szentháromsági eredete” van (Pannenberg 2006, 28. 
kk.; Krisztusban, Krisztus által és őrá nézve történik), ezért 
lehetetlen, hogy ennek a világnak a pusztulás, a katasztró-
fa legyen a vége. A Papi irat teremtésleírásának visszatérő 
minősítése: „és látta Isten, hogy ez jó” (1Móz 1,10.12.18) nem 
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csupán egy kezdeti állapotra vonatkozik, mert ami létre-
jött, az Isten szándékának és akaratának megfelelő (Barth 
1957, 169–170. o.). A világegyetem változatlanul theatrum 
gloriae Dei – Isten dicsőségének színtere –, mondja Kál-
vin (Institutio I.5.1.). Ha ez a világ Isten szeretetének a tár-
gya és dicsőségének színtere, akkor ebből a teremtésvéde-
lem etikája éppúgy következik, mint egy teológiai esztéti-
ka. A kozmosz ugyanis nemcsak a görög szó etimológiája 
szerint szép és gyönyörködtető, hanem a jó héber szava, a 
tob/tov – amint Hans Urs von Balthasar ételmezi – szépet 
is jelent (vö. Balthasar 1961–1969).

Az esztétikai érték, amellyel különösen a liturgiában 
találkozunk, azért is kifejező közvetítő, mivel az legtöbb-
ször váratlanul ragad magával, éppúgy, mint ahogy a szán-
tóföldben kincset találó embert vagy az igazgyöngyre lelt 
kereskedőt ragadta meg a felfedezés öröme (Mt 13,44–46). 
Egyik példázatnak sem a gyötrelmes keresés a fő monda-
nivalója, hanem az öröm és a gyönyörűség, amelyért az 
ember kész mindenét áruba bocsátani. Bonhoff er szerint 
a Krisztus-követés átértékelődésében lesz az „olcsó kegye-
lemből” drága kegyelem (Bonhoeffer 2007, 23. o.). Ezzel a 
fi gyelmeztetéssel Bonhoeff er nemcsak a forenzikus megi-
gazulástan félremagyarázásától óv, hanem attól is, hogy a 
keresztény üzenetet a társadalmi nyilvánosság olyan pia-
ci árujának tekintsük, amely netalán alku tárgya is lehet. 
Ez ma különösen a relativizmus és a sikerorientált evan-
gélium hirdetésének kísértéseként jelentkezik.

Végül ezért szóljunk röviden értékeink társadalmi nyil-
vánosságáról, más szóval értékeink közvetítésének és ér-
vényesítésének kérdéséről. Azt evidenciának tekinthet-
jük, hogy Isten országának nyilvánossági igénye mind Jé-
zus, mind az apostoli kor missziójában jelen volt. A só, a 
meggyújtott gyertya és a hegyen épült város metaforái (Mt 
5,13–16) azt mutatják, hogy a kereszténység mindig is csak 
religio publicaként értelmezheti önmagát. 

Az egyház és a világ kapcsolata azonban soha nem volt 
problémamentes. Nem lehet most feladatunk ennek a kap-
csolatnak sem a történeti modelljeit vizsgálni, sem azokat 
a gyakorlati fórumokat bemutatni, ahol ma a teológia és a 
kultúra vagy az egyház és az állam párbeszéde folyik. Az 
angolszász világban ma ezt az úgynevezett public theology 
címszó alá szokás sorolni. Sajnos ez legtöbbször a politikai 
teológia témájára szűkül le. Ezért most e kapcsolat elvi meg-
határozójaként hadd idézzem Jézus pásztorigéiből az akol és 
az ajtó metaforáját (Jn 10,1–10; különösen is a 9. vers). A bent 
és a kint helymeghatározása arra utal, hogy nem minden 
tartozik a nyilvánosságra. Bonhoeff er nem véletlenül idézi 
fel az óegyház arcana disciplináját, amely kerítésként véd-
te az eukharisztia és a hitvallás titkát (a témához bővebben: 
Szcs 2008). Krisztusban azonban meg is nyílik ez a kap-
csolat, mint ahogy az olyan alapvető emberi értékek euró-
pai normái, mint például a szabadság, igazságosság, egyen-
lőség és szolidaritás – ebből az akolból léptek ki és szekula-

rizálódtak (Plasger 2008). Az egyháznak kötelessége, hogy 
ezt a forrást védje, és a jövőben is nyitva tartsa ezt a Krisz-
tusban megnyílt ajtót a társadalmi nyilvánosság számára.
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Érték és igazság Joseph Ratzinger teológiájában
g  L U K Á C S  L Á S Z L Ó

*

 * Előadás az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2015. évi akadémiai 
napján.

 Az értékek nemcsak a múlt század egy sajátos fi lozófi ai 
irányát határozták meg, de a szó korunk egyik közkedvelt 
kifejezésévé lett, gyakran kiszorítva az erkölcs, az igaz-
ság, a lelkiismeret és a hit szempontjait is. Pedig értékről 
csupán e négyes valóság koordinátái között lehet hitelesen 
szólni. E hatalmas témakör áttekintése egy rövid előadás 
keretében lehetetlen volna, ezért csak korunk egy katolikus 
gondolkodójának, Joseph Ratzingernek idevágó gondola-
tait szeretném ismertetni. Vizsgálódásomban nem játszott 
szerepet, hogy ő történetesen néhány éven keresztül pápa 
is volt, ettől most eltekintünk.

Gyorsuló időnkben az értékek is gyorsan változnak, 
ki vannak téve az uralkodó ideológiák vagy a közvéle-
mény hatásainak. Európában számos empirikus kutatás 
követte nyomon a különböző értékek alakulását az egy-
mást követő nemzedékek váltakozásában, amilyen pél-
dául az 1953 óta folyó Shell ifj úsági értékkutatás vagy az 
1982-ben elkezdett európai értékkutatás (Europäische 
Wertestudien), amely 1981 óta tízévente mérte föl az eu-
rópaiak értékszemléletét. 

A kérdés persze fölmerül: melyek az emberiség létfon-
tosságú, minden időben érvényes, „örök emberi” értékei? 
Másfelől pedig: hogyan változhatnak közmeggyőződések, 
szokások, értékek? Némelyikük pusztán ideig-óráig tartó 
kordivat, amilyen például az öltözködési szokások válto-
zása. Az is előfordulhat azonban, hogy egyes korok elfo-
gadott társadalmi gyakorlatnak, értéknek tartanak olyas-
mit, amiről idővel bebizonyosodik, hogy súlyos bűn és jog-
talanság, ilyen például a rabszolgaság vagy az apartheid.

Hasonló folyamatok megfi gyelhetők az egyház életé-
ben is. El kell választani egymástól a hiteles, változhatat-
lan evangéliumi Traditiót és azokat a traditionest, ame-
lyek eltorzították az eredeti evangéliumi hagyományt, és 
alapvető reformra, megújításra szorulnak, ahogy ezt a re-
formátorok véghezvitték. De itt is találhatók olyan kor-
hoz kötött elemek, például a prédikáció nyelvezete, a kü-
lönböző kegyességi formák, amelyek a változó korokkal 
változhatnak. 

Számos tényezőtől függ, hogy egy-egy kor értékrend-
szere hogyan, milyen társadalmi, politikai, vallási, gazda-
sági tényezők hatására alakul ki. Szomorú példákat látha-
tunk rá a történelemből, sőt napjainkból is, hogy egy-egy 
hatalmi rendszer szisztematikusan, nemegyszer erőszakos 
és kegyetlen módszerekkel kényszeríti rá a saját ideológi-

áját az emberekre. Elég csak a hitleri Németország propa-
gandagépezetére vagy a „létező szocializmus” diktatúrá-
jára utalnunk, az „új embertípus” kialakítását célzó átne-
velő módszerekre. Önkritikusan meg kell vallanunk, hogy 
az ilyen erőszakos térítés megjelent vallási köntösben is: a 
történelmi múltban többféle formában a kereszténység-
ben is, jelenünkben pedig az iszlám radikális fundamen-
talizmusában. 

A szabadság és egyenlőség alapelveire épülő mai eu-
rópai demokráciákban elképzelhetetlen az ilyen irányí-
tott agymosás. Hatalmas erővel jelentkeznek viszont a 
korlátok nélküli szabadság következményei a gazdasági, 
a társadalmi, a politikai és a magánéletben is. Sokak ér-
tékrendje veszedelmesen eltorzul, eluralkodik az egyé-
ni érdekérvényesítésre törekvő profi torientált verseny-
szellem, az a világ, amelyben az erősebb legyőzi a gyen-
gébbet, terjed az erőszak, a mindent átszövő korrupció. 
Jürgen Habermas szerint „a privátszférák átváltanak si-
kerorientált, a saját preferenciákhoz igazodó cselekvés 
mechanizmusaivá”. „Az emberi együttélés közös mérté-
kei jelentősen gyengültek, az aszociális magatartás nö-
vekedése több területen immár aggasztó méreteket ölt.” 
(Habermas–Ratzinger 2007, 25. o.) Samuel P. Hunting-
ton még félelmetesebb képet rajzol a világban eluralkodó 
káoszról: „A kilencvenes években sok jel mutat a »tiszta 
káosz« elvének érvényesülésére a világpolitikában: a jog 
és a rend világméretű összeomlása, a növekvő anarchia 
a világ több részén, a nemzetközi maffi  aszervezetek és 
drogkartellek, a családok általános meggyöngülése, a bi-
zalom és a társadalmi szolidaritás meggyengülése sok or-
szágban, az etnikai, vallási és kulturális erőszak, az ököl-
jog törvénye a világ jelentős részén. Egyre több világvá-
rosban eltűnni látszanak a civilizáltság elemi nyomai is. 
Az emberek kormányozhatatlannak mondják a világot. 
A jog és a rend, amely a civilizáció első előfeltétele, fel-
bomlani látszik. A civilizáció világszerte a barbárságnak 
adja át a helyet.” (Huntington 2000, 530. o.)

Joseph Ratzinger élete szorosan összefonódott a 20. 
századi Európa történetével. Gyerekkorában átélte a ná-
ci Németország terrorját, majd összeomlását, aztán fi a-
tal professzorként szenvedő részese volt a ’68-as diákláza-
dásoknak, foglalkozott a marxizmussal, nyomon követte 
ennek megjelenését egyrészt a létező szocializmus orszá-
gaiban, másrészt a latin-amerikai felszabadítási teológia 
egyes irányzataiban. Átélte a ’89–90-es változásokat, és 
számos tanulmányban elemezte a modern európai de-
mokráciákat, a szekularizálódást. Gondolkodása jelleg-
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zetesen európai: Európát nemcsak politikai valóságnak, 
hanem erkölcsi ideálnak is tekinti – talán ez is magya-
rázza jellegzetesen eurocentrikus látásmódját. Meglátása 
szerint az európai kultúra négyes örökségre épül. A ke-
reszténység az európai kultúrában alakult ki, avval alkot 
szerves egységet, más kultúrákkal – egyelőre legalább-
is – nem sikerült ilyen szimbiózist alkotnia. „A keresz-
ténység éppen Európában nyerte el a maga történetileg 
leghatásosabb kulturális és intellektuális arculatát. Ép-
pen ezért különleges módon összefonódott Európával.” 
(Ratzinger 2005a, 32. o.) Európa a görögségtől kapta az 
eunómiára épülő demokráciát, amely a jogban érvénye-
sülő jóra épül. A kereszténységtől Izrael hitének és a gö-
rög szellemnek a szintézisét. A latin és germán világtól a 
nemzeteken átívelő jogrendszert, az egyetemeket. Az új-
kortól az egymástól szétválasztott állam és egyház du-
alizmusában a szabad emberi társadalmat, amely min-
denki számára biztosítja a lelkiismereti szabadságot, az 
emberi jogokat és az értelem felelős döntését, az alapve-
tő erkölcsi értékek érvényesülését. 

Ratzinger aggodalommal fi gyeli Európa szekularizá-
lódását, elszakadását keresztény gyökereitől, s aggodal-
mát nem csökkenti, hogy közben más kontinenseken erő-
södőben van a vallás. Látja azt is, hogy Európa mint kul-
turális egység nemcsak a kereszténységtől szakadt el, de 
veszélybe sodorta alapvető antropológiai-erkölcsi értéke-
it is, ez pedig katasztrofális következményekkel járhat az 
egész világra. Talán ezért is foglalkoztatja mindennél erő-
sebben Európa jövője. 

Ebből a háttérből kiindulva három területen vizsgáljuk 
Ratzinger megfontolásait az értékeket megalapozó erkölcs 
és igazság, lelkiismeret és hit koordinátáiban:

1. A modern demokrácia és a kereszténység
2. Hit és értelem termékeny és törékeny kapcsolata
3. A lelkiismeret szerepe

A modern demokrácia és a kereszténység

Az újkori társadalompolitikai fejlődés egyik legértéke-
sebb vívmánya a demokratikus jogállam, amely minden 
polgárnak azonos jogokat és életteret kíván biztosítani 
(Ratzinger 1987, 137. o.). Ehhez nélkülözhetetlen a jog 
érinthetetlensége és pártatlansága. A több szabadságra 
való törekvés azonban nem feltétlenül jelent több demok-
ráciát. „A rendszer alapvető kérdése, hogy a többségi aka-
rat bármit megtehet-e, bármit joggá nyilváníthat-e, ami 
aztán mindenkit kötelez. (…) A demokratikus rendszer 
csak úgy funkcionálhat, ha bizonyos alapértékeket, ne-
vezzük emberi jogoknak, mindenki elismer, s ezek fölött 
nem rendelkezhet a többség.” Vagyis: „A demokrácia nem 
funkcionálhat értékmentesen, s ezért nem is lehet érték-
semleges.” (Uo. 168–169. o.)

A felvilágosult demokrácia a szabadságok törékeny 
egyensúlyára törekszik. Könnyen a szabadságtól való 
megfosztáshoz vezethet azonban, ha egy kis csoport ma-
gához ragadja a hatalmat a tömegek manipulálásával, és 
maga kezdi meghatározni a jogrendet, önkényesen tágít-
ja vagy éppen szűkíti a szabadság fogalmát. „A szabad-
ság rosszul meghatározott vagy egyáltalán nem megha-
tározott fogalma ellentmondásos. (…) A szabadság zava-
ros ideológiája olyan dogmatizmushoz vezet, amely egyre 
ellenségesebbnek mutatkozik a szabadsággal.” (Ratzin-
ger 2005a, 38. o.) Ratzinger a veszélyt az emancipált ér-
telemben látja, amely „egyetemes igénnyel lép fel, és ön-
magában tökéletesnek tekinti magát”. Ismételten utal rá, 
hogy a tökéletes állam gondolata veszedelmes tévedés, hi-
szen azt állítja magáról, hogy már itt a földön képes meg-
teremteni a paradicsomi boldogságot. Jézus határozottan 
tiltakozott Isten országa földi megvalósításának gondola-
ta ellen, de ugyanilyen elszántan léptek fel az első keresz-
tények az állam szakralizálásával szemben. 

A modern állam már nem tekinti a vallást a politikai 
rend hordozó és legitimáló alapjának. Mi hozhat létre te-
hát az alapvető értékekben való egyetértést, egyfajta „civil 
vallást”, merül fel a kérdés. Ernst-Wolfgang Böckenförde 
erre válaszolva állította fel a viták kereszttüzébe került té-
zisét, hogy „a mai szabadelvű és szekularizált állam saját 
megalapozásához és megtartásához más hatalmakra és 
erőkre van ráutalva; olyan előfeltételekből él, amelyeket 
maga biztosítani nem tud” (Böckenförde 1982, 67. kk.). 
Ratzinger ehhez hozzáteszi: „vagyis létezik valami elen-
gedhetetlenül szükséges a pluralista demokrácia számá-
ra, ami nem a politika területén helyezkedik el” (Ratz-
inger 2008, 261. o.).

Böckenförde szerint az érték önmagában csupán az ér-
vényesnek elfogadott felfogások, meggyőződések és elvek 
változó halmaza egy társadalomban. Valójában azonban 
elvetik azt a transzcendens vagy metafi zikai megalapozást, 
amely hiteles hordozójuk lehetne. Megegyezéses alapon be-
szélnek az olyan értékekről, mint szabadság, jogi egyenlő-
ség, az ember méltósága, tolerancia, de mindezeket végső 
soron nem alapozzák az igazságra, Istenre. 

A vita tárgya két részre osztható. Az egyik az egy-
ház szerepe az állam életében az európai történelemben. 
A másik ennél jóval általánosabb: a Transzcendensnek, 
végső soron Istennek mint végső értéknek az elfogadá-
sa vagy elutasítása. Az első kérdésre itt csak utalhatunk. 
Abban ma mindenki egyetért, hogy az egyház és az ál-
lam szétválasztása a politikai fejlődés fontos vívmánya, 
és mindkettőnek javára vált. Sem az egyházállam, sem 
az államegyház nem lehet életképes, hiszen nem jeleníti 
meg hitelesen a krisztusi hagyományt. A katolikus egy-
ház a II. vatikáni zsinaton feladta az egyház sokáig ér-
vényesnek tartott felfogását, miszerint societas perfecta 
lenne, és önkritikusan megvallja, hogy „a kereszténység 
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igazságigénye politikai intoleranciává növekedhet” (uo. 
271. o.). Ugyanakkor viszont az állam sem societas per-
fecta, amely biztosítani tudná az egyház létét a világban 
– az államegyház fogalma napjainkban kiüresedett. Ezen 
a területen jelentős közeledés tapasztalható a reformáto-
ri és a katolikus teológia szemlélete között (Böckenför-
de 1982, 27. kk.).

Bonyolultabb a második kérdés megválaszolása. Ratz-
inger így viszi tovább Böckenförde tézisét: „…a modern ál-
lam societas imperfecta – nemcsak abban az értelemben 
tökéletlen, hogy intézményei mindig tökéletlenek marad-
nak, akárcsak lakosai, hanem egy másik értelemben is: raj-
ta kívüli erőkre van szüksége, hogy maga fennállhasson. 
Hol vannak ezek az erők, amelyek elengedhetetlenül szük-
ségesek számára?” (Ratzinger 2008, 268. o.) Böckenförde 
utal arra a széles körű vitára, amely a múlt század közepén 
az értékekről kibontakozott: „Az érték nem több, mint az 
érvényesnek elfogadott vagy posztulált felfogások, meg-
győződések és elvek egy társadalomban.” Valójában azon-
ban, teszi hozzá, elvetik azt a transzcendens vagy metafi zi-
kai megalapozást, amely hiteles hordozójuk lehetne. Ezért 
valamiféle pluralista megegyezésre törekednek az olyan ér-
tékekről, mint szabadság, jogi egyenlőség, az ember mél-
tósága, tolerancia, anélkül azonban, hogy ezeket az Igaz-
ságra, végső soron Istenre alapoznák. 

Ratzinger magáévá teszi Böckenförde alaptételét. Gon-
dolatmenete: 

1. Hatalom és jog. Az állam nem abszolút, nem lehet 
az igazság és az erkölcs forrása, sem valamilyen ideológi-
ára építve, sem a többségi véleményre hivatkozva (Ratz-
inger 2005b, 63–64. o.). A politika feladata, hogy a hatal-
mat a jog mértéke alá rendelje. Nem az erősebb joga, ha-
nem a jog ereje lehet ellenpólusa az erőszaknak, a jogtalan 
és jogtipró hatalomnak. A jog nélküli szabadság anarchia, 
amely elpusztítja a szabadságot. 

2. A jog mint az igazságosság eszköze. A jogrendnek 
az igazságosságra kell épülnie, nem lehet csak az uralko-
dó nézetek tükre vagy a hatalom puszta eszköze, amely 
így „jól szervezett rablóbandává” süllyed, amint Ágoston 
mondotta.

3. A tételes jog válhat akár jogtalansággá is. Kell olyan 
jognak lennie, amely önmagán kívülről meríti az igaznak 
és a jónak kritériumait. Sokáig a természetjogra hivatkoz-
tak, ma inkább azokra a jogokra, amelyek magának az em-
bernek a lényegéből adódnak. Ez az alap korrigálja a téte-
les jogot. Vannak önmagukban megálló értékek, amelyek 
az emberlét lényegével adottak, s ezért érinthetetlenek. Ezt 
ma nem minden kultúra ismeri el. 

4. A jog csak az erkölcsre alapozva biztosíthatja a de-
mokratikus állam rendjét. „Az etosz nem alapozza meg 
önmagát önmagából”, nem adott egyszerűen és végérvé-
nyesen. Igazságát és érvényesülését nem biztosítják a po-
litikai-társadalmi struktúrák sem. „Az etosz hordozza a 

struktúrát, nem pedig a struktúrák hordozzák az etoszt.” 
(Ratzinger 2008, 263. o.) „Téves az az elgondolás, hogy 
a jó nem az ember erkölcsi igyekezetén múlik, hanem a 
struktúrák által egyszerűen és visszavonhatatlanul adott.” 
A struktúrák önmagukban nem tudják elérni, hogy az em-
berek magukévá tegyék az alapvető erkölcsi értékeket. „A 
pluralista demokrácia ezért soha sincs egyszerűen biz-
tonságban.” 

5. Nem teremthet etoszt sem az „önmagát szabályozó pi-
ac”, sem a tudomány. A régi morális bizonyosságok szét-
töredeznek, az erkölcsről nemegyszer lemondanak a tech-
nika vagy éppen a profi tszerzés javára, a döntések pusztán 
a várható előnyök és hátrányok mérlegeléséből születnek, 
az erkölcsre való tekintet nélkül. 

6. „Létezik az igazságnak egy olyan állománya, amely 
nincs alávetve a konszenzusnak, hanem megelőzi és lehe-
tővé teszi azt.” (Uo. 279. o.) Ha az etosz alól kihúzzák a ke-
resztény talajt, bomlási folyamat indul el. Az etosz rászorul 
az értelem iránymutatására, az értelemnek viszont szüksé-
ge van a kinyilatkoztatásra, hogy értelemként tudjon mű-
ködni. „A transzcendencia elpusztítása jelenti az ember-
nek azt a lényegi amputációját, amiből minden más beteg-
ség is származik. (…) Ma már tudjuk, hogy az embernek 
szüksége van a transzcendenciára azért, hogy mindig tö-
kéletlen világát úgy alakíthassa, hogy emberhez méltó-
an élhessen benne.” (Uo. 268. o.) Beigazolódott tehát Bö-
cken förde tézise.

7. A transzcendenciát csak a kereszténység tudja felkí-
nálni – a legteljesebb ökumenikus egységben, dialógusban 
a többi vallások igaz és jogos törekvéseivel is. „Ha nem ta-
nuljuk meg a demokráciát a kereszténységre tekintettel, a 
kereszténységet a demokratikus államra támaszkodva él-
ni, akkor biztosan elveszítjük a demokráciát.” (Uo. 273. o.) 
Az egyház nem válhat állammá, nem léphet fel hatalom-
mal, de a mai pluralista demokráciákat nem is fenyegeti a 
teokrácia veszélye. „Az erkölcsi igazságnak kell felragyog-
nia benne, amelyet felkínál az államnak, s amelynek belá-
tására meghívja az állampolgárokat.” (Ratzinger 2005b, 
64. o.) „Az egyetlen erő, amivel a kereszténység nyilváno-
san érvényesülhet, végeredményben saját belső igazságá-
nak ereje.” (Ratzinger 2008, 279. o.)

A két hívő tudós által fölvetett tézisek további vitákat 
gerjesztettek. Ezek közül a legkiemelkedőbb az a nyilvá-
nos disputa, amelyet a Bajor Katolikus Akadémia rendezett 
2004 januárjában Jürgen Habermas és Joseph Ratzinger kö-
zött. Habermas és Ratzinger disputájának, pontosabban 
azonos című, párhuzamos előadásának ezt a címet adták: 
A szabadelvű állam morális alapjai (Habermas–Ratzin-
ger 2007, 25. o.). Mindketten azonban már előadásuk cí-
mében is árnyalták felfogásukat. Habermas A demokrati-
kus jogállam politika előtti alapjai, Ratzinger Ami a vilá-
got összetartja – A szabadelvű állam politika előtti morális 
alapjairól címmel tartotta meg előadását. 
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Habermas cáfolja Böckenförde tézisét. Elismeri azon-
ban, hogy „a liberális rendszerek rá vannak utalva állam-
polgáraik szolidaritására, a szolidaritás forrásai pedig a 
társadalom fékevesztett szekularizálódása következtében 
teljesen elapadhatnak” (uo. 18. o.). Feltételezi, hogy a li-
berális állam saját erejéből ki tudja elégíteni legitimáci-
ós szükségleteit. Ez azonban nem vagy csak nagyon bi-
zonytalanul történik meg, teszi hozzá. „Még egy elvont 
és jogilag közvetített szolidaritás is csak akkor keletke-
zik, ha az igazságosság elvei behatolnak a kulturális ér-
tékorientációk sűrű szövedékébe.” (Uo. 23. o.) „Könnyen 
bekövetkezhet, hogy az egész társadalom féktelen moder-
nizálása elvékonyítja azt a demokratikus köteléket, és fel-
emészti a szolidaritás ama formáit, amelyekre a demok-
ratikus állam rá van utalva, ám jogilag nem kényszerít-
heti ki őket.” A polgárok elszigetelt, önérdekből cselekvő 
monászokká válnak, akik még szubjektív jogaikat is csak 
fegyverként szegezik egymásnak. Az állampolgári szoli-
daritás felmorzsolódik, a világközösség atomizálódik, a 
kiáltó szociális igazságtalanságok növekszenek. Végkö-
vetkeztetése: „A fi lozófi ának jó oka van arra, hogy haj-
landó legyen tanulni a vallási hagyományokból.” (Uo. 27. 
o.) „A szekularizált polgároknak nem szabad sem kétség-
be vonniuk a vallásos világképek elvi igazságpotenciálját, 
sem elvitatniuk vallásos polgártársaik azon jogát, hogy a 
vallás nyelvezetével élve szóljanak hozzá a nyilvános esz-
mecseréhez.” (Uo. 32. o.)

Hit és értelem kapcsolata

Nem lehet célunk, hogy e hatalmas kérdéskörről akár csak 
vázlatos áttekintést adjunk. Mégis szóba kell hoznunk 
azért, mert Ratzinger is, Habermas is az értelemre hivat-
kozik a vitában. Be kell érnünk néhány megállapítással.

1. A kereszténység és a hellenizmus találkozásáról foly-
tatott vitában Ratzinger határozottan amellett foglalt ál-
lást, hogy a kereszténység terjedése szempontjából létfon-
tosságú volt a görög fi lozófi ával való találkozás. Nem a 
kor mitológiai vallásai között kereste a maga helyét, ha-
nem a fi lozófi ához csatlakozott, és Krisztusban ismerte 
fel a Logoszt. A Logosz Istenéről pedig azt vallja, hogy ő 
a szeretet. „A logosz primátusa és a szeretet primátusa 
azonosnak bizonyult. Az igazi értelem a szeretet, a sze-
retet pedig az igazi értelem.” (Ratzinger 2014, 137. o.) 
A kereszténység és a görög metafi zika kölcsönös egymás-
ra találását Habermas is mindkét fél számára kölcsönös 
előnyként értelmezi. „A kereszténység a hitet összekap-
csolta az értelemmel, a cselekvés céljául pedig a caritast 
(…) határozta meg.” „Ereje az értelem, a hit és az élet szin-
tézise.” (Uo. 132. o.) 

2. Innen érthető, hogy Ratzinger az értelmet abszoluti-
záló felvilágosodást is tágabban értelmezi. Nem csupán egy 

meghatározott történelmi kornak a vallást veszélyeztető 
termékét látja benne, hanem az igazságra törekvő értelem 
megnyilvánulását, amely a görögségtől kezdve jelen van a 
szellemtörténetben. Ezért is beszélhet a keresztény hitnek a 
felvilágosodással kötött szövetségéről. A felvilágosodásban 
rejlő pozitív értékek mellett azonban rámutat annak nega-
tív hatására az újkorban (Twomey 2007, 82. o.). Az értelem 
a vallás mellett kritikus és komplementer szerepet tölthet 
be; ami persze fordítva is érvényesül: az értelemnek szük-
sége van a vallás által fenntartott transzcendens nyitott-
ságra. Önmagában mindkét valóság eltorzulhat, megbete-
gedhet. „Az ész előtti felelősségtől függetlenedve a vallás 
patologikus formákban jelenik meg”; „a vallásosság beteg 
formái vannak fellendülőben”; „a tudománynak is létezik 
azonban patologikus formája” (Hoping–Tück 2007, 140. 
o.; Ratzinger 2014, 109. o.).

3. A 18. századi felvilágosodás azonban súlyos válság-
hoz vezetett az ész egyeduralkodóvá tételével. Az értelem-
nek az igazságot kereső és feltáró feladatát pozitivista re-
dukcióval a természettudományos megismerési módsze-
rekre korlátozták, s így az igazság kérdése eltűnt még az 
egyetemekről, a nagy tudományos kutatóközpontokból 
is. A technikai racionalitás vált egyeduralkodóvá, szak-
barbárok vesznek körül bennünket. „Csak a mennyiségi 
ész, a számításban és kísérletezésben használt ész tűnik 
egyáltalán észnek, minden más aracionális.” (Ratzinger 
2008, 265. o.) Megszűnt a Logosz primátusa, s a mérhető-
re behatárolt világban eljutottak ahhoz a következtetés-
hez, hogy igazság nem létezik, csak technikai racionali-
tás. Főleg a tudomány és a technika területén bámulatos 
haladásnak vagyunk tanúi és élvezői, mára azonban egy-
re világosabbá vált, hogy mindez mennyire ambivalens, 
mekkora kockázatokat rejt magában, sőt magát az embert 
sodorhatja veszélybe. Be kell látni azt is, hogy a haladás 
önmagában nem hoz létre új embert, automatikusan hi-
bátlanul működő társadalmat. A tudomány patologikus 
jelenségei mára fölerősödtek, embertelenséghez, erőszak-
hoz vezethet, ha felelőtlenül, a helyes erkölcs mércéje nél-
kül használják fel. „Ahol a hasznosságot az igazság fölé 
helyezik, ott az ember rabszolgája lesz a hasznosságnak, 
és azoknak, akik arról döntenek, hogy mi számít hasz-
nosnak.” (Ratzinger 2014, 173. o.) Az etoszt a számítás 
váltja fel. „Az ember a haladás játékszerévé válik.” (Uo. 
169. o.) Az ember nem a Logosz meghallója, befogadója, 
hanem az igazságot az emberi megismerés termékének te-
kinti (Ratzinger 1987, 144. o.), ez a szemlélet pedig vég-
zetes következményekkel jár korunk társadalmi és poli-
tikai életében, hiszen az etikát is a fi zikára redukálták, 
az erkölcsről lemondtak a technika javára.

4. A kereszténység azért van mély válságban, mert 
az igazságra formált igénye is válságba került. A hit mai 
válságának oka, hogy a hit, a vallás és az ész elidegene-
dett egymástól. A hit és az ész új, termékeny szintézisé-
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nek kell létrejönnie, kiküszöbölve az ész, a hit és a vallás 
fatális elszakadását (Hoping–Tück 2007, 123. o.). Athén 
és Jeruzsálem nem válhat el egymástól. „Az értelemnek és 
a vallásnak ismét utat kell találniuk egymáshoz, anélkül, 
hogy feloldódnának egymásban.” Pedig „a kereszténység 
egyetemes igénye az igazság egyetemességére épül. A hit 
nem tud olyan fi lozófi ákhoz kapcsolódni, amelyek kizár-
ják az igazság kérdését, olyan mozgalmakhoz azonban 
igen, amelyek próbálnak kitörni a relativista börtönből.” 
(Ratzinger 2014, 152. o.) „A hívő ember igazságkeresé-
se olyan mozgásban megy végbe, amelyben az elhang-
zott ige hallgatása és az értelem keresése újra és újra ta-
lálkozik egymással.” (Uo. 158. o.) „A kinyilatkoztatás és 
az értelem megfelel egymásnak.” „Ha nem tudjuk megis-
merni az igazságot Istenről, akkor azt sem, hogy mi a jó 
és mi a rossz. Az igazságra, a jóra és az Istenre vonatko-
zó három kérdés valójában egyetlenegy. (…) Csak akkor 
járhatunk sikerrel, ha az értelem és a hit új módon talál-
nak egységre, ha túllépünk az értelem önként kinyilvá-
nult lehatárolásán, vagyis a csak kísérletileg igazolhatón, 
és feltárjuk előtte a teljes terét. Ebben az értelemben a teo-
lógiának – és nem csupán mint történeti és embertudo-
mányi szaknak, hanem – mint sajátos és igaz teológiá-
nak, azaz mint a hit értelmes volta kutatásának meg kell 
kapnia a maga a helyét a tudományok széles körű dialó-
gusában.” (Uo. 170. o.)

Ezen a ponton valaha lényeges eltérések voltak a ka-
tolikus és a reformátori hagyományok között. Úgy lát-
szik azonban, hogy ebben a kérdésben jelentősen köze-
ledett egymáshoz a katolikus és az evangélikus teológia 
álláspontja. Csupán Wolfgang Huber püspök megnyilat-
kozásaira utalnék. „A hit által fel nem világosított érte-
lem tapasztalatlan és felvilágosulatlan, mert nem vet szá-
mot korlátaival. Az értelem által meg nem világított hit 
viszont azt a veszélyt hordozza magában, hogy barbár 
és erőszakos lesz.” (Huber 2008a, 290. kk.) Huber néze-
tei számos vitát váltottak ki, ő maga azonban több meg-
nyilatkozásában tovább is részletezte álláspontját. „A hit 
és az ész egymásra utalt. (…) A keresztény hit evangé-
likus megközelítésben az értelemre utalt.” „Az evangé-
likus egyháznak itt napjainkban különleges felelőssége 
van. (…) A hit és az értelem összekapcsolódása a protes-
tantizmus meghatározó vonásai közé tartozik.” (Huber 
2008b) Egy másik írásában Huber hivatkozik Eberhard 
Jüngelre is, aki kiegészítené Anzelm kifejezését –fi des 
quaerens intellectum – ilyenformán: fi des quaerens intel-
lectum quaerentem fi dem. Idézi XVI. Benedek pápa más 
okból elhíresült regensburgi beszédét: „Az alapdöntések, 
amelyek a hit kapcsolatát az emberi értelem keresésével 
érintik, magához a hithez tartoznak”, majd megismét-
li és kiegészíti a könyvében leírt állítását: „A hit által 
meg nem világosított értelem tapasztalatlan és felvilá-
gosulatlan, mert nem tud számot adni határairól. Fél-

reismeri azt, hogy véges értelem, amelyet azért kapott 
az ember, hogy tanuljon meg bánni véges szabadságá-
val.” (Huber 2006)

A lelkiismeret szava

Ratzinger számára az igazság megtalálásának legfontosabb 
szerve az emberben a lelkiismeret. Elutasítja Nietzsche ki-
jelentését: „A lelkiismeret az ember legsúlyosabb megbete-
gedése, ezért el kell vetni a bűntudatot és a lelkiismeretet.” 
Utal Hitlerre, aki a lelkiismeret zsarnoksága alóli felszaba-
dítást ígérte, és Göbbelsre, aki kijelentette: „Nekem nincs 
lelkiismeretem, az én lelkiismeretemet Adolf Hitlernek 
hívják.”1 Ha az igazságról, annak létezéséről, megismerhe-
tőségéről lemondunk, ha nem az igazság az értékek alapja, 
akkor az értékek viszonylagossá, könnyen változtathatóvá 
lesznek. Korunk értékválságának ez a fő oka, amint erre 
Ratzinger mellett Eberhard Jüngel és mások is rámutat-
nak (vö. Jüngel 1990). Ahogy a Római levélben olvassuk: 
„Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a ma-
gukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magu-
kat az Isten igazságának.” (Róm 10,3) A lelkiismeret már 
nem nyitott az igazságra, nem érzi magát elkötelezettnek 
az igazság keresésére, beéri a saját igazáról való meggyő-
ződéssel. Elsiklik az igazság keresésének kötelessége és az 
egészséges kételkedés a közvéleményben elterjedt felfogá-
sokban, „értékekben” (Ratzinger 2005b, 104. o.). Ebben 
a helyzetben létfontosságúvá válik a lelkiismeret szerepe, 
a lelkiismeret és az igazság kapcsolata. 

1. A lelkiismeret csak akkor lehet biztos iránytű, ha az 
igazság értelemmel megismerhető. Az újkor válságának leg-
főbb oka, hogy a lét őseredeti igazságától elfordultak, helyébe 
a haladás, a haszon, a váltakozó értékek világa lépett. Egy-
fajta „szellemi relativitáselmélet” kerekedett felül, amelyben 
már nem látható maga az igazság, az Abszolútum, amely 
a gondolkodás legfontosabb viszonyítási pontja. (A kétez-
res évektől kezdve Ratzinger többször használja „a relati-
vizmus diktatúrája” kifejezést korunk jellemzésére.) Pedig 
az ember benső lényegénél fogva képes az igazságra, an-
nak megismerésére és elfogadására, szemben minden erő-
szakos hatalommal, ahogy erről a vértanúk, a lelkiismeret 
hősei minden korban tanúságot tettek. A pogány Szókra-
tészben Ratzinger a kereszténység előfutárát látja, aki a 
történelmi esetlegességek fölé emelkedve az igazságot, a Lo-
goszt helyezte mindenek fölé (2014, 113. o.).

2. A Biblia a lelkiismeretet mindig Istenhez köti, akkor 
is, amikor magát ezt a fogalmat még nem használja, ha-
nem másként, főleg a szív képével fejezi ki (Zsolt 51,12): 
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem.” „Te pedig a szív-

 1 Hermann Rausching Gespräche mit Hitler című könyvéből idézi 
Ratzinger 1987, 153. o.
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ben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira taní-
tasz engem.” (Zsolt 51,8) Az „őslelkiismeret” (a sztoiku-
soknál szünderészisz, Platonnál anamnészisz, a középkori 
misztikusoknál a „velünk született isteni szikra”) a leg-
mélyebb, „ontológiai síkon” emlékezik a jóra és az igaz-
ra, felismeri a világ teremtett voltát és a Teremtőt, létünk 
alapját. Ezt azonban nem saját erejéből teszi, hanem vá-
laszként Isten hívására, hittel elfogadva az ő kegyelmét. 
„Hiszek a teremtő Istenben. A teremtő Istenbe vetett hit 
egyben hit a lelkiismeret Istenében. Mivel ő a Teremtő, 
mindnyájunkhoz közel van a lelkiismeretünkben. A lelki-
ismeret fölötte áll a törvénynek: különbséget tesz az igaz 
és a hamis törvények között. A lelkiismeret az Igazság el-
sőbbségét jelenti. Kifejezi az ember rejtett együtt-ismeré-
sét az igazsággal. A lelkiismeretben az Igazsággal együtt 
ismerünk meg.” (Ratzinger 1977, 39–40. o.) Gerhard Ebe-
ling szerint: „Az ember úgynevezett bensőjét lényegi és 
eredeti értelemben egy kívüle létező szólítja meg, mert 
az úgynevezett külvilágon kívül létezik egy másik, radi-
kálisabb Kívül is.” „Ez a Kívül azonban nemcsak a világ 
Teremtője, hanem Megváltója is, aki egy személyben, Jé-
zus Krisztusban öltött testet.” „A lelkiismeret az igazság 
teremtett visszhangja a szívünkben.” (Ebeling 1967, 432–
433. o. Vö. Twomey 2007, 120. o.)

3. A Logosz a megváltó Krisztus személyében jelent 
meg, és hozta el számunkra a megigazulást. A keresztény 
hit ébreszti fel a lelkiismeretet. Az egész emberi lét Isten 
szavára adott válasz, amely a hit történetében bontakozik 
ki. „Az emberi lét is már kegyelemből való lét, amelynek 
lényegi közepe Krisztus.” (Mieth 1982, 170. kk.) Itt érde-
kesen konvergálnak Ebeling és a katolikus Dietmar Mieth 
gondolatai. Mindketten úgy vélik, a lelkiismeret nem em-
beri orgánum, nem manipulálható, hanem olyan kapcso-
lat, olyan viszony, amely hittel fogadja el Krisztus megi-
gazító kegyelmét. Isten külső szava az embert lelkiisme-
retében szólítja meg. Ebeling relácionális antropológiáról 
beszél, Mieth responzórikus viszonyról Isten és az ő sza-
vát hittel befogadó ember között. A lelkiismeret nem ön-
magára épít, hanem rajta kívül Istennek Jézus Krisztus-
ban adott szabaddá tételében bízik. Az ember ezt a bizo-
nyosságot nem érheti el saját erkölcsi teljesítményével. 

4. A Jézus Krisztusban megjelent Logosz azonban maga 
a szeretet. Az igazság és a szeretet egysége már az Ótesta-
mentumban megjelenik: „Eljegyezlek magamnak örökre, 
eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és 
az irgalom ajándékával.” (Hós 2,21) Teljessé azonban a vi-
lág egyetlen üdvözítőjében, Krisztusban válik. „Az igazság-
hoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől 
őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,15)

Eberhard Jüngel, aki szenvedélyesen állást foglalt az 
igazság mellett „az értékek zsarnokságával” szemben, az 
igazság beteljesülését a szeretetben látja. „A keresztény em-
ber cselekvését nem értékek irányítják, hanem egyedül az 

igazságból fakadó szeretet, amelynek éppoly kevéssé van 
értéke, mint az igazságnak. Az igazság és a szeretet eluta-
sítja az értékek minden zsarnokságát. Dilige et fac quod vis. 
(…) Semmi sem olyan szilárd, mint az igazság, és semmi 
sem olyan tékozló, mint a szeretet. Ahol egyesülnek, új le-
hetőségek nyílnak.” (Jüngel 1990, 108. o.)
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Kultúrák ütközése, avagy keresztény válaszlehetőségek 

a radikális iszlám terjedésére
g  J Ó  A N D R Á S

 Ha valaki fi gyelemmel kíséri és továbbgondolja a világi 
híradásokat, akkor minden bizonnyal egy nem túl biztató 
világ képe rajzolódik ki a szeme előtt. A 21. század máso-
dik évtizedében talán a keresztes háborúk kora óta nem 
tapasztalt módon felerősödött a keresztény és az iszlám 
civilizáció konfrontációja. Az Európában zajló folyamatok 
mellett a médián keresztül egyre többször szembesülünk 
az iszlám többségű országokban létrejött fanatikus szer-
vezetek működésével, melyek bár vallási mázzal vannak 
leöntve, de a valóságban a hatalom megszerzésére törek-
szenek. Nem függetleníthetjük magunkat a világban zajló 
folyamatoktól, véleményt kell formálnunk civilizációnkat 
érintő kérdésekben is, és ebben a reánk bízott nyájat is se-
gítenünk kell. 

Általános elképzelés keresztény körökben, hogy a 21. 
század közepére az iszlám követőinek száma túlszárnyal-
ja a keresztényekét. 2015 áprilisában látott napvilágot az 
amerikai Pew Research Centre legújabb elemzése, amely 
ennél árnyaltabb képet ad a világ vallásainak növekedési 
kilátásairól 2050-ig.1

Néhány fi gyelemfelkeltő adat a tanulmány alapján

Jelenleg

• A világon ma minden negyedik ember az iszlám kö-
vetője (1,7 milliárd).

• A világon ma minden harmadik ember keresztény 
(2,2 milliárd).

• Jelenleg és előreláthatóan 2030-ig a világ muszlim né-
pessége kétszer gyorsabban nő, mint a nem muszlim 
(1,5 – 0,7), azonban az iszlám népesség növekedé-
se lassul. 2010 előtt a növekedés aránya 2,2 volt, ez 
mára 1,5-ra csökkent. 

• Európában az iszlám lakosság aránya jelenleg 3.2

 1 Th e Future of World Religions: Population Growth Projections, 
2010–2050. Pew Research Center. http://www.pewforum.org/2015/04/02/
religious-projections-2010-2050/
 2 A kutatásban Európát földrajzi értelemben, Oroszországgal, Be lo-
russziával, Moldáviával, Ukrajnával és Grúziával együtt értik. 

2050-ben

• A legnagyobb vallás továbbra is a kereszténység ma-
rad (2,9 milliárd), de az iszlám is hasonló méretűvé 
nő (2,7 milliárd), miközben a föld népessége 9,3 milli-
árd lesz. (Előreláthatóan 2070-re fordul meg az arány 
a két vallás között.)

• A világon összességében nőni fog a vallásos lakosság 
aránya, főként a szubszaharai Afrika lakosságának 
növekedése miatt, ahol mind az iszlám, mind a ke-
reszténység jóval az átlag felett növekszik. 

• Az egész világon növekedni fog a vallástalanok szá-
ma, de a világ népességéhez képest 16-ról 13-ra 
csökken az arányuk.

• Európa lakossága továbbra is csökkenni fog, ezen 
belül a keresztények száma 553 millióról 454 milli-
óra változik.

• Európában 2015-re 23-ra nő a vallás nélküliek és 10 
fölé az iszlám követőinek aránya.

• Előreláthatóan nyolc országban fog a keresztények 
aránya 50 alá süllyedni: Ausztrália, az Egyesült Ki-
rályság, Benin, Franciaország, Macedónia, Új-Zéland, 
Bosznia-Hercegovina és Hollandia. 

Izgalmas kérdés, hogy a vallást váltók száma hogyan ala-
kul akár a jelenben, akár a jövőben, hiszen ez is befolyásol-
hatja az arányokat a demográfi ai és migrációs adatok mellett. 
Megbízható adatok híján a tanulmány szerzői nem vették fi -
gyelembe a Kínában, Indiában, illetve Ázsia más országai-
ban és Észak-Afrikában gyorsan növekvő „földalatti” keresz-
tény mozgalmakat. Más kutatások szerint,3 melyek ezek fi -
gyelembevételével készültek, 2050-ben mintegy 3,5 milliárd 
keresztény és 2,7 milliárd muszlim lesz. Ennek annál is na-
gyobb a jelentősége, mert Kína jelenlegi 1,3 milliárd lakosá-
ból hivatalosan 5 vallja magát kereszténynek, és 50 val-
lástalannak. Ha ez időközben jelentősen megváltozik, akkor 
az a világméretű arányokat is komolyan befolyásolni fogja. 

Másfelől látszanak olyan jelek is, hogy a növekvő jólét 
és a globális kulturális hatások miatt az eddig homogén 
iszlám többségű országokban is felgyorsul az ateizmus és 
az agnoszticizmus térnyerése, csakúgy, mint korábban ez 

 3 http://www.gordonconwell.edu/resources/documents/2IBMR2015.pdf.
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Európában történt a keresztény többségű országokban. Ta-
lán úgy is fogalmazhatunk, hogy a vallás és a kultúra egy-
re inkább elválik a szekularizálódó társadalmakban, és a 
vallásváltás egyre több helyen valós alternatívává válik. 

A tanulmány készítői hozzáteszik, hogy a migráció, bár 
a föld egészét tekintve alig befolyásolja az arányokat, egyes 
területeken előre nem látható aránybeli változásokhoz ve-
zethet. Fontos ezért kiemelni, hogy az Európára vonatkozó 
adatokat a jelenlegi gyermekvállalási, halandósági és mig-
rációs adatok alapján számították ki, és nem számoltak a 
mainál erősebb migrációs nyomással. 

Tehát a statisztikák tükrében láthatjuk, hogy a világ egé-
szét tekintve szó sincs a kereszténység alkonyáról, azonban 
Európát egyre kevésbé tekinthetjük keresztény kontinens-
nek, hiszen miközben a keresztények aránya 10-kal csök-
ken, a vallástalanok (20-ról 23-ra) és a muszlimok ará-
nyának jelentős növekedése (3-ról 10-ra) várható 2050-re. 

Hozzá kell tennünk, hogy pusztán a mennyiségi adatok 
alapján nem ajánlatos sem a jelen, sem a jövő szempont-
jából messzemenő következtetéseket levonni. Nem hagy-
hatjuk fi gyelmen kívül, hogy az élő Isten cselekszik a vi-
lágban. Az evangélium ma is szól és érvényben van, és az 
emberiségnek továbbra is szüksége van az új életre, melyet 
csak Krisztus váltsága adhat meg. Ahogy az már a nagy-
városi gyülekezetek nagy részénél érzékelhető, a kulturá-
lis gyökereik miatt magukat kereszténynek mondók egyre 
kevésbé tekinthetők valóban kereszténynek. Az ő eltűné-
sük a gyülekezetekből fel fog gyorsulni, hacsak a gyüleke-
zet feléjük nem nyúl az evangéliummal.

Válaszadási lehetőségek

A fenti trendek válaszadásra kell hogy kényszerítsenek 
minden egyházi és gyülekezeti vezetőt. Meggyőződésem, 
hogy az igehirdetésben és a gyülekezeti élet más alkalmain 
is egyre komolyabban fi gyelembe kell venni az alábbi szem-

pontokat. E rövid bevezetőben ezeket fel tudjuk villanta-
ni, de kinek-kinek magának érdemes továbbgondolni és a 
gyakorlatban alkalmazni ezeket az alapelveket. 

1. Az iszlám megismerése, az előítéletek szétoszlatása. 
Krisztusi szellemű hozzáállás kialakítása, mely az em-
bert szereti, de a bűnt megítéli, legyen szó akár mene-
kültügyről, akár egyéb kapcsolatokról és párbeszédről. 
Példa lehet Pál hozzáállása, mely az athéni prédikáció-
ból jól látható: „Athéni férfi ak, minden tekintetben na-
gyon vallásos embereknek látlak titeket…” (ApCsel 17,22)

2. A fanatikus csoportok tanainak és a többségi iszlám 
gondolkodásának elkülönítése. Ebben a kérdésben 
érdekes tanulmány lehet a Korán Jézusra és a ke-
resztényekre vonatkozó tanításának megismerése: 
http://magyarmisszio.blogspot.hu/2015/07/a-keresz-
tenyseg-megitelese-koran-alapjan.html.

3. Az iszlám tanainak tárgyilagos, keresztény szempon-
tú, kritikus oktatása a keresztény lelkészképzésben, 
hitoktatásban és gyülekezetekben. 

4. A nem keresztény nyomás erősödése miatt (szekula-
rizmus, iszlám) a kereszténység összefogása.

A felsorolás korántsem teljes. Ezek fi gyelembevéte-
le meggazdagíthatja gyülekezeteink életét, és felkészíthet 
bennünket arra az állapotra, amikor Európában a keresz-
ténység kisebbségbe fog szorulni. Van azonban még egy 
szempont, amely nem feltétlenül gyülekezeti szinten, hanem 
egyházi, sőt ökumenikus formában lenne megfontolandó:

5. Az iszlám misszió újrafelfedezése. A mai kor reali-
tására és kontextusára odafi gyelő, a magyar egyház-
ban gyökerező, annak sajátosságait fi gyelembe vevő 
missziológiai és missziói iskola létrehozása. Az Isten 
által elhívott misszionáriusok felkészítése, kiküldé-
se, támogatása, akár az ide érkező muszlimok közöt-
ti munkára, akár a külmisszióban. Közép-Ázsiában a 
fanatikus iszlám missziója gőzerővel folyik, a keresz-
ténység pedig egyre inkább kiszorul. A magyarokra 
nagy szükség lenne az ott folyó munkában. 

Olvasmányaink és a Biblia
A kultúra miben erősíti szolgálatunkat?

g  H E G E D Ű S  A T T I L A

Mivel a címben az olvasmányaink kifejezés szerepel, első 
asszociációim az igehirdetésre vonatkoztak: segít-e, hasz-
nálható-e az irodalom a prédikációban? Azután rádöbben-
tem, a cím többre utal: egész teológiai látásunkat, lelkészi 
személyiségünket befolyásolja mindaz, amit nem lelkészi 

minőségünkben teszünk: könyvet olvasunk, fi lmet né-
zünk, zenét hallgatunk vagy magunk is játszunk… Felté-
ve, hogy megengedjük magunknak, hogy mindez áthassa 
lelkészi mivoltunkat. A fő kérdés tehát ez: megengedhet-
jük magunknak?
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Szabad idézni?

Tisztában vagyok azzal, hogy a protestáns teológiában, 
ahol a természetes kinyilatkoztatás sokak számára kérdé-
ses, nem mindenkinek egyértelmű, hogy Isten igéjét, azaz 
Isten világ fölötti akaratát hirdetve van-e létjogosultsága 
a profán szavaknak, idézeteknek. Ilyen szempontból négy 
magatartásformát különböztetek meg. 

1. A szélsőségesen puritanista nézet nemcsak elválaszt-
ja a teológiát, illetve a hitet a kultúrától, hanem a kultúrát 
el is veti mint szükségtelent, ami eltereli az ember fi gyel-
mét a mennyei örömről, Isten országáról. Sajátos funda-
mentalista nézet, amelynek alig-alig van olyan irodalma, 
amely ezt ilyen élesen kimondaná, de sokszor, főleg szek-
tás körökben találkozhatunk vele. A lelki átélést szembe-
állítják az intellektuális tudással, „a hit nem egyenlő a tu-
dással” gondolatát úgy értelmezik, hogy „a hit egyenlő a 
nem tudással”.

2. A „kultúrprotestantizmus” Isten „másságát” elveszít-
ve azt a profánba olvasztja bele. Mivel a kiindulópont nem 
a kinyilatkoztatás, hanem az ember maga, ezért mindent, 
ami a teológia része, az emberhez igazít. A hitigazságo-
kat egyetemes emberi fi lozófi ákká és erkölcsiséggé alakít-
ja. A vallás ezáltal a kultúrtörténet egyik megnyilvánulá-
sa lesz, vagy az erkölcstan, az esztétika, esetleg a pszicho-
lógia segítségévé válik. Transzcendencia nélkülivé teszi a 
vallásos életet is – az etsi deus non daretur elv mindenben 
érvényesül. Számára minden „kultúra” lesz, a kultúra ma-
gába olvasztja a teológiát. 

3. A barthi teológia minden „profán” tudományt s ezzel 
együtt az egész emberi kultúrát a teológia határán kívülre 
helyezi, mivel Isten és az emberi világ között mérhetetlen 
szakadék van. Ezek érvényességét saját területükön belül 
nem vitatja, de a teológiai munkában ezeket használhatat-
lannak tartja. A kultúra az ember világképét és önmagá-
ról alkotott képét tükrözi vissza. A teológiát azonban nem 
az érdekli, hogy az ember miként látja a világot és benne 
önmagát vagy éppen Istent, hanem hogy Isten mit mond 
a világról és az emberről. Ilyen szempontból nézve az iro-
dalom, a művészet nem tud semmit hozzátenni a kinyi-
latkoztatott igéhez.

4. Tillich számára Isten minden létezőnek a mélyén van, 
nem a világ peremén, hanem annak központjában. Az em-
beri lét gyökere, mélysége maga Isten, s az ember tragédi-
ája pont az, hogy ettől az alaptól, a gyökértől elszakadt, s 
ezért otthontalanná válik ebben a világban. A vallásos és 
a profán létet elválasztani egymástól, a világot és Istent 
egymással szembeállítani nem más, mint hogy a világtól 
elvitatjuk a lehetőséget arra, hogy visszataláljon a Feltét-
lenhez, léte alapjához, hisz ha a lét alapja nem transzcen-
dens, nem isteni, akkor nincs is esélye arra, hogy visszata-
láljon. (Igaz, ez a visszatalálás nem a mi művünk, hanem 
a Krisztusban eljött új lété.)

Ezért tehát a kultúra is szükségszerűen vallásos gyö-
kerű, de nem olyan értelemben, hogy tudatosan fölvállal-
ná valamely konkrétan megmutatkozó vallással a közössé-
get, hanem olyan értelemben, hogy gyökere, mint mindené, 
ami az emberhez kapcsolódik, az Örökben, a Feltétlenben, 
Istenben van. A kultúra vallásos gyökerű, mert a lét mély-
ségére, tehát Istenre mutat rá vagy kérdez rá. 

Nem tudunk nem idézni

„A Moszkva térig jár az ötvenhatos busz” – énekelte an-
nak idején egy zenekar. És minden koncertlátogató tud-
ta, hogy nem csak egy földrajzi tényről – tényleg az 56-os 
busz kötötte össze Hűvösvölgyet a Moszkva térrel –, hanem 
másról van szó… Volt egy közös nyelv, tudás, amely átvitt 
értelművé, áttételessé tette a szavakat. A Moszkva tér azó-
ta nevet váltott, nem tudom, a mai fi ataloknál ez a cinkos 
összekacsintás működne-e.

Igazából minden szavunk idézet. Felidézi bennünk és 
hallgatóinkban azokat a helyeket, élményeket, ízeket, ami-
kor ugyanazt a szót használtuk – és reménykedünk ben-
ne, hogy hallgatóinkban ugyanazokat a gondolatokat idé-
zi föl, amelyek bennünk megjelentek az adott szó, kifejezés 
hatására. A régieknél a mitológiák, eposzok adták meg azt 
a közös nyelvet, amelyet használni lehetett, és ők éltek is 
az idézésnek, a visszautalásnak, a közös kulturális kincs-
nek a használatával. 

A kérdés tehát nem az, hogy egy prédikációban sza-
bad-e idézni – hiszen nem tudunk nem idézni –, inkább 
az, mennyire idézünk tudatosan, mennyire keressük azo-
kat a szavakat, idézeteket, közös nyelvünknek, „mitológi-
ánknak” azokat az elemeit, amelyek azt idézik fel hallga-
tóinkban, amit mi szeretnénk.

Hogyan idézzünk?

Én magam nagyon sok mindent megengedek magamnak, 
ha idézésről van szó. Van azonban az idézetekkel kapcso-
latban néhány szabály, amelyet igyekszem betartani.

1. A mondanivalót segítse. Soha ne legyen az idézet 
egyetlen célja a fi gyelem felkeltése. Nem tudok mit kezde-
ni azzal, ha valaki azért süt el a prédikációban egy-egy vic-
cet, hogy a hallgatóság felébredjen. Ugyanakkor nyugod-
tan vállalok én is viccet, de csak akkor, ha az továbblendí-
ti a gondolatmenetet.

2. Ne legyen annyira polgárpukkasztó, hogy utólag az 
eszköz miatt kelljen magyarázkodnom, és elterelje a fi gyel-
met a mondanivalóról. Igaz ez az iróniára is: bár hasznos 
tud lenni, szerencsétlen, ha valakinél nem esik le a tantusz, 
és bizonygatnom kellene, hogy ez nem azt jelenti… Óva-
tosan kell vele bánni.
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3. Ne legyen ízléstelen. Bár tudom, hogy életünk min-
den részét egyaránt Istentől kaptuk – a profánabbat is –, 
ha a hallgatóságot arra kényszerítem, hogy egy metafora, 
költői kép kedvéért kezdjen el harcolni a benne lévő un-
dorral, akkor azt akadályozom meg, hogy gondolatban el-
jusson a lényegig, a mondanivalóig.

4. Amit elmond egy idézet, az ne csak nekem jelentsen 
sokat, ne „magánmitológiámra” hivatkozva akarjam a kö-
zösséget megszólítani.
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Krisztus megváltó művének társadalmi vetülete
Alapvetés a téma bővebb tanulmányozásához

g  R É Z - N A G Y  Z O L T Á N

 Ennek a témának a megválaszolása, az erről való közös 
gondolkodás és eszmélés egyre sürgetőbb, abban az érte-
lemben, hogy nekünk mint evangélikus keresztény em-
bereknek e témában való tájékozottságunk befolyásolja 
helyünket a világban, meghatározza feladataink körét és 
annak határait. 

Luthernek az a gondolata, hogy az egyháznak a világ 
nem tud ártani, csak a hamis testvérek, arra irányítja a fi -
gyelmünket, hogy az egyház saját, belső tanításának, hi-
tének a tisztázása létkérdés. 

Miért szükséges a megváltás?

Az első bűn elbeszélése (1Móz 3,1–24) azt az állandó, meg- 
megújuló problémát és rendezetlen léthelyzetet írja le, hogy 
az ember kivonja magát Isten szerető gondoskodása alól, 
és önmaga akarja irányítani létezését és cselekvését a vi-
lágban. Az Istennel való közösség megszakítása elidege-
nedést idéz elő az ember személyes belső világában, a férfi  

és nő közötti kapcsolatban és az emberek közötti, illetve 
a többi teremtménnyel való viszony harmóniájában törést 
okoz, szakadást idéz elő. Ebből az újra és újra megismétlő-
dő törésből eredeztethetők mindazok a bajok, amelyek az 
emberek közötti társadalmi kapcsolatokat veszélyeztetik. 
Isten erre a helyzetre nézve cselekszik, és adja számunk-
ra megváltását.

Isten megváltó műve nem Jézussal kezdődött

Izrael történetében már látjuk Isten szabadító tetteit. Az 
Exodusban Isten ezekkel a szavakkal fordul Mózeshez: 
„Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hal-
lottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát; igen, 
ismerem szenvedését. Azért szálltam le, hogy kiszaba-
dítsam az egyiptomiak hatalmából, és hogy kivezessem 
arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel 
folyó országba.” (2Móz 3,7–8) Isten népe iránti elkötele-
zettsége, szeretete a rabszolgaságból való szabadításban 



d  3 2 0

b FIGYELŐ

mutatkozik meg, valamint abban a történelmi tetté váló 
ígéretben, amellyel kezdetét veszi a közösségnek az Úr 
népeként való kollektív önazonosítási folyamata az Isten-
től ajándékul adott szabadság és föld megszerzése útján. 
De a történelemben is megmutatkozó isteni cselekvés in-
gyenességéhez az Isten által kezdeményezett, Izrael által 
pedig elfogadott szövetség állandó kötelezettsége járul. 
A nép megkapja az Úr kinyilatkoztatott rendelkezéseit, a 
Tízparancsolatot (2Móz 19–24). Mindenki tudhatja már, 
hogy mivel jár az Istenhez való szövetségszerű tartozás. 
A parancsolatokhoz való ragaszkodás az Úr szerető kez-
deményezésére adott válasz, amely magában foglalja a 
hálát és Isten tiszteletét is. Az erkölcsi lét együttműkö-
dést jelent azzal a tervvel, amelyet Isten a történelem fo-
lyamán megvalósít.

A megváltás Jézus által való beteljesedése

Isten olyan közel akar lenni az emberhez, hogy az ember 
Jézus, a testté lett Ige arcvonásait ölti magára. Lukács 
evangéliumában Jézus a maga fi úi szolgálatát Ézsaiásnak 
azokkal a szavaival írja le, amelyek a jubileumi év lényegi 
tartalmát idézik fel: „Az Úr Lelke van rajtam, mert felkent 
engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, 
s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a lá-
tást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem 
az Úr kegyelmes esztendejét.” (Lk 4,18–19; Ézs 61,1–2) Jé-
zus a beteljesedés reményében fogalmazza meg és értel-
mezi önmagát, nemcsak azért, hogy megüzenje vele: 
Izrael korábbi ígéreteit teljesíti be, hanem mert őbenne 
megy végbe Isten emberrel elkezdett történetének dön-
tő eseménye. Ezt hirdeti ugyanis: „Aki engem lát, látja 
az Atyát.” (Jn 14,9) Más szóval: Jézus kézzelfoghatóan és 
végső érvénnyel nyilvánítja ki, hogy milyen Isten, és mi 
a terve az emberrel.

A Jézus szolgálatát legfőképpen jellemző embersze-
retet a Fiúnak az Atyával való bensőséges egysége ta-
pasztalatából fakad. Az Újszövetség felkínálja nekünk 
a lehetőséget arra, hogy a mélyére hatoljunk annak a 
szeretettapasztalatnak, amelyet maga Jézus élt meg, és 
amelyben Istennél, Atyjánál – az Abbánál – részesült. 
Jézus válogatás nélkül hirdeti Isten szabadító irgalmát 
mindazoknak, akikkel útja során találkozik – de külö-
nösen a szegényeknek, a társadalom perifériáján élők-
nek, a bűnösöknek, és követésére hívja mindnyájukat, 

mivel ő az, aki elsőként és egészen példamutató mó-
don kezdi megvalósítani, jelen idejűvé tenni Isten sze-
retetét. Jézus istenfiúi öntudatában az a tapasztalat jut 
kifejezésre, hogy Fiúként mindent megkapott az Aty-
jától: „Minden, ami az Atyáé, az enyém is.” (Jn 16,15) 
Küldetése pedig az, hogy minden embert ennek az atya–
gyermek kapcsolatnak a részesévé tegyen: „Nem nevez-
lek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tud-
ja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, 
mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam 
nektek.” (Jn 15,15)

A Krisztusról szóló húsvéti evangélium fényében ra-
gadható meg a Fiú megtestesülésének és emberek közötti 
küldetésének végső értelme. Pál írja: „Ha Isten velünk, 
ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyá-
junkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent?” (Róm 8,31–32) Hasonló kifejezést hasz-
nál Szent János is: „A szeretet nem az, ahogy mi szeret-
jük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fi-
át bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4,10)

Istennek az üdvtörténetben fokozatosan feltáruló 
valója a maga teljességében a megfeszített és feltámadt 
Jézus Krisztusban jelent meg. A kölcsönös szeretet pa-
rancsa Isten népét ösztönzi, megtisztítja és felemeli, 
és ha Isten népe betölti küldetését, akkor ezeket a jóté-
kony hatásokat próbálja érvényre juttatni minden em-
beri kapcsolatban, melyben érintett, és lehetősége van 
befolyással élni, valamint az egész társadalmi és po-
litikai életben. Hiszen az emberlét meghívást jelent a 
személyek közötti közösségre. A Szentháromság egy Is-
ten képe és hasonlatossága az alapja minden emberi er-
kölcsi értéknek, melynek csúcspontja a szeretet paran-
csa. A mai kulturális, társadalmi, gazdasági és politikai 
élet kölcsönös függésének jelensége felerősíti és rend-
kívüli erővel teszi nyilvánvalóvá az emberiséget egyesí-
tő kötelékek meglétét; a kinyilatkoztatás fényénél egyre 
inkább az emberiség egységének új modellje bontako-
zik ki, amelytől végső soron a szolidaritásnak kell in-
dítást kapnia.

Ajánlott irodalom

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazsá-
gosság és Béke Pápai Tanácsa dokumentuma II. János Pál 
felkérésére. Szent István Társulat, Budapest, 2007.
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Johann Sebastian Bach (1685–1750) barokk zeneszerzőként 
az operát kivéve kora minden énekes és hangszeres műfajá-
ban alkotott. Kiapadhatatlan fantáziájú zeneszerző volt, or-
gonista, hegedűművész, s mindenekelőtt kántor. Muzsikája 
évszázadok óta eszménykép, lenyűgöző erejű élményfor-
rás, amely a kottát nem ismerő hallgatót éppúgy magával 
ragadja, mint a legkimagaslóbb zenészeket. Zenéje elvará-
zsol, ugyanakkor a műveivel való foglalkozás, elemzésük, 
előadásuk igazi szellemi kihívás. A „Bach” szó magyarul 
’patakot’ jelent. Beethoventől származtatjuk a kijelentést: 
„Nem pataknak, inkább tengernek kellene hívni.”

Nathan Söderblom svéd érsek (1866–1931) Bachot az 
ötödik evangélistának nevezte, s ezt a címet viseli Gáncs 
Aladár könyve is. „De vajon megilleti-e Bachot ez a meg-
nevezés? Szűkebb értelemben biztos, hogy nem sorolható 
Bach az evangélisták közé. Zenéje nem forrás, és nem ki-
nyilatkoztatás úgy, mint akár a négy evangélium vagy a 
Biblia bármelyik könyve. De nevezhető evangélistának ab-
ban a tágabb értelemben, hogy zenéjének eszmei tartalma 
– a fi atalkori korálelőjátékoktól kezdve a nagy passiókig 
vagy a h-moll miséig: az evangélium. Bach mondani akar 
valamit. Küldetése van. Prófétai és apostoli megbízatása. 
És mondanivalója nem önmaga, saját érzései, gondolatai, 
bölcs élettapasztalata, derűs vagy sötét életfi lozófi ája, ha-
nem az igét akarja hirdetni. Szó szerint úgy, ahogyan két-
száz évvel előtte Luther Márton, a zenekedvelő reformátor 
megfogalmazta: »Isten a zene által is hirdeti az evangéliu-
mot.«” (Gáncs 1985, 5. o.)

Isten a zene által is hirdeti az evangéliumot – a kántori 
tevékenység legszebb egymondatos összefoglalása. S bizo-
nyos értelemben Bach egyházzenei tevékenysége is egysze-
rűen összefoglalható: tette a dolgát. Bach mindig azt kom-
ponálta, amire kérték. Érdekes fi kció: mi lett volna, ha Bach 
nem kerül Lipcsébe? Hiszen tudjuk, mint udvari muzsikus 
Köthenben egyáltalán nem komponált egyházzenét, igaz, 
az udvar református volt, s az istentiszteleti élet a lehető 
legpuritánabb módon folyt. Köthenben jelentős hangsze-
res és kamarazenei művei születtek.

Bach azonban Lipcsébe utazott: „Lipcse, 1723. május 29. 
Az elmúlt hét szombatján (május 22-én) délidőben négy, 
háztartási holmikkal megrakott szekér érkezett ide Kö-
then ből; az ott szolgált Hercegi Karnagyéi, kit most Can-
tor Figuralis minőségben hívtak Lipcsébe. Ő maga család-
jával két kocsin érkezett meg 2 órakor, s a frissen felújított 
lakásba költözött a Tamás-iskolában.” (Wolff 2004, 277. 
o.) „…az utód kiválasztásának procedúrája során a városi 
tanács háttérbe szorította a klerikusokat, akik a kántori hi-

vatal betöltésének feltételeit hagyományosan megszabták. 
(…) A formaságokat azért be kellett tartani. (…) Bach nak 
egy latin nyelvű vizsgán alapos bizonyságot kellett adnia 
teológiai jártasságáról.” (Uo. 281. o.)

A mindenkori kántor feladata a liturgia szolgálata volt 
a zene eszközeivel. Mindezt egy olyan korban, amikor a 
zene, az éneklés, a művészi szintű zenélés nem „csak” dí-
szítette az istentiszteletet, s mint olyan akár elhagyható, 
helyettesíthető volt, hanem a liturgia szerves része, az igei 
mondanivaló kifejezésének eszköze. Bach egyházzenéje 
lutheri teológia. 

A teljes egyházi esztendőt felölelve Bach több évjárat-
nyi kantátát komponált Lipcsében vasárnapról vasárnapra. 
Emellett keletkeztek világi kantátái is, esküvőkre, névna-
pokra, jubileumokra, temetésekre, egyéb városi ünnepek-
re. Bach élete nem volt vidám, de teljes életet élt, melynek 
gazdagságából és tapasztalatából csodálatos muzsika szü-
letett. Lipcsei éveit számlálva 1723-tól 1750-ben bekövetke-
zett haláláig az elmúlt években zenetudósok érdekes meg-
állapítást tettek: hiányzik kb. tízévnyi muzsika. Ennek csak 
egy lehetséges oka lehet: még mindig kerülnek elő szerte 
a világban kéziratok; másik indoklás szerint ez a városi és 
néha egyházi elöljárósággal folytatott küzdelemnek, vala-
mint az iskolai nehézségeknek tudható be.

Albert Schweitzer (1875–1965) írja: „Bach nem volt tuda-
tában műveinek időtlen értékével. Talán éppen ez az, ami-
vel minden alkotó szellem felett áll. A természethez hason-
lóan anélkül működött és működik mérhetetlen ereje, hogy 
ezt saját maga észlelte volna. Épp ezért olyan elementáris 
és gazdag e művészet.”1

Bach korát a mienktől egy igen jelentős, az egyházi és 
világi életre egyaránt átformáló erővel ható eszmei irány-
zat választja el, s ez a felvilágosodás. Bach ennek ellenére 
a leginkább érthető, állandó és változatlan mondanivaló-
val bíró zeneszerző. Az egyházzene-történetben, de a tel-
jes zenetörténetben sem találkozunk más olyan zeneszer-
zővel, akinek ilyen alapvető, egyértelmű, megkérdőjelez-
hetetlen kisugárzása lenne.

„Bach ma már nem az ólutheránus ötödik evangélista, 
ahogyan korábban nevezték, hanem a felvilágosult protes-
tantizmus apostola. Nem vezeti vissza a modern embereket 

 1 „Er war der erste, der den überzeitlichen Wert seiner Werke nicht 
erkannte. Damit steht er vielleicht von allen schöpferischen Geistern 
am höchsten: seine unermeßliche Kraft  betätigte sich, ohne sich ihrer 
selbst bewußt zu werden, wie die Kräft e, die in der Natur wirken. Da-
rum ist sie auch so elementar und reich wie diese.” (Schweitzer 1952, 
144. o.)
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a 18. századi ortodoxia korába, de zenéje hallgatóit a keresz-
tény üzenet átgondolására készteti, a saját megélt hitük vagy 
épp hitetlenségük felülvizsgálatára.” (Claussen 2014, 212. o.)

Bach muzsikája azonban még ezeken a kereteken is túl-
lép. Ahogy korunk egyik legnevesebb karmestere, John Eli-
ot Gardiner fogalmazott: „Bach üzenete az univerzális re-
ménység üzenete, amely a kultúrától és vallási hovatarto-
zástól, zenei ismerettől függetlenül mindenkit megráz, elér. 
Az emberi lélek mélységéből fakad, s nem egy egyszeri, lo-
kális, körülhatárolható hitvallásból.” (Uo.)

„Milyen mélyen és milyen céllal hatolhatott be Bach a 
komponálás formáját öltő zenei tudomány jóvoltából a vi-
lág bölcsességének mélységeibe? Hogyan és hol találhatta 
meg a Láthatatlan jeleit? Minthogy felfogása szerint a ze-
ne alapanyaga közvetlen kapcsolatban áll a világminden-
ség fi zikai rendjével, megértette a zene metafi zikai dimen-
zióját is. (…) Bach műveiben a zenei elgondolások végte-
lenül gondos kidolgozásában talán nem kevesebb testesül 
meg, mint az a saját maga elé tűzött nehéz feladat, hogy 
bizonyítékokat találjon Isten létezésére – talán ez volt a 

zene tudománya előtt tornyosuló legvégső cél.” (Wolff 
2004, 388–389. o.)

Ahogyan Pilinszky János költő fogalmazott 1963-ban 
egy Új Emberben megjelent cikkében: „Számomra Bach 
elsősorban Isten-bizonyíték.”
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Siker és sikertelenség a próféták szolgálatában
g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

A siker fogalma az Ószövetségben

A héber kifejezés:  (calēah) ’eredményességet’, ’sikert’, 
’szerencsét’, ’fejlődést’, ’gazdagodást’ jelent. 65-ször fordul 
elő az Ószövetségben, különféle összefüggésben. Gen 24,21-
ben kerül elénk először a fogalom: Ábrahám öreg szolgája 
fi gyeli Rebekát a kútnál, és közben azon gondolkodik, va-
jon szerencséssé tette-e útját az Úr, vagy sem: ő lesz-e az a 
feleség, akit Izsáknak kell majd hazavinnie? Inkább mate-
riális, gazdasági értelemben használatos a kifejezés például 
Jer 12,1-ben: „Miért szerencsés a bűnösök sorsa?” Ez a nagy 
kérdés foglalkoztatja Jób (21,7) és a Prédikátor könyvének 
szerzőjét is. Az utóbbi egyenesen hiábavalóságnak tekinti 
a gazdagságot és a sikereket (6,1–6). 

Ugyanakkor viszont a másik vélemény is erőteljesen 
képviselteti magát: József karrierje Egyiptomban vagy Dá-
niel sikerei a babiloni király udvarában azt a látásmódot 
tükrözik, hogy JHVH az istenfélő, kegyes ember sorsát 
– mások számára is – gyümölcsözővé, gazdagítóvá tehe-
ti. Uzzijjá/Ezékiás királlyal kapcsolatban 2Krón 26,5 meg-
jegyzi, hogy mindaddig, amíg JHVH-t kereste, sikert adott 
neki Isten. A zsoltáros is arra biztatja a királyt, hogy járjon 
sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében (Zsolt 45,5). 
A babiloni száműzötteket kiszabadító „szolga”, Círusz per-

zsa király pedig „külföldi” létére Isten eszköze lehet: „El 
is hívtam őt, vezettem, hogy sikerrel járjon az útján.” (Ézs 
45,15) Ugyanakkor ennek ellenpólusaként olvashatjuk Sa-
ul elvetésének történetét: semmi sikerre nem számíthat 
az, aki szembehelyezkedik Isten akaratával, és utat enged 
destruktív szándékainak.

A bibliai emberek a sikert első renden Isten áldásá-
nak tekintették. Az ő színe előtt hitben, felelősséggel meg-
élt élet a teljességet, salomot jelenti az ember számára; ez 
a „legtöbb, mi adható”, várható. A siker az Ószövetségben 
leginkább a következőket jelenti: „az élettel való betelés” 
ajándéka, az unokák meglátása, családi béke és prosperi-
tás, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok, értelmes, má-
sok számára is hasznos élet. A Példabeszédek könyve gaz-
dag tárházát nyújtja azoknak az életszabályoknak, ame-
lyek ennek megvalósulását segíthetik. 

Ézs 52,13-ban arról olvasunk, hogy JHVH bűnbakként 
szenvedő szolgájának küldetése eredményes lesz. 53,10–12-
ben pedig ehhez még azt is hozzáteszi a szentíró, hogy mi-
után betöltötte Isten akaratát, JHVH rehabilitációja nyo-
mán végül „meglátja utódait, és sokáig él”, Isten akarata 
pedig célba jut általa, és Isten a nagyok közt ad majd neki 
részt. Ez a különleges szöveg arra helyezi a teológiai hang-
súlyt, hogy ami a kortársak, az elkövetők és az események 
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passzív szemlélői számára teljes kudarcnak, csődnek lát-
szik, az Isten oldaláról nézve, egy magasabb-mélyebb ösz-
szefüggésben siker és eredmény.

Egy másik héber kifejezés:  a képzett, sike-
res, bölcs embert jelenti, azt a „profi t”, aki valamiben fi gye-
lemre méltó eredményt mutat fel, sikert ér el. Ilyen Becalél 
és Oholíáb, a szent sátor és berendezési tárgyainak készí-
tői (Ex 31,2–6) vagy Dániel és barátai a babiloni udvarban 
(Dán 1,4). Az Ószövetség szentírói nem szerénykednek az 
emberi teljesítmények, hősi tettek elismerésében, ugyan-
akkor mindig aláhúzzák, hogy ezt nem saját erejéből, erő-
feszítéséből éri el az ember: „Nem hatalommal, és nem erő-
szakkal [erővel], hanem az én lelkemmel.” (Zak 4,6)

A bibliai idők prófétái és a siker

A  Isten embere, az „elhívott hívó”. A kifejezés a ’szószó-
ló’, ’kijelentő’, ’meghirdető’ jelentéstartalmakat is magába 
foglalja. A próféta görög szava () is elsősorban 
’kinyilvánítót’ jelöl; azt, aki mások előtt, másokhoz beszél, 
általános értelemben az istenség / Isten üzenetét tolmácsol-
ja. A prófétákat a régi időkben „látóknak” nevezték (1Sám 
9,9); ez a fogalom elsősorban nem jóst, jövendőmondót jelen-
tett, hanem a mélyebbre, messzebbre látó, az összefüggése-
ket meglátó, a történések mögötti értelmet felismerő, és fel-
adatát, küldetését, felelősségét belátó emberre vonatkozott.

Martin Buber így ír a prófétákkal kapcsolatban: „A pró-
féták szívét az fordítja a jövő felé, hogy a jelen ellenáll a 
próféták által hirdetett vallási tanításnak és e tanítások 
majdani megvalósításának. De a próféták nem úgy viszo-
nyulnak a jövőhöz, hogy megjövendölik. Prófétálni annyit 
tesz: a közösséget, amelyhez az ige szól, közvetlenül vagy 
közvetve választás, döntés elé állítani.” (Buber 1991, 15. o.) 

Buber arról is ír, hogy a ráolvasónál, varázslónál a dön-
tő „mozgás” az ember személyétől indul az isteni tarto-
mány felé. A nabi esetében ez pont fordított; a mozgás ab-
ban áll, hogy az isteni szintről valami lejut az emberhez: 
dábár vagy rúah, logosz vagy pneuma. A dábár nem he-
lyettesíti, hanem kiegészíti a rúahot. Az elsőtől kapja meg 
az ember az indítékot, a másodiktól a tartalmat (uo. 84. o.).

A próféta számára nincs más út, csakis a teljes bizalomé, 
vagyis nincs alternatívája az Istenre való teljes ráhagyatko-
zásnak. Ha ez az attitűd, ez az elköteleződés hiányzik, vagy 
csak részben valósul meg, nem beszélhetünk prófétáról az 
ószövetségi látásmód értelmében. A prófétát JHVH-tól kapott 
elhívása hatalmazza föl arra, hogy népe körében a tőle ka-
pott autoritással, felelős szabadsággal hirdesse Isten akaratát. 

Egyetlen elhívástörténetben sem olvasunk ugyanakkor 
arról, hogy JHVH abban erősítené meg a prófétáját, hogy 
útja sikeres lesz, tömegek térnek meg majd a szavai nyo-
mán. Éppen az ellenkezőjéről van szó: Ézsaiást (Ézs 6), Je-
remiást (Jer 1) és Ezékielt (Ez 2) is arra készíti föl Isten, hogy 

értetlen, kemény nyakú nép közé küldi őket, akik nem fo-
gékonyak az általuk közvetített üzenetre. Még Jónásnak, 
az „antiprófétának” sem ígéri meg előre Isten, hogy egész 
Ninive hallgatni fog a szavára, csupán annyit mond: Kelj 
föl, és menj! (Az persze más kérdés, hogy végül mindenki 
megtér Jónás ötszavas igehirdetésére; ám éppen, amikor 
élete legnagyobb sikerét éri el, mégsem tud örülni neki.)

A történeti könyvek prófétaszemélyiségei (például Sá-
muel, Nátán, Gád, Illés, Elizeus, Mikájehu) a velük kapcso-
latos narratívákban egytől egyig küzdenek azért, hogy a 
prófétai beszéd, amelyben kifejeződik az Isten iránti hű-
ség, az etikai felelősség, de az emberi szenvedés és szenve-
dély is, meghallgatásra találjon. Már a legelső írópróféták 
emberi sorsában is látjuk az egzisztenciális krízis reális le-
hetőségét. Ámószt, aki az északi országrészben prófétált a 
„saját szakállára” – pásztor és fügetermesztő létére –, ma-
ga a „klérus”, Amacjá pap akarta elnémítani (Ám 7,10–13). 

A meglehetősen szűkszavú prófétai biografi kus szöve-
gek annyit azért elárulnak nekünk, hogy ami miatt ezek 
a próféták mégis felvállalják küldetésüket, az egyes-egye-
dül JHVH mellettük való elköteleződése, a „veled leszek” 
ígérete, amellyel szolgálatra indítja őket. Ez az egyetlen ga-
rancia és biztosíték Isten emberei számára, hogy küldeté-
sük nem lesz hiábavaló.

Ki Isten igaz prófétája?

Jeremiás könyvében tárulnak elénk a legérzékenyebb mó-
don a prófétai küldetés egzisztenciális mélységei. A kon-
fessziók: Jeremiás „vallomásszövegei” (például 11,18–23; 
12,1–6; 15,10–21; 17,14–18; 18,18–23; 20,7–18) a próféta belső, 
lelki vívódásaiba engednek betekintést. Ezeket az őszinte 
hangú, olykor „udvariatlan”, érdes imádságokat áthatja a 
feltétlen bizalom, a spiritualitás valódi gazdagsága. 

Jeremiás, a „kritikus értelmiségi”1 egy olyan korban lé-
pett föl, amikor Júda menthetetlenül sodródott a vég felé, 
politikai és vallási vezetői hamis reményekkel próbálták 
még menteni a már nem menthetőt. Az oppozíció Jeremi-
ás számára azt jelentette, hogy egyedül maradt radikális 
– a kortársak számára Babilon-pártinak tűnő – vélemé-
nyével. Ám ő egyedül Isten szavának igazságába és JHVH 
jelenlétének ígéretébe kapaszkodott – minden őt ért atro-
citás, erőszak ellenére (Steck 1967).

Az igaz és hamis próféták megkülönböztetése Jeremiás 
korának egy fontos teológiai kérdésévé vált. Valójában az 
üzenetet nézve nem lehet eldönteni, hogy az adott ítéletpró-
fécia vagy üdvprófécia önmagában igaz-e. A szóhasználatot, 
teológiai tartalmat tekintve sincs különbség. Csupán vissza-
tekintve, a meghirdetett esemény múlttá válása után dönthe-
tő el, hogy igazat prófétált-e az, aki Isten nevében lépett föl. 

 1 Lásd Komoróczi Géza nagyszerű tanulmányát: 1992.
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A prófétatörvény Deut 8,15–22-ben ebben a kérdésben 
ad eligazítást. A deuteronomista „teológiai iskola” a fog-
ság alatt és után egyértelműen kiemeli, hogy Jeremiás igaz 
próféta volt; a prófétatörvény megfogalmazása kapcsán az 
ő prófétai alakjára és küldetésére gondolhatott a szentíró.

Álljon itt egy rövid összehasonlítás – Jeremiás és Ha-
nanjá vitája kapcsán (Jer 28) – kettejük prófétai küldeté-
sének hangsúlyairól.

A prófétai szó és a csodálkozás

Az Ószövetség prófétai üzenete egyetlen gondolatba sűrítve 
talán így fejezhető ki: Isten munkálkodik a történelemben. 
Ennek a kijelentésnek az igénye nem kompatibilis a felvi-
lágosodás óta gyökeret vert koncepcióinkkal, amelyeket a 
kontroll, az okság, az objektivitás és a technika határoz meg. 
A modernitás világában a történelem legtöbbször egyet jelent 
a puszta hatalommal. Ebben az ideológiákkal átszőtt miliő-
ben a Biblia Istene nincs otthon, és nehezen tud itt megjelenni. 

A felvilágosodás örökségeként történelemszemléletünk 
két alapvető irányultságot mutat. Az egyik azt képviseli, 
hogy a történelem zárt folyamat, minden ismétlődik, nincs 
új a nap alatt. Nincs benne kétértelműség, nincs benne 
misztika, egyszerű a képlet: a győztesek írják a történel-
met. A történelem végső soron az állam, a hatalom történe-
te. Ez a látásmód széles körben elfogadott. Mélyen gyöke-
rező félelmünkre épül, és arra az érzésünkre, hogy mind-
annyian hontalanok vagyunk a mindenségben. 

A másik látásmód egy régi vallási meggyőződést tük-
röz: minden élet, minden halandó az isten(ek)/Isten kezé-
ben van. Az ember tervez, de Isten végez. Bármit is álmo-
dunk, gondolunk, teszünk, végül teljesen kikerül az elle-
nőrzésünk alól. Ez a fatalista megközelítés jóval szűkebb 
körben terjedt el, de hatását tekintve igen veszélyes: a vég-

zet, az elrendelt sors, isten félelmetes hatalmának tapasz-
talata így gúzsba köti az embert, elrabolja szabadságát, azt 
a lehetőségét, hogy történetét megélhesse és megírhassa.

Amikor a próféták a történelemben megjelenő és mun-
kálkodó JHVH-ról vallanak, egészen más kiindulópontról 
indulnak. Nem a történelemnek a hatalomra redukált mo-
dernista felfogása felől, nem is a szupernaturalizmus val-
lásos kísértésének irányából, hanem a meglepetés, ámu-

lat és hüledezés emberi nyelvét használva beszélnek Isten 
váratlan tetteiről. Arról a csodálatos működéséről, amely 
az ember számára a szabadság és a lehetőségek világát te-
remti meg (Brueggemann 2000, 36–40. o.). 

A próféták beszéde – ez a veszélyes zsidó út – szembe-
fordul a biztonságra és kiszámíthatóságra törekvő imperi-
ális vagy éppen egzisztenciális félelmekre alapuló igények-
kel, és észreveszi, megvallja, ünnepli a csodákat és jeleket 
– a kibontakozó hit erejével. Az Ószövetség tud a lehetet-
len lehetővé válásáról. Ezt a tapasztalatot a pela () szó-
val írja le. A csoda, a lehetetlen, a túl nehéz mind benne 
foglaltatik ebben a szóban. A „jel” akkor tűnik föl, amikor 
JHVH munkába lendül az emberért, az emberiért – pont 
ott, pont úgy és éppen akkor.

A lehetetlenség botrányát elbeszélők, szónokok felada-
ta – minden kudarcélményük ellenére – az intés és bizta-
tás szolgálata. Az egyetlen igaz, helyes kapcsolat felválla-
lására szólítanak föl, amely az emberséges, hiteles és ezért 
sikeres élet alapja. Éppen ezért a próféta: 

• Föllép a bálványimádás minden formájával szem-
ben. Bármilyen tudás, ideológia, hatalom abszolu-
tizálása bálványimádáshoz vezet, kezünk alkotásai 
előtt borulunk le.

• Föllép a jelen (minden jelen) abszolutizálása ellen. 
JHVH, a szent mindig az új, nem rögzített, meg nem 

Hananjá Jeremiás

Hamis próféta, JHVH nevében lépett föl. Igaz próféta, JHVH nevében lépett föl.

A tradicionális értékek híve, a „vox populit” képviseli; teológiai gondolat-

rendszere meglehetősen szűk, ugyanakkor szinkretista is.

Nem veti el a tradicionális értékeket, de nem tulajdonít nekik örök 

érvényt; a régi kinyilatkoztatást felvált(hat)ja, kereteit kitágíthatja az új; 

transzformáció, változás szükséges.

Júda népe legitim örököse a mózesi szövetségnek; a templom, a papság 

és a teokrácia intézménye sérthetetlen és fennmarad, hasonlóan a dávidi 

monarchiához (privilégium és garancia).

Nem azonosul a korabeli populáris eszmékkel, teológiai látásmóddal; a 

templom és az egész vallási és politikai intézményrendszer veszélyben van, 

eléri a pusztulás.

Üzenete nem kötődött konzekvensen próféta elődei üzenetéhez (Jer 

26,18k), inkább az aktuális társadalmi helyzet határozta meg.

Felvállalja prófétai elődeinek mondanivalóját (pl. Hóseásét), az igazság 

nevében lépett föl.

A megváltás általános felfogásához csatlakozott, kultuszi körök jelentős 

támogatását élvezte, és a remény üzenetét hirdette. 

JHVH ítéletét hirdette meg, tudván, hogy ez az üzenete népszerűtlenné 

teszi őt magát kortársai körében. 

Hitelességét hallgatói, kortársai igazolták. Hitelességét JHVH-val való szoros kapcsolatára alapozta.

Népszerű lett kortársai körében, széles körben támogatták működését.
Megvetették, kigúnyolták, bezárták, megpróbálták elhallgattatni, illetve 

likvidálni; teljesen egyedül állt.

A be nem teljesült ígéretek visszamenőleg cáfolták, hogy igaz próféta volt.
A beteljesült ígéretek/ítéletpróféciák visszamenőleg igazolták, hogy igaz 

próféta volt.



3 2 5  c

Mérhető-e számokban a lelkészi szolgálat eredményessége? a

álmodott jövendő felé mozdul. A mindenkori jelent ko-
molyan vevő prófétai kijelentés nyitottan áll a jövő fe-
lé tekintve: ez a jövő néha félelmetes, máskor ígéretes.

• Beszél az emberi szenvedésről mint az emberi történe-
lem meghatározó dátumairól és lényegében annak ki-
indulópontjáról. Az Exodus hagyományában, amikor 
Izrael kiált fájdalmában, Isten meghallja, emlékezik, 
beavatkozik. A sérelem, a sebek fájdalmának kifejezé-
se az, ami mozdítja őt az új felé. A prófétai beszéd de-
misztifi kálja a fájdalmat, és nagyon józanul azt fogal-
mazza meg, hogy sok szenvedést a gazdasági, politi-
kai javakhoz való hozzáférhetőség manipulációja okoz. 
A gazdagok rendszeresen tönkreteszik a szegényeket. 
Ez a szenvedés nem legitim, nem is megmagyarázha-
tó. A szociális szenvedés a szociális kapcsolatok ere-
dője, amelyeket át kell alakítani, meg kell változtatni.

• Föllép a létrehozott hatalommal szemben, amely ma-
gát legitimálja; amely domesztikálja a történelmi fo-
lyamatokat, és így a történelem maga lesz a hatalom 
megtestesülése. Az az emberi fáradozás, amely visz-
szautasítja az „emberi” ellehetetlenítését, eltörlését, 
Isten világért való felelősségvállalásában gyökerezik.

• A prófétai szó egy olyan reménység cselekedete, amely 
könyörtelenül szembeszáll a csalódással, rezignáció-
val. Nem hisz abban, hogy a világ zárt hely, nem hisz 
egy zárt jelen időben sem. Abban az Istenben hisz, aki 
lehetetlent cselekszik, és ezzel szétfeszíti az önelégült 
jelen idő kereteit, azért, hogy „megtudja mindenki a 
földön, hogy van Isten Izraelben” (1Sám 17,46).

A prófétai megnyilatkozás konkrét beszéd, amely azt 
mutatja meg, miként van hatással Isten szava az emberi 
történelemre. Adott, konkrét viszonyok között hangzik föl: 
sebek és remények közepette, ahová Isten nagy szándékai, 
gondolati leszállnak. A gyógyulás ott helyben, a szavakban 
és a textuális emlékezetben gyökerezik, és a jelen fájdalma, 
kétségei és bizakodásai mozdítják előre. Ez az, ami életet ad. 
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Mérhető-e számokban a lelkészi szolgálat 

eredményessége?
g  G Y Ő R I  P É T E R  B E N J Á M I N

Legalább három különböző aspektusból lehet vizsgál-
ni a kérdést: a lelkész felől; a gyülekezet és a gyülekezet 
hivatása felől; illetve a világi valóság felől, amelyben az 
egyház él.

A lelkész felől

Az első aspektushoz jó bevezető lehet Krámer György 
írása (2010, 146. o.). Ő a lelkészi szolgálat egyes hagyomá-
nyos területeit veszi sorra. Általában ódzkodunk a lelké-
szi hivatással kapcsolatban minden számokban kifejezett 

értékeléstől. Ez egyfelől – ahogyan a mérhetőség mellett 
érvelők kritikáiból gyakorta érezhető – palástolása lehet a 
lustaságnak. De véleményem szerint még inkább úgy tűnik: 
leképezi azt, hogy a lelkészi szolgálat mibenléte defi niálat-
lan vagy hibásan értelmezett. Az elsődleges kérdés tehát 
az, hogy mi is a lelkészi szolgálat, mi a feladata a lelkész-
nek. Fontos lehet egy LMK-dolgozatban ezzel foglalkozni.

Meggondolásra érdemesnek tartom, hogy egyrészt néz-
zünk szembe a számokkal, statisztikai adatokkal, a létszá-
mokra, a kazuális szolgálatokra vonatkozó tényekkel, bár 
ezeket az utóbbi időben meglehetősen sokat ragoztuk egy-
házunkban.
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Másfelől – és ez a fontosabb – azokat ne a tradicio-
nális gyülekezeti élettel és lelkészi szolgálattal vessük 
egybe, hanem annak a világnak a kihívásaival, amely-
ben élünk. Vagyis nem az az igazi kérdés, hogy a lelkész 
dolgozik-e, hanem hogy abban fárad-e el, ami valójá-
ban a feladata. 

A gyülekezet felől

Vajon a lelkészi szolgálatnak azokra nézve milyen hatása 
van, akiket a gyülekezet tagjai között tarthatunk számon? 
Vajon az ő mindennapi életvitelüket alapvetően és elsődle-
gesen az evangélium logikája határozza-e meg? Fő motivá-
ciójukat a Jézussal való kapcsolatuk adja-e? Nehézségeik-
kel, örömeikkel való küzdelmeikben refl exeik az evangéli-
um és Jézus felé mozdítják-e kezüket? Prioritást jelent-e ez 
számukra? És – ismétlem – nem is feltétlenül az a kérdés, 
hogy a lelkész vagy a gyülekezet „szolgáltatásait” igénybe 
veszik-e, hanem hogy a mindennapi életük természetes 
működési mechanizmusa evangéliumi-e. Ez nehezen bár, 
de mérhető, sőt erre nagy hangsúlyt kell fektetni, illetve a 
hatékonyságon javítani kell.

A legtöbb gyülekezetépítési modell a közösségépítés 
témája köré szervezné a lelkészi és gyülekezeti szolgálat 
minden megnyilvánulását. Ez már egy lépéssel előbbre va-
ló, mint a programorientált megközelítés. Azonban a hí-
vő közösség – és benne a lelkész – mandátuma nem erre 
szól. Helyesebben: nem korlátozódik arra, és nem azt cé-
lozza, hogy jó, evangéliumi közösséget hozzon létre. Rö-
viden összefoglalva: nem azért vagyunk, hogy gyülekeze-
tet építsünk, hanem hogy az evangéliummal hatást gya-
koroljunk a világra – egy-egy gyülekezet sajátosan arra a 
településre, amelyben él. Át kell formálnia a társadalmat 
szociális, spirituális, kulturális értelemben. A gyülekezet 
nem cél, hanem eszköz. Másféle mérési módra van szük-
ség, mint amihez hozzászoktunk, de egy becsületes felmé-
rés során válhat világosan láthatóvá, hogy a gyülekezeti élet 
szükségszerű aspektusai (ApCsel 2,42–47, különösen a 42. 
és 47. vers értelmében: apostoli tanítás, közösség, imádság, 
szentségek, növekedés, társadalmi hatás) mind, egyszerre 
és egészséges arányban megvannak-e. 

A világi valóság felől

Érdemes azon is elgondolkodni, hogy vajon mennyire szol-
gálják egyházi, gyülekezeti életünk keretei ennek a man-
dátumnak a betöltését. Lehet, hogy a hagyományos mérő-
számok, a szokásos népmozgalmi adatok nem mutatnak 
különösebb romlást, de az evangélium hatása a közgon-
dolkodásra, a művészetekre, a közoktatásra, a közéletre, a 
gazdasági folyamatokra egyáltalán nem látható. Legalábbis 

jellemzően nem gyülekezeteink, lelkészeink munkája nyo-
mán. Ilyen értelemben a kérdés nem a lelkész vagy a gyü-
lekezet felől, hanem a – mondjuk így – társadalom felől is 
fölvethető. Egy LMK-előadás bizonyosan jóval inspirálóbb, 
ha az egyházat körülvevő közeg felől nézzük: van-e bármi 
mérhető hatása szolgálatunknak a településen, az ország-
ban, amelyben élünk? Nemcsak arra gondolhatunk, hogy 
végzünk-e missziót, diakóniai szolgálatot, hanem hogy a 
mindennapokban kezdenek-e Krisztus-arcúak lenni a hi-
vatalok, az emberek egymással szemben tanúsított visel-
kedése munkahelyen, utcán. Ilyen értelemben a címben 
föltett kérdés érthető nemcsak úgy, hogy vajon a sajátos 
lelkészi szolgálat mérésnek alávethető-e egyáltalán, hanem 
hogy a hatásai megütik-e a mérési határt. Élhetőbb-e a vá-
ros, kisebb-e a szegénység, a bűnözés, kevesebb-e a társas 
kapcsolati probléma stb. ott, ahol lelkészi szolgálat és gyü-
lekezet az evangéliummal jelen van? Egyáltalán számol-
nak-e a lelkész és a gyülekezet szolgálatával a településen?

Két további kérdéskör

1. A lelkészi szolgálat egybevág-e a krisztusi szándékkal, 
és azon van-e, hogy „felkészítse a szenteket a szolgálat 
végzésére, a Krisztus testének építésére” (Ef 4,12), vagy 
megmarad egyszemélyes privilégium a gyülekezetben? 
Ez is mérhető.1

2. Mérni lehet, hogy a lelkészi szolgálat nyomán a gyü-
lekezet minden életmegnyilvánulása (istentisztelet, dia-
kónia, gyermekmunka, látogatás, ifj úsági munka stb.) 
misszió és evangélium-e, vagy külön mozgó szolgálati te-
rületek, ágazatok működnek egymás mellett.
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A téma eredete lehet tudományos hátterű is – érdemes is 
a nemrégiben megjelent lelkészi életpályarajzokat ilyen 
szemmel végigolvasni. 

A kérdés mégis inkább abból született, hogy megta-
pasztalhattuk a lelkészcsaládok óriási megtartó erejét. Né-
ha humorral-iróniával, de visszatérően beszélünk a lelkész-
dinasztiák tőkesúlyáról, amely egyenesben tart, máskor 
azonban fékezi lendületünket. Mindezek mellett család-
jaink törékenysége késztet arra, hogy foglalkozzunk ez-
zel a kérdéssel. S miközben a lelkészcsaládokról gondol-
kodunk, ne feledkezzünk meg azokról, akik egyedül vég-
zik a szolgálatot, mert nekik is van családjuk: szüleikhez 
és testvéreikhez tartoznak.

A múlt többrétegű. Nemcsak a történelmi múlt, ha-
nem az is, amelyet saját tapasztalattal felidézni tudunk. 
Számomra az egyik réteg az az időszak, amelyben a lel-
készfeleségek – mert abban az időben a lelkészférj igen 
ritka volt – legtöbb esetben nem dolgozhattak állami 
munkahelyen, vagy ha dolgoztak is, képzettségük, felké-
szültségük szintjén aluli lehetőséget kaptak csak. Ugyan-
akkor a gyülekezeti tagok közül is kevesen vállalkoztak 
aktivitásra, így a gyülekezet közösségi élete szinte „csa-
ládi vállalkozás” volt. A múlt másik rétege még a szoci-
alizmus idejére esik, amikor a gyülekezeti élet még visz-
szafogottan, négy fal között folyhatott. A változást a há-
zastársak civil elfoglaltsága jelentette, illetve az, hogy 
egyre több nő lépett lelkészi pályára. A gyermekneve-
lés feladata így megoszlott a házastársak között, a mun-
kahelyi kapcsolatok révén jóval több információ érte a 
lelkészcsaládokat a civil – egyházon kívüli – világból. 
A papcsaládok egymással való kapcsolata mindkét idő-
szak erőssége volt. 

Kérdések a múltra vonatkozóan: Mennyi tapasztala-
tuk van ezekkel a korszakokkal kapcsolatban? Mi maradt 
meg mára ebből az időből – ami hasznos tapasztalat, vagy 
ami hátráltatja a saját korunkba való beilleszkedést? Mi-
lyen forrásokból merítettek a régi családok? 

A jelenről a múlt ismeretében, a múlthoz viszonyítva le-
het gondolkodnunk. Saját családunkról, nemzedékünkről 
is lehet beszélni a múlt-jelen-jövő hármasában. Hol nőttünk 
fel, mit hoztunk otthonról? Milyen környezetben találtunk 
a házastársunkra? Mi vonzott akkor egymáshoz bennün-
ket? Mennyiben ismerhette meg a házasságkötés előtt pá-
rom a lelkészi munka jellegzetességeit? Melyikünk hiva-
tása erősebb – vajon előnyt élvez-e a lelkészi hivatás más 
hivatásokkal szemben? Milyen változást jelentett a házas-
társamnak, hogy az én hivatásom alapján kerültünk lak-

helyünkre? Vannak-e közös forrásaink a családban: ige, 
imádság, közösség? 

Milyen lehetőségeket találunk abban, hogy családunk a 
gyülekezetünk része? Vállalunk-e közösséget a gyülekezet-
tel az egyházfenntartásban? Részt vesznek-e gyermekeink 
a gyülekezet életében? Régi tapasztalat, hogy a gyülekeze-
ti munkák közül az megy a legjobban, amelyikben gyer-
mekeink is érintettek. A parókia falai üvegből vannak – 
ám a függetlenség igénye miatt gyakran lefóliázzuk az ab-
lakainkat. Mennyire tudjuk megnyitni családunk életét a 
gyülekezet előtt? Igaz-e az, hogy a lelkészcsalád példát ad 
a gyülekezet családjai számára? 

Mennyire kell családunk biztonságával – a megél-
hetés, a gyermekek taníttatási lehetősége, a független-
ség kérdésével – foglalkoznunk? Vagy ha így teszünk, 
az hitünk bizonytalanságát mutatja? Mi az első a dönté-
sekben: a család vagy a szolgálat? A szolgálat és a Krisz-
tus-követés mennyire áll összhangban a családunkban? 
Vajon gyermekeink nem egyházi árvák-e? A lelkészi hi-
vatás vagy a házastársi-szülői hivatás domináns a csa-
ládunkban? 

Van-e erőnk más családokkal, lelkésztársainkkal fog-
lalkozni? Tényleg magunkra vesszük-e terhüket, részt vál-
lalunk-e társaink életéből? Mennyire feladatunk ez – vagy 
a püspök, az esperes gondja? 

A jövő nyilván kicsiny részben van a kezünkben. Ah-
hoz, hogy ebben a kicsiny részben kézben tartsuk, fogal-
mazzuk meg céljainkat, vágyainkat! Mi alapján fogalmaz-
zuk meg ezeket? Mai hiányainkat szőjük terveinkbe? Az 
idősebb nemzedék erényei vagy hibái formálják gondolko-
dásunkat? Ismerjük-e, meg tudjuk-e fogalmazni Isten ter-
vét, amelybe illeszthetjük saját jövőnket? 

Mit tudunk továbbadni a következő nemzedéknek ta-
pasztalataink alapján? Miközben a környezetünk trendje, 
hogy mindenki törődjék saját dolgaival, építse saját jövőjét, 
egyre inkább azt látjuk, hogy növekszik az elmagányoso-
dás, s ezzel együtt a frusztráció. Mit tehetünk azért, hogy 
a lelkészcsaládok ne „társas magányban” éljenek? A csa-
lád – a lelkészcsalád is – a gyülekezet egy cseppje. Mit tu-
dunk tenni azért, hogy a családunk ma is, a jövőben is gyü-
lekezet legyen? 

Nagyszerű lehetőséget kapunk ez által a téma ál-
tal a lelkészi munkaközösségben, hogy önmagunkról 
gondolkodjunk, hogy egymás előtt őszintén megnyíl-
junk. A lábmosás történetének magyarázata bizonyo-
san segíti ezt a beszélgetést: „nektek is meg kell mosno-
tok egymás lábát”. 
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A lelkigondozás mibenlétének meghatározására sokféle kí-
sérlet született már. A feladat nem könnyű, hisz ahányféle 
felekezet, „iskola”, lelkiség létezik, s ahányféle élethelyzet, 
keret, intézmény adja magát a lelkigondozói találkozás 
színteréül, annyiféle fókuszt kínálnak ennek a rendkívül 
összetett folyamatnak az értelmezése során.

Talán az egyik legszebben Baumgartner Emma us-
modellje bontja ki a fogalmat. Az ő felfogásában „a lelki-
gondozói kísérés ott kezdődik, ahol az emberek »útköz-
ben« vannak” (2003, 147. o.), ahol az életükben megjelenik 
a szenvedés. A lelkigondozó feladata ezért az, hogy a szen-
vedő ember mellé álljon, vele tartson ezen az úton. 

De megélhetjük ugyanezt az utat a kapcsolat és a fejlődés 
irányából közelítve is: „a lélek/ember kísérése lehetőségeinek 
kibontakoztatása felé annak tudatában, hogy Isten számá-
ra is felkínálta és folyamatosan felkínálja azt a kapcsolatot, 
amelyben igazán gazdagon tud fejlődni.” (Kaszó 2012, 7. o.) 

Tomcsányi és szerzőtársai így foglalják össze tapaszta-
lataikat: „A lelkigondozó legfőbb célkitűzése, hogy a bete-
gek látókörét szélesítve Isten közelségében tartsa vagy oda 
kísérje őket, többnyire szenvedéssel és aggodalommal te-
li mindennapjaikban. Ha a beteg nem nyitott a spirituális 
témákra, a lelkigondozó akkor is hiszi és tudja, hogy az ő 
istenközelsége által a beteg – szavak nélkül is – Isten kö-
zelébe kerül.” (Tomcsányi et al. 2008, 174–175. o.) 

A gyermekek lelkigondozásán gondolkodva fontos 
látnunk alapvető élethelyzetük eltéréseit a felnőttekétől. 
A gyermek „nem egy-egy aktuális krízis,1 életszakaszváltás 
megélése kapcsán változik (és szenved adott esetben), ha-
nem mivel fejlődő személyiség, a változás tulajdonképpen 
az »alapállapota«. A gyermek gyermekségénél fogva »úton 
van« – tudniillik a felnőttség, a saját identitása felé. Ilyen-
formán jogos a kérdés: hol volna ennél jobban »helyén« a 
kísérő lelkigondozó, mint éppen a gyermekek mellett…?” 
(Csáky-Pallavicini 2012, 9. o.)

Baumgartner szerint a gyógyító lelkigondozás három 
fő területet érint az ember életében: az önmagunkra találást, 
Isten felismerését és a gyülekezethez való viszonyunk témáit 
(2003, 149. o.). A gyermek életében ezek eleve, mindenkor el-
sődleges fejlődési feladatok: ki kell alakuljon az identitásuk, 
meg kell találják személyes életük magasabb célját, értelmét 
(és személyes Istenét), és az életkoruknak megfelelő módon, 
egyre felnőttebben kell integrálódniuk a közösségbe.2

 1 A krízishelyzetekben történő lelkigondozásról lásd Farkas 2012; 
Honti 2005.
 2 A témához lásd még: Németh 2012. 

Ha azt kutatjuk, mi lehet a lelkigondozó szerepe a gye-
rekek kísérése során, fi gyelmesen meg kell vizsgálnunk az 
egyes fejlődési szakaszok természetes feladatait és szük-
ségleteit. Ezek alapján – ha hívő szemmel tudjuk szemlél-
ni – megsejthetünk valamit Isten tervéből arra az útra vo-
natkozóan, amelyen vezetni akar minket. Az egyes szaka-
szokban – akár Baumgartner emmausi út modelljét alapul 
véve – kibontakoznak előttünk azok a pontok, ahol a ter-
mészetes fejlődés fordulóin támogató kísérőként kapcso-
lódhatunk a kicsikhez, vagy ahol a fejlődés ívét megakasz-
tó eseményben átmeneti támaszt, megértést, reményt adó 
jelenlétet biztosítva kibírhatóvá, értelmezhetővé, megoszt-
hatóvá tehetünk egy-egy nehéz tapasztalatot. 

A gyermekek lelkigondozásának van néhány speciális 
aspektusa, amelyeket fontos szem előtt tartanunk. Egyrészt 
– a legtöbb felnőtt lelkigondozói kapcsolattól eltérően – mi-
nél kisebb a gyerek, annál inkább (1) spontán, hétköznapi 
élethelyzetekben jön létre a lelkigondozás légköre. Nincs 
előre eltervezett találkozás, hozott téma, időkeret – csak 
megszólítottság, bizalom, személyes válasz. Az is meglepő 
lehet, hogy (2) gyakran csoportban vagyunk, amikor hirte-
len lelkigondozói helyzetben találjuk magunkat. Nem egy 
kisgyerek személyes témájával kell foglalkoznunk, hanem 
egy közösségben kérdéssé formálódó feszültséget, nyugta-
lanságot, kavargó érzelmeket kell kísérnünk és kezelnünk 
(néha nem is konkrét válasz, inkább megnyugtatás, elfo-
gadás, értő fi gyelem formájában). És bizony az is gyakori, 
hogy (3) rendszeres, hosszabb segítői kapcsolat helyett rö-
vid, akár csak egyszeri találkozásra kell készülnünk. Nincs 
folyamat, mélyülés, utánkövetés, csak hirtelen felvillanó 
bizalom, egy témában való találkozás, aztán a kétségek, 
hogy vajon jól csináltuk-e…

És ahogy azt sok gyerekek közt dolgozó hitoktató és 
hittanár tapasztalja nap mint nap: a lelkigondozás nagyon 
gyakran épp a hittanórán valósul meg. És épp hitoktatás 
közben. Hogy hogyan? „…a hittanár személyes, hiteles je-
lenléte és énközlése által […], melyben ő folyamatosan re-
fl ektál mind a saját, mind tanítványai érzéseire, élménye-
ire, és azokat az Istennel való kapcsolat, az Istenre irányult 
élet kontextusába helyezi számukra.” (Csáky-Pallavici-
ni 2013) Mindez természetesen csak akkor történhet meg, 
ha a tanórán előkerülhetnek az élet fontos kérdései, ame-
lyek egzisztenciális jelentőséggel bírnak a gyerekek szá-
mára (ehhez lásd Kiessling 2008). Kiessling arra is fel-
hívja a fi gyelmünket, hogy a lényeg nem a megfelelő tan-
anyag vagy módszer kiválasztásában rejlik, sokkal inkább 
abban, ahogy a tanár fi gyelmesen követni tudja a gyerekek 
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(tananyagra vonatkozó) interakciói mögött zajló folyama-
tokat. Ehhez természetesen nyitott jelenlétre és elmélyült 
önrefl exióra van szükség.

S végül nézzük, milyen speciális elakadások mentén 
lehet szüksége egy kamasznak a lelkigondozó támogató 
jelenlétére. A kamaszkor az útkeresésnek, a kapcsolatok 
átalakításának, a saját válaszok után való kutatásnak az 
ideje. Ekkor kell a serdülőnek felnőtt–felnőtt kapcsolat-
tá átformálni szüleihez fűződő viszonyát, megtapasztal-
ni és integrálni kialakuló érett szexualitását, és megtalál-
ni a megfelelő helyet és szerepet a társadalomban. A ka-
maszkornak alapvető jellemzője a folyamatos változás. Ha 
a változás megakad, a fi atal krízisbe kerül. Ebben a folya-
matban „jelen lenni, az élményekre szavakat találni, kér-
déseinkkel modellt adni az értő megvitatásra, az igazság-
ra irányuló megkérdőjelezésre az ifj úsági lelkigondozás 
magasiskolája” (Csáky-Pallavicini 2012, 14. o.). Kiess-
ling hangsúlyozza, hogy bármiféle „extra” krízistől füg-
getlenül is nehéz folyamat ez, amelyben a serdülők énké-
pe erősen negatívvá, kapcsolatrendszerük pedig problema-
tikussá válhat. Egy lelkigondozói szemlélettel jelen lenni 
képes felnőttől ezért elsősorban megértést várnak. Olyan 
bizalmi személyeket keresnek, akik el tudják viselni (vagy 
akár segíteni is tudják) a nyomasztó tartalmak kifejezését 
(Kiessling 2008, 414. o.). Sebastian Sehr (2012) szerint 
egy iskolai lelkigondozó hatékonyságát nem azon mérhet-
jük le leginkább, hogy mennyire tudta jól „megoldani” a 
kliensei problémáit. Nagyon gyakran éppen az a szerepe, 
hogy a megoldhatatlan, de nagyon fontos helyzeteket ki-
bírja a klienseivel együtt. Ez különösen az egészen kilátás-
talan helyzetekben válik rendkívül lényegessé, amikor épp 
nem elérhető egyetlen megoldás sem.

Azt is tudjuk ugyanakkor, hogy a kamaszkorban ki-
emelt kockázata van a különféle deviáns megoldásmó-
dokba, csoportokba való sodródásnak. Ha hiányoznak 
a belső (megerősödött énfunkciók adta) és külső (szülők 
által biztosított) keretek, ha nincs, aki a krízis élményé-
ből fakadó regressziót megérti, aki meg tudná nyugtatni 
a változásoktól titkon megrémült kamaszt, akkor deviáns 
eszközökhöz fog nyúlni, hogy elbizonytalanodásában ka-
paszkodót találjon. A deviancia – bármilyen konkrét for-
mát ölt is – lényegét tekintve mindig tünetképzés, amely 
a személyiség legsérülékenyebb részét „takarja”. Serdü-

lők esetén az önértékelést, az identitásképzés nehézsége-
it, a befogadottság hiányát (ehhez lásd Péley 2002). Óri-
ási jelentősége van ezért a „beavatás” megvalósulásá-
nak, mégpedig mind profán, mind keresztény közegben 
és formában. Ezek által segíthetjük a kiszakadás-„meg-
halás”-integrálódás hármas folyamatának létfontosságú 
megélését, bátorítva és kísérve a fi atalokat a szavakkal 
gyakran megfogalmazhatatlan élmények megtapasztalá-
sa közben. „Olykor akár az Istenről való beszédet is mel-
lőzve, de mégis mindig szoros kapcsolatban Vele.” (Csá-
ky-Pallavicini 2012, 17. o.)
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Testvérek és keresők között különböző zarándokutakon
g  N É M E T H N É  T Ó T H  S Z I L V I A

A címben három olyan szó is szerepel, amelyek ízlelgetése, 
átgondolása segítségünkre lehet a téma kibontását illetően. 
A „zarándokút”, a „testvér” és a „kereső” szavak külön-kü-
lön gazdag jelentéstartalommal bírnak, kifejtésük, alapos 
átgondolásuk sok új felismeréssel ajándékozhat meg ben-
nünket. Azt, hogy az egyes szavak kiben milyen képeket 
fognak előhívni, nem tudom pontosan. Ezek az asszociáci-
ók nagyon különbözőek lehetnek, mivel ezeket átszűrjük a 
személyiségünkön, lelkiségünkön; aktuális élethelyzetünk, 
sőt kegyességünk is igen erősen befolyásolja ezeket. Az, 
hogy kiben milyen képek fognak aktiválódni, leginkább sa-
ját magunktól függ. Annyi valóság van, ahányan látjuk azt. 

Jelen előkészítő írója is saját magán, lelkiségén szűri át a 
szavakat, amivel lehet egyetérteni, vitázni, de – remélem – 
legalább inspiráló gondolatokat találni benne.

Zarándoklat/zarándokút – történeti áttekintés

Az emberiség történetének egyik legősibb vallási hagyo-
mánya a zarándoklat. Különböző korokban emberek ez-
rei, milliói keltek, kelnek útra, hogy elérjék a szent helyet. 
Ennek a cselekvésnek a hátterében az az elképzelés húzó-
dik meg, hogy az Isten/istenség bizonyos meghatározott 
helyen az „intenzív” találkozás lehetőségét kínálja. A szent 
helyen tapinthatóvá válik az Isten jelenléte, és ennek meg-
tapasztalásáért a zarándok önként vállalja a „száműzetést”, 
elhagyja megszokott környezetét, az ismerős tájat, vidéket, 
elhagyja az otthonát.

A zarándoklat testi-lelki „útra kelést” jelent, amely min-
den vallásban fontos szerepet kap. A muszlimok szent he-
lye Mekka, Mohamed próféta szülővárosa, míg a hinduk 
a Gangesz folyó bal partján található Váránaszi (régi né-
ven: Benáresz) városát keresik fel.

A jeruzsálemi templom 70-ben történt pusztulásáig a 
zsidók is évente háromszor élhettek a zarándoklat lehető-
ségével. Pészah, sávuót és szukkót ünnepén felmentek Jeru-
zsálembe – amikor még állt a szentély –, hogy ott ünnepel-
jenek, áldozatot mutassanak be, és találkozzanak az Örök-
kévalóval. Jézus maga is háromszor járt Jeruzsálemben 
mint igaz zsidó férfi ú, a vallási előírásoknak megfelelően. 

A korai középkortól a kereszténység is élt/él a zarán-
doklat lehetőségével, beépítette azt hitgyakorlatába. 
A zarándoklatok célja a vezeklés, lelki megtisztulás, bi-
zonyos ügyért történő imádság és az aszketikus gyakor-
lat. Vagyis a zarándok, más néven utazó vallási indítta-
tásból – akár veszélyeket is vállalva – elindult, felkeres-

te a szent helyet, ahol hitének megerősítését kérte, majd 
visszatért otthonába.

A kereszténység számára három fontos zarándokhely 
létezik: Jeruzsálem, Róma és Santiago de Compostela. Ami-
kor a középkorban a Szentföldre történő zarándoklatok el-
lehetetlenedtek, akkor a Camino jelentősége igen megnőtt. 
1200 éve zarándokok millióit hívja az út, hogy felkeressék 
Szent Jakab sírhelyét.

Luther 1510 novemberében indult útnak, és többhetes 
– betegséggel nehezített – zarándoklat végén érte el a szent 
várost, Rómát, ahova rendje küldte őt egy idősebb és ta-
pasztaltabb rendtársával együtt. A két szerzetesnek tár-
gyalásokat kellett folytatnia a rend belső reformja körül 
kialakult vitás kérdésben. Luther „hason csúszva” ment 
fel a „Szent Lépcsőn”, és teljes gyónásra készült, hogy bűn-
bocsánatot nyerjen.

Testvérek és keresők között 

A címben szereplő kifejezések különböző személyekre, em-
berekre utalhatnak. Fennállhat annak a veszélye, hogy test-
vérként tekintünk azokra, akik „már” megtalálták Istent, és 
keresőként defi niáljuk azokat, akik „még” kutatnak utána; 
vagyis csoportokra osztjuk az embereket. Jelen írásban a 
két fogalom szinonimaként jelenik meg. 

A vallásos/hívő emberre gyakran gondolunk úgy, mint 
kereső emberre. Mint Istent kereső emberre. Most mégis 
fordítsunk a képen! Nem az ember keresi Istent, hanem 
Isten az, aki szüntelenül keresi az embert. Isten az, aki fá-
radhatatlanul kutat az ember után. Gondoljunk csak az el-
veszett juh vagy az elveszett drachma példázatára Lukács 
evangéliumában. Ha a példázatok gondolatvilágát közel 
engedjük magunkhoz, rácsodálkozhatunk, hogy az ember 
az, aki szüntelenül mozgásban van, és Isten az, aki min-
dig ott van a „helyén”. Vagyis az után kell kutatni, azt kell 
keresni, aki elmegy – talán eltéved –, aki nincs a helyén. 
Ilyen értelemben mi mind „keresettek” vagyunk. Az Is-
ten által „keresettek”. Közös sorsban osztozunk, mert mi 
mind emberek, testvérek, keresők, „keresettek” vagyunk. 
Isten szemében egyformák. Mert ő nem oszt bennünket 
csoportokra.

A másik közös a sorsunkban, hogy mi mind úton va-
gyunk Isten felé. A keresztény élet ősi jelképeként a hívő 
ember mint úton lévő ember jelenik meg. Az egész életünk 
zarándoklat Isten felé. Sorsunk közös, egyforma vonzás-
térben mozgó, és mégis oly különböző.
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Kérdések a témához

Evangélikus vallásgyakorlatunkban van-e helye a zarán-
doklatnak? Vagy ez nagyon távol áll tőlünk, és idegen a 
számunkra?

A zarándoklat mint spirituális út lehet egyben önis-
mereti út is?

Miért kelünk útra, mit keresünk? Miért érezzük, hogy 
menni kell? Mi az a bennünk lévő hiány, ami elindít ben-
nünket Isten felé?

Vajon ehhez szükségünk van helyváltoztatásra (kül-
ső zarándoklat), vagy elegendő egy belső út végigjárásá-
ra? Egyáltalán szembeállítható ez a kettő egymással, vagy 
egymást kiegészítik?

Mit jelent úton lenni? Mit jelent találkozni saját ma-
gammal, a másik emberrel, találkozni Istennel? 

Az életem egy zarándoklat Isten felé? Képes vagyok a má-
sik ember életét is úgy látni, mint Isten felé való zarándoklatot?

Mi a fontos számomra: a cél elérése, a megérkezés vagy 
az úton levés?

Személyes lezárás

Befejezésként hadd álljon itt egy rövid vallomás. Tavaly 
végigjártam az el Caminót. Életem egy olyan szakaszába 
értem, amikor úgy éreztem, rendeznem kell a gondolatai-

mat, búcsúznom kell elveszített emberektől, és találkozni 
szerettem volna Istennel és magammal. Egyedül vágtam 
neki az útnak, amely sok örömöt és szomorúságot, fájdal-
mat és felemelő pillanatot hozott. Komoly próba volt ez szá-
momra, testileg és lelkileg egyaránt. Mégis hálás vagyok 
minden pillanatáért. 

Találkoztam emberekkel, akik a barátaim lettek. Ta-
lálkoztam önmagammal, a határaimmal, érzelmeimmel. 
És találkoztam Istennel, mert ő keresett engem. Egész éle-
tem során keresett; és keres, amikor újra meg újra letérek 
a felé vezető útról.
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Egy megkésett témajavaslat
g  L A B O R C Z I  D Ó R A

b Az alábbiakban közzétesszük Laborczi Dóra leve-
lét, amelyben LMK-témát javasolt Kondor Péter-
nek, az OLMK vezetőjének. A levél későn érkezett, 
addigra már megszületett a döntés a következő 
munkaév LMK-témáiról. A levél közlésével az a 
célunk, hogy további lehetőséget kínáljunk a lel-
készi munkaközösségeknek egy égető társadalmi 
probléma megtárgyalására, esetleg vendég előadók 
meghívására.

Kedves Péter!
A múlt héten beszéltünk telefonon arról, hogy a segítő ci-
vilek gyakran tapasztalják, hogy hívő bántalmazott nők és 
gyerekek számára mennyire fontos lelkészük, lelki vezető-
jük tanácsa. Különösen fontos szerepük lehet a lelkészek-
nek vidéken (kisebb városokban és falvakban), ahol nem 
érhető el – pláne nem ingyen – pszichológus vagy jogse-

gély a bántalmazottak számára. Az áldozatok védelmével, 
jogi segítségnyújtással foglalkozó civilekkel egy kerekasz-
tal-beszélgetés után kezdtünk el arról beszélgetni, hogyan 
lehetne az együttműködést kicsit előmozdítani lelkészek 
és civilek között ebben az ügyben. 

Én úgy kerültem ebbe a kerekasztal-beszélgetésbe, 
hogy korábban írtam egy riportot Családon belüli erő-
szak és keresztény felelősség címmel,1 amely az evange-
likus.hu-n jelent meg, és pályám során ez volt az első 
olyan cikk, amellyel kapcsolatban a legkülönbözőbb hát-
terű lelkészektől és civilektől kaptam azt a visszajelzést, 
hogy jól tudják használni bántalmazott hívők, gyüleke-
zeti tagok esetében.

A reakciókból arra a következtetésre jutottam, hogy 
nagy az információhiány, és talán a lelkészeknek is hasz-

 1 http://www.evangelikus.hu/csaladon-beluli-eroszak-keresztenyseg.
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nos lehet tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami 
adott esetben meghaladja a lelkigondozói beszélgetés ha-
tárait, mi számít büntetőjogi kategóriának, hogy hová for-
dulhatnak szakszerű segítségért, jogi és egyéb ellátásért a 
bántalmazottak. 

(A hivatkozott cikk után számos civil szervezet kere-
sett meg azzal, hogy bántalmazott kliensük elvesztette a 
hitét, kit tudnék ajánlani számára lelkigondozói beszélge-
tésre, hogy újra kapaszkodót találhasson Istenben. Nekem 
is jó lenne tudni, ilyenkor kihez fordulhatok.) 

Azt gondolom, kevés lelkész van, aki ne találkozott vol-
na hasonló esettel, ezért talán számukra is hasznos lehet, 
ha bővítik ezzel kapcsolatos ismereteiket, és van néhány 
telefonszám a zsebükben, amihez nyúlhatnak, ha úgy ér-
zik, az eset túllépi az ő kompetenciájuk határait.

Hogyha igény lenne ilyesmire, ezekkel a civilekkel szí-

vesen elmennénk tájékoztatást adni, beszélgetni a gyüle-
kezetekbe, LMK-ülésekre. 

A javasolt emberek: Betlen Anna, a Magyarországi Női 
Alapítvány munkatársa, illetve Spronz Júlia ügyvéd, jogi 
tanácsadó.

Akiket érdekelne a lehetőség a szakértőkkel való sze-
mélyes találkozásra, azoknak szívesen elküldöm az elér-
hetőségüket. 

És szívesen megyek én is, mint aki ismeri az egyházi 
köröket, nyelvezetet és teológiai megközelítéseket – adott 
esetben akár moderálni tudnék egy-egy ilyen alkalmat, 
hogyha mutatkozik erre nyitottság. (Újságíró vagyok és 
evangélikus teológushallgató, valamint papgyerek, lelkész-
feleség és egy lelkészgyerek édesanyja. Munkám során ki-
emelt fi gyelmet fordítok mindenféle esélyegyenlőségi té-
mára – biblikus és teológiai szempontból.) 

Előkészületben

a 2015. évi új hittankönyvsorozat
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Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

f 1Kor 15,1–10

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap jellege és ideje

Míg a Szentháromság ünnepe utáni első kilenc vasárnap 
arról tesz bizonyságot, hogy Isten hogyan fordított ben-
nünket maga felé az evangélium erejével, addig a 10. va-
sárnaptól kezdődő időszak a „megigazítás és megújítás, 
megvilágosítás és megszentelés az élet különböző megnyi-
latkozásaiban és vonatkozásaiban” gondolatkörön vezet 
bennünket végig (Jánossy 1944, 50. o.). Ez az időszak az 
„evezz a mélyre!” ideje, amikor nem hitünk alapjait rak-
juk le, s nem is állunk meg a hit kezdeti szintjén, hanem 
növekszik bennünk Krisztus. Ezt a szakaszt jelzi a Prőh-
le-agenda Róm 8,30 szavaival: „akiket Isten elhívott, azokat 
meg is igazította” (194. o.). 

A 11. vasárnap témája mindkét használatban lévő li-
turgikus könyvünkben: „Mindig kegyelemre szorulunk” 
(uo., ill. LK 292. o.). Ez tulajdonképpen állandó emlékez-
tető arra, honnan indultunk el, és ki az, aki minket cé-
lunkhoz vezet, s aki a vándorló, küzdő egyházat végül 
megdicsőíti (Róm 8,30). Ezt a kettős tartalmat fejezi ki 
az előkészítő címe is. 

A hét igéje: „Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az aláza-
tosaknak pedig kegyelmet ad.” (1Pt 5,5) Ez az ige is a maga 
szövegkörnyezetével a parúziát helyezi látókörünkbe. Em-
lékezzünk arra is, hogy az alázat nem alázatoskodás, ha-
nem valós állapot, illetve az állapot felismerése: betegség, 
gyász, szégyen vagy magány hozza felszínre. 

Nyár vége felé járunk, nemzeti ünnepünk előtt – au-
gusztus 15-e Szent István király halála napja, amikor fel-

ajánlja az országot Szűz Máriának –, s elgondolkodtató, 
vajon mennyire értelmezhetjük a nap, a hét vezérlő gon-
dolatát nemzetünkre. Vajon mennyire ellenkező irányult-
ságú a világi törekvés – hogy büszkeségünket, nagyságun-
kat éljük meg – és a hit látása, amely alázatos állapotunk-
ra emlékeztet?

Az istentisztelet változó részei

A bevezető zsoltár a heti ige párhuzama. Istent dicséri, 
bölcsességét felfoghatatlannak vallja. A bevezető zsoltár 
gyakorta emlékeztet Jézus Krisztusra, úgy olvashatjuk azt, 
mint a szenvedő Krisztus imádságát és hitvallását, s rajta 
keresztül válik sajátunkká. 

A Kyrie Jézus tetteit állítja elénk. A tömör monda-
tokat jó magunkban föloldani. A kollektaimádságok a 
vasárnap témájának számos irányát tárják elénk. Érde-
mes azokat magunkban kibontani. Az ószövetségi lek-
cióban Nátán példázatát és Isten ítéletét olvassuk. Jó kép 
a központi gondolathoz. Az evangéliumban Jézus példá-
zatát olvassuk. Nem arra szólít fel, hogy legyünk olya-
nok, mint a vámszedő. Ahhoz nyújt segítséget, hogy ami-
kor a vámszedőéhez hasonló helyzetben vagyunk, mer-
jünk kiáltani. 

A Liturgikus könyv a 456., illetve a 402. éneket ajánlja. 

Az exegézishez

Alapos magyarázatot találunk textusunkról Cserháti 
Sándor írásmagyarázatában (2008, 670–697. o.), Masz-
nyik Endre több mint száz évvel korábbi művében (1898, 
2: 326–340. o.), illetve Magassy Sándor perikópagyűj-
teményében (é. n., 2: 105–108. o.), amely ismerteti a Lel-
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kipásztor korábbi idevonatkozó írásait, nyilvánvalóan 
Smidéliusz Gábor 1999-es előkészítője nélkül (310. o.). 
A textus gazdagságát mutatják ezek az írások, s ebben a 
gazdagságban az igehirdetőnek fi gyelnie kell arra, hogy 
a textus iránti hűség mellett a vasárnap jellegét is fi gye-
lembe vegye. 

Könnyen olvashatjuk ezt az igét az alázatosság szem-
pontját fi gyelve. Feltűnnek olyan mondatok, amelyek Pált 
magabiztosnak mutatják be (15,2; 15,10), s olyanok is, ame-
lyek alázatosságát igazolják (15,3; 15,8–10). E kettősség jel-
zi, hogy az alázatosság nem emberek előtti meghajlás, 
nem puhányság, hanem abból fakadó erő, hogy Isten-
nek, Isten munkájának aláveti magát.

„…azt adtam át nektek, amit magam is kaptam” – ír-
ja az apostol (15,3). Pál apostol kifejezésében az átvétel és 
átadás pontossága kap hangsúlyt. Igehirdetése nem ön-
kényes, hanem azt adja tovább, amit kapott. Valószínű-
leg ebben az esetben elsősorban nem a damaszkuszi úti 
találkozásra kell gondolnunk, hanem a jeruzsálemi tra-
dícióra vagy az antió khiai közös munkára Barnabással. 
Az úrvacsoráról szóló tanításnál használt kifejezés (11,23) 
nem mond ennek ellent, hanem azt jelzi, hogy a tradíció 
végső soron Jézusra alapozódik. 

Szót érdemel a „torzszülött” kifejezés, amelyet a ré-
gi fordítások az „idétlen” szóval adnak vissza. Emlé-
keim szerint Prőhle Károly ezt úgy magyarázta, hogy 
olyan, késői születésű gyermekről lehet szó, aki soka-
dik gyermekként szülei idősebb korában fogant meg, s 
ezért aztán koraszülöttként látta meg a napvilágot. (Er-
re utal az ’idétlen’, ’idő előtt született’ szó.) Pál is ilyen: 
felsorolja a „természetes gyermekeket”, s később, mint 
a többi apostol, ő maga is ugyanilyen megjelenésben ré-
szesült. De „koraszülött” lett, Krisztus nem várta meg, 
hogy hitre jusson, hanem ő maga vezette hitre és juttat-
ta apostolságra. 

Az érdekesség azonban nem annyira ebben a kife-
jezésben rejlik, hanem a következő mondatban (15,9), 
hiszen ebben a levélben Pál apostol éppen apostolsá-
gát védi. Mégis azt meri írni: „nem vagyok méltó arra, 
hogy apostolnak neveztessem”. Azt is jelenti ez, hogy Pál 
apostol hitelét nem a maga hitelességéből meríti, hanem 
Krisztusból. Ahogyan az evangéliumok Péter apostol 
bukásait is ismertetik, ugyanúgy kerül elő újra és újra 
Pál múltja. Apostoli méltóságát az adja, hogy Jézus el-
hívta őt, és megbízta az evangélium hirdetésével. A kö-
vetkező mondatok ezt a gondolatkört pontosítják, te-
szik egyértelművé. 

„Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok” – írja Pál. 
Mondatának nyilván kettős súlya van. Elsődlegesen az, 
hogy Isten kegyelméből. Az írásmagyarázók – sőt maguk 
a kéziratok is – vitatkoznak azon, hogy Isten kegyelme 
együtt munkálkodik az apostollal, vagy Isten Pál iránt 
megnyilvánuló kegyelme vitte végbe az evangélium fá-

radságos munkáját. A pelagiusi félreértés miatt ez utób-
bit részesítjük előnyben. Az evangélium ereje nyilvánul 
meg ebben a szakaszban.

A szakaszt érdemes a levél egész egységében is olvas-
nunk. Előzőleg versengő csoportokról volt szó, a gyüleke-
zetben meglévő bűnökről, amelyeket a gyülekezet megtűr, 
önmagukkal elégedett, a hitükben már előrejutott, külön-
leges adományokkal dicsekvő emberekről olvasunk. Olya-
nokról, akik már nem az alapoknál járnak, hanem a hit út-
ján egészen előrejutottak. Ezeknek az embereknek írja Pál 
apostol: „eszetekbe juttatom az evangéliumot”. Masznyik 
gúnyt vél felfedezni ebben a kifejezésben. Hiszen már is-
merik ezt az evangéliumot. Már el is fogadták azt. Mégis 
meg kell velük ismertetni. 

Amikor az evangélium tartalmát foglalja össze Pál, va-
lóban egészen az alapokról szól: Jézus haláláról és feltáma-
dásáról. Ezekről úgy, mint amelyek az Írások szerint tör-
téntek. Nem csupán arra gondolhatunk, hogy Jézus ha-
lála és feltámadása úgy történt, ahogyan megírták azt az 
Ószövetség szentírói, hanem arra is felfi gyelhetünk, hogy 
mindez tartalmilag is úgy történt, ahogyan a Szentírás er-
ről beszél. Ha Ézsaiás 53-at látjuk mögötte, akkor a bűne-
inkért halt meg Jézus. Ha Jónás 3-at értjük mögötte, akkor 
Jézus három nap utáni feltámadása a pogányok felé való 
nyitottságot jelenti. 

A tanúk felsorolása azt is jelenti, hogy akár Kéfást, 
akár Apollóst, akár Pált tartja valamely csoport hiteles-
nek, mindegyikük Krisztus megjelenésében kapta elhívá-
sát, minden apostol Jézus apostola. Az evangélium így ju-
tott el a korinthusiakhoz, és így jutottak hitre. 

Jézus halálának és feltámadásának tényszerűsége elő-
készíti és megalapozza a fejezet egészének témáját: a test 
feltámadásának bizonyosságát. Hiszen a cél most is az, 
hogy a gyülekezetben megjelenő tévtanítások, viszály-
kodások és bizonytalanságok helyett az egészséges taní-
tás erejéből részesedjék a gyülekezet. Hogy megerősöd-
jenek abban, hogy nemcsak Pál apostol fáradozása volt 
eredményes (15,10), hanem az ő fáradozásuk sem hiába-
való az Úrban (15,58).

Vázlatok 

Az alázatban rejlő erő

1. Néhány évvel ezelőtt nagy vihart kavart néhány jelen-
tős pozícióba jutott ember doktori értekezése vagy diplo-
mamunkája, amelyben hivatkozás nélkül más gondolatait 
tették közzé úgy, mintha a sajátjuk lenne. A hit kérdése 
kapcsán megfi gyelhető, hogy sokan úgy nyilatkoznak, 
hogy a „maguk módján” vallásosak. Pál apostol vállalja, 
hogy nem sajátja, amit hirdet. Azt pontosan úgy adja to-
vább, ahogyan kapta. Mennyire fontos ma is, hogy alá-
zatosak legyünk az igével szemben! A magunk igazsága 
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helyett törekedjünk Jézus igazságára, amelyet az evangé-
liumban kaptunk. 

2. A hitelesség kérdése. A munkahelyi pályázatoknál 
fontos, hogy jól mutassuk be magunkat. Még a hibákat is 
úgy írjuk le, mint amelyekben előnyök és lehetőségek rej-
tőznek. Az egyház szolgálatában – a keresztény életben – 
Jézus tesz hitelessé minket. Nem a küldött, hanem a küldő 
és az üzenet hibátlan. Ezért hibáink éppen az evangélium 
erejét jelentik. 

3. A hatékonyság. Sokszor találkozunk olyannal, aki a 
maga fáradozását fényesíti. Máskor olyannal, aki állandó-
an kudarcaira panaszkodik. Pál nem saját munkájára te-
kint, hanem arra, amit Jézus végez el. Így alázatunk nem 
puhányságot jelent majd, hanem erőt: Krisztus munkál-
kodik bennünk és általunk. 

Csillagtúra

A farizeus és a vámszedő példázatát sokszor hallottuk már. 
Arról, hogy az alázatost Isten felemeli, a bűnből hozzá ki-
áltónak megkegyelmez az Úr. De nem kellene-e továbblép-
nünk? Nem rekednek-e bele sokan abba a hintába, hogy 
bűn – megbocsátás, bűn – megbocsátás? 

A keresztény hit valóban nem stagnálhat. Istennek az 
a célja, hogy egyre inkább kiformálódjék rajtunk Krisz-
tus arca.

A korinthusi gyülekezet története – s talán Dávid esete 
is – arra fi gyelmeztet, hogy a hit kirándulása csakis csillag-
túrán járható. Csak úgy, hogy mindig visszatérünk a kiin-
dulóponthoz. Csak úgy, hogy az evangélium eredeti, törté-
neti valóságát emlékezetünkbe véssük. 

1. Ennek a csillagtúrának az az előnye, hogy ha nem is 
egy úton járnak a túrázók, hanem más-más apostol veze-
tésével, mégis megmaradnak egységben, hiszen ugyan-
az az evangélium vezeti őket. Ne feledjük, hogy Pál és Ja-
kab között nem csak árnyalatnyi ellentét húzódott, Pál 
mégsem vonja kétségbe Jakab elhivatottságát, aposto-
li küldetését. 

2. Ez a csillagtúra biztosítja, hogy az egyház, a gyüle-
kezet újra és újra szembesüljön saját küldetésével, aposto-
li voltával. Nem maga talál ki célokat magának, hanem azt 
adja tovább, amit ő maga is kapott. 

3. Ennek a csillagtúrának szép távlatot ad, hogy nem 
járunk egy helyben, hanem fáradozunk, s ez a fáradozás 
nem hiábavaló az Úrban, sőt ez a fáradozás üdvösséges. 
Erről szól a 456. ének.  
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Tallózó

„Pál […] azt hangsúlyozza, hogy a tévtan […] ott tud 
hódítani, ahol az »apostoli hagyományt«, a tradíciót, az 
»átvett és továbbadott evangéliumot« félreteszik vagy 
megváltoztatják. Ez pedig az üdvösség elvesztésének 
kockázatával jár.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Ma-
gánkiadás)

„Akik nem hitték a testi feltámadást, azt mondották, 
nem is szükséges hinni; mellékkérdése az evangélium-
nak; itt nyugodtan lehet a józan ész követelményeinek 
engedni. Pál […] kimutatja, hogy a halottak feltámadá-
sa az evangéliumnak sine qua non […] feltétele és alkat-
eleme. […] néhány egyszerű tényről ad hírt, amelyet Is-
ten cselekedett a Jézus Krisztus által. Ez a néhány tény: 
Krisztus meghalt, eltemettetett, harmadnapon feltáma-
dott. Érezzük, hogy ez a Hiszekegy embrionális teste. […] 
Nem hoz fel új történelmi bizonyítékokat, nem sorakoztat 
fel új tanúkat, nem egy történeti tényt akar igazolni; egy 
közösen vallott hitet, az egyház hitét ismétli. […] annyi-
ra átjárta egész szellemiségüket a Feltámadottról való bi-
zonyosság, hogy semmiféle tanúvallomási jegyzőkönyv, 
közjegyzői nyilatkozat jobban megerősíteni nem tudta 
volna, de százezer konkrét és elvi tagadás meg nem cá-
folhatta volna.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magya-
rázata. Kálvin Kiadó)

„…hitük kezdeteire emlékeztessen: mi volt az, ami-
vel evangélizálta őket […] Krisztus halálának és feltá-
madásának ténye és az erről hirdetett evangélium az az 
erő, ami most és a jövőben is segíthet rajtuk. […] A har-
madik nap – vélt próféciaként – megtalálható ugyan 
Hós 6,2-ben, de a lelkesültség ott felszínes, s jó érzék-
kel soha nem hivatkoztak erre az igére az első keresz-
tyének.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

„Ő ugyan valóban elszánta magát arra, hogy Korinthus-
ban semmi mást nem prédikál, mint »Jézust, őt is mint 
megfeszítettet«, de ha nagyobb hangsúlyt is fektetett a ke-
reszt jelentőségére, mint a feltámadás tényére, a két ese-
mény elválaszthatatlan volt mind gondolkodásában, mind 
pedig tanításában.” (David Prior: Pál első levele a korin-
thusiakhoz. Harmat)
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 Illusztráció

VERS

Karinthy Frigyes: Előszó (részlet)

Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek

Próbáltam súgni, szájon és fülöm,
mindnyájotoknak, egyenként, külön.

A titkot, ami úgyis egyremegy
S amit nem tudhat más, csak egy megy egy.

A titkot, amiért egykor titokban
Világrajöttem vérben és mocsokban,

A szót, a titkot, a piciny csodát,
Hogy megkeressem azt a másikat
S fülébe súgjam: add tovább.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen jó, hogy az első pünkösd óta van Valaki, aki nekünk 
is eszünkbe juttatja az evangéliumot. Az evangéliumot, 
amelyet szüleink, nagyszüleink és lelkészeink szívünkre 
helyeztek, abban a reményben, hogy van Valaki, aki azt 
egyszer majd eszünkbe is fogja juttatni… Reménykedtek, 
hogy ez a Valaki, aki Pál apostolnak is eszébe juttatta az 
evangéliumot, ébredést tud hozni egyházunkban, gyüle-
kezetünkben és egész életünkben. Pusztán az által, hogy 
eszünkbe juttatja az evangéliumot.

Üdvösségünk, életünk, egyházunk és gyülekezeteink 
egyetlen esélye az evangélium, amelyet ma is eszünkbe jut-
tat Istenünk. Az, hogy „torzszülöttként” is és „legkisebb-
ként” is hallhatjuk az örömhírt, az maga a kegyelem. Isten 
kegyelme, amely soha nem lesz hiábavaló.

Még méltatlanságunk sem teszi hiábavalóvá, hiszen Is-
ten nagy árat fi zetett azért, hogy ez az örömhír elterjedjen 
a világon: „…Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások 
szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írá-
sok szerint…” (1Kor 15,3–4)

Juttassa eszünkbe ezt a hatalmas kegyelmet a min-
denható Isten – jó napokon és rossz napokon, öröme-
inkben és bánatunkban, kicsinységünkben vagy éppen 
hatalmunk teljében! Juttassa eszünkbe, hogy soha-so-
ha ne feledjük: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” 
(1Kor 15,10) Ez a kegyelem tartja meg azokat is, akiknek 
olyannyira kívánjuk, hogy valaki eszükbe juttassa az el 
nem múló örömhírt. Gyermekeinket, unokáinkat, csa-
ládtagjainkat és gyülekezeteinket is ez a kegyelem tudja 

megóvni és megőrizni. És Isten kegyelméből élnek azok 
is, akiknek talán legjobban fájna, ha Valaki nem juttat-
ná újra és újra eszükbe az evangéliumot: a „torzszülöt-
tek”, a kicsinyek, a menekülők, a félelmekkel és a halál-
lal farkasszemet nézők. 

Hatalmas kegyelem, hogy van Valaki, aki eszükbe jut-
tatja az evangéliumot.

 Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

f 2Kor 3,4–11

Igehirdetési előkészítő

Bevezető felütés

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap egy vasárnap 
a sok közül az „ünneptelen félév” közepén. Rég volt már 
nagy, egész gyülekezetet egybehívó ünnep, s még néhány 
hónapot várni kell arra, hogy újra egy nagy ünnepen le-
gyen együtt a közösség minden tagja.

Ráadásul azt is fi gyelembe kell venni, hogy lassan vége 
a nyárnak, sokan ezen a vasárnapon próbálják meg bepó-
tolni az elmaradt pihenést és kikapcsolódást. Emellett a 
szülőkben és a diákokban nő a feszültség, hiszen néhány 
nap múlva kezdődik a tanév. 

Emberileg minden ok megvan arra, hogy a gyüleke-
zet és a lelkész kicsit fáradtan, fásultan vagy éppen in-
gerülten legyen jelen a templomban, s így hallgassa, hir-
desse az igét.

De a mai alapigénkben Pál nem engedi meg a fásult-
ságot, hanem lendülettel, erővel és élő hittel beszél Isten 
munkájáról, s ezt az erőt és lendületet, a kegyelem örömé-
ből fakadó felfrissülést várja tőlünk is.

A vasárnapról és a textusról 

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnapnak Agendánk 
a következő címet adta: „Isten igazít meg!” 

Az óegyházi lekció – amely oltár előtti igeként el is fog 
hangozni – a siketnéma meggyógyításnak története (Mk 
7,31–37).

A vasárnap jellegét így lehetne összefoglalni: Isten meg-
nyitja fülünket és szívünket az ő szava előtt, hogy – kegye-
lemből – kapcsolatunk legyen vele. Pál arról vall, hogy ez-
zel a kapcsolattal valami egészen új kezdődik az életünk-
ben, mást látunk fontosnak, és egészen másfajta szolgálatot 
fogunk végezni, mint korábban. 

Hogy mindez pontosan mit jelent, ezt fejti ki a mai ige-
szakaszunk. 
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Az előzmények

Az alapigénket megelőző két fejezetben Pál apostol szemé-
lyes hangon szólította meg a gyülekezetet. Őszintén leírta 
korábbi fájdalmát és szomorúságát amiatt, hogy komoly 
feszültség alakult ki közte és a gyülekezet között.

Pált megtámadták, aláásták apostoli tekintélyét, sőt 
egyesek meg is kérdőjelezték azt. A támadásoknál jobban 
fájt neki, hogy a gyülekezet egy része hallgatott is ezekre 
az emberekre.

Amikor mindezt tisztázták, az apostol a megtört bi-
zalmat állítja helyre azáltal, hogy kifejezi: hálás Istennek 
a gyülekezetért és a köztük végzett korábbi munkájáért. 
„Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok.”

A fájdalom könnyei után Pál túllép mindezen, és szin-
te kiszakad belőle a mai alapigénk, amely nem más, mint 
Krisztus és a Lélek csodálatos munkájáról szóló hitvallás.

Az igehirdetés felé

Az igehirdetési előkészítő első felében a textus teológiai 
üzenetéről fogok írni, utána pedig arról, hogy mit jelent 
mindez egy mai keresztény ember hétköznapjaiban. 

Teológiai üzenetek

1. Mennyivel inkább!
Az apostol levele nem légüres térbe érkezett, hanem olyan 
emberekhez, akik ismerték és szerették az Ószövetséget. 
Fontosnak tartották az Ószövetség tanítását, tekintélyét. Pál 
a hitvallásának elmondásához felhasználja azt az ismere-
tet, amely már ott volt a korinthusi hívek fejében, szívében. 

Ehhez Pál felidézi az Ószövetség egyik legismertebb tör-
ténetét, azt, amikor Mózes a Sínai-hegyen átvette a Tízpa-
rancsolatot Istentől. Jól tudta, hogy ez a történet elindít va-
lamit az őt hallgató emberekben, egyfajta tiszteletet, meg-
indultságot, a Szenttel való találkozás csodálatos élményét.

S amikor hallgatóinál megvan ez a pont, akkor erre épí-
ti fel a maga tanítását, s itt kezd bele az újabb és újabb fo-
kozásba – a törvény szolgálatánál sokkal csodálatosabb a 
Lélek szolgálata!

(Lelkészként tanulhatunk Páltól. 1. Mielőtt tanít vagy 
a szószékre megy, elrendezi a feszültségeket, megbeszéli a 
gyülekezettel a gondokat, hogy ezek a problémák később 
ne emeljenek falat az üzenet és a hallgatók közé. 2. Megte-
remti a hidat a levél olvasói és a saját üzenetei között, ar-
ra épít, amit már ismernek [törvényadás], s ebből kiindul-
va magyarázza az igét.) 

Igénkben Pál az olvasók ószövetségi ismeretére épít, de 
párhuzamot von az ószövetségi ajándékok és az újszövet-
ségi ajándékok között: amit Krisztus hozott, s amit nap-
jaikban a Lélek hoz, az valami egészen hihetetlen hatás-
sal lehet az életükre. Sokkal, de sokkal többet kaphatnak 

Krisztustól, mint Mózestől vagy az általa lejegyzett tör-
vénytől. „…hogyne volna még dicsőségesebb… mennyivel 
dicsőségesebb… már nem is dicsőséges az azt felülmúló di-
csőség miatt.” (9–11)

2. A Lélek elevenít meg minket
Ebből a szakaszból a legtöbbször idézett igében Pál össze-
foglalja a törvény és a Lélek egymáshoz való viszonyát: „a 
betű megöl, a Lélek pedig megelevenít”.

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy sokan félreértik ezt az 
igét, s egyfajta – Szentíráson már túllépő – csak belső su-
gallatokra épülő tanításra és erre hallgató döntési lehető-
ségre vonatkoztatják.

Mit jelent a betű, és miként elevenít meg a Lélek?
A betű ebben az igeszakaszban a törvényt jelenti, azt a 

Tízparancsolatot, amelyet Mózes hozott le a Sínai-hegyről. 
Ezek szerint megöl minket a Tízparancsolat?
Nem, de „megöl” minket az a szomorú tény, hogy nem 

tudjuk megtartani mindazt, amit Isten vár tőlünk a tör-
vényén keresztül, s ezért Isten igazsága szerint kárhozat 
vár ránk. 

Róm 7,12–13-ban Pál szintén ezt a kérdést járja körbe: 
Jó-e a törvény? Mi a feladata az életünkben? Mi a bűn és a 
törvény viszonya? 

Válaszában Pál egyszerre tartja a törvényt szentnek, jó-
nak és igaznak, s egyszerre ijed meg a törvény következmé-
nyeitől: „A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz 
és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla! Hanem a 
bűn, hogy bűn volta nyilvánvalóvá legyen, a jó által hoz rám 
halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen.”

A betű (törvény) rámutat bűneimre, leleplez Krisztus 
előtt, s ezért „öl meg” engem!

Ezért nevezi Pál a törvényt – amelyet a Római levélben 
szentnek nevez – ebben a kontextusban a „halálnak betűk-
kel kőbe vésett szolgálatának”.

Pál fontosnak tartja a törvényt, sőt elismeri a tekinté-
lyét is, „dicsőségesnek” nevezi igénkben. 

A törvénynek óriási tekintélye és szerepe van Isten és 
ember kapcsolatában! Látjuk ezt abból is, hogy Mózes arca 
hetekig sugárzott, amikor átvette a két kőtáblát.

De Pál továbblép: ha mindez igaz, akkor miként le-
hetne szavakba önteni, hogy mit jelent a Lélek szolgálata?

Pál ennek a kifejtésével küzd mai igénkben is. 

Igei üzenet a számunkra

3. Alkalmasságunk Istentől van!
Pál apostol jól tudja, hogy nem alkalmas a rá bízott szol-
gálat elvégzésére, de nem vonja kétségbe, hogy Isten alkal-
massá teheti őt. S ha a Lélek őt átformálja, alkalmassá teszi, 
akkor ezt nem tagadja le, nem vonja kétségbe, hanem ko-
molyan veszi, hogy valami egészen új dolog történt vele, s 
valami egészen új történt a világgal a megváltás és a Lélek 
kiáradása óta. (Pál bármerre ment, személyesen látta a Lé-
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lek munkáját, emberi életek változtak meg gyökeresen, s itt 
tulajdonképpen ebből az ezernyi eleven élményéből merít.)

Pál a levél írásakor nem annak látta az idejét, hogy a sa-
ját nyomorúságán és méltatlanságán elmélkedjen, hanem 
annak, hogy az elhívásához méltó módon végezze a mun-
káját az „új szövetség” szolgájaként. 

„Onnan indultam el, hogy »Majd én megcsinálom«, de Is-
ten oda vezetett, hogy »Majd ő megcsinálja bennem«. Kirán-
gatott saját korlátolt, törékeny hatalmamból, és a Szentlélek 
belém áramló erejének sodrásába helyezett.” (Amy Carroll)

4. Az alkalmasságnak konkrét célja van
„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szol-
gái legyünk…”

Igeszakaszunkban Pál nem részletezi, hogy mindez mit 
jelent pontosan, de ha az egész életművét s a teljes Újszövet-
séget nézzük, akkor tudjuk, hogy mit jelent az „új szövetség 
szolgájának” lenni.

Igeszakaszunkra tekintve itt leginkább a kegyelem áté-
lését és hirdetését lehet kiemelni, hiszen ez süt át az egész 
igeszakaszon. 

Az „új szövetség” Isten megszólító kegyelmén alapul, amely 
komolyan veszi a törvényt és a törvény megszegésének követ-
kezményeit, de nem hagyja az embert elveszi a bűn súlya alatt. 

Aki ezt maga is átéli, az tudja hitelesen hirdetni az evan-
géliumot, és az tudja az új szövetség szolgájaként élni az 
életét. Ez a mi feladatunk!

g  D E Á K  L Á S Z L Ó

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez a 4–9. versekről: Lelkipász-
tor 2007/8–9. 345. o.)

„A betű és Lélek ellentéte tehát Pálnál nem »tartalom 
és forma«, nem is »megmerevedés és élet«, hanem két út: a 
Törvény útja és Isten Lelkének útja.” (Jubileumi kommen-
tár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a Sínai-hegynél megmutatta, a Golgota hegyénél 
elrejtette Isten az Ő dicsőségét. (…) Tulajdonképpen ez 
az ige adja a »Lex semper accusat« (»a törvény mindig vá-
dol«) teológiai alaptétel klasszikus bibliai lelőhelyét. Eb-
ben áll ugyanis a törvény szerepe mind a hitetlen, mind a 
hívő ember életében. (…) Korinthus tehát nem a »kivétel«, 
hanem az »átlagos«, a »tipikus«. Az igehallgató gyüleke-
zet jól teszi, ha nem háborog, nem ítélkezik, hanem meg-
csendesedve önvizsgálatot tart (…). Az »igazoló pecsét« jól 
látható. Nem az ember életében, erkölcsében, szorgalmá-
ban fedezhető fel a gyümölcs, hanem abban, hogy a tör-
vény kárhoztat, elítél, halálra való alkalmasságunkat bi-
zonyítja, az evangélium pedig felemel, megújít, békessé-
get ad, és a Krisztus Jézus követőinek táborába sorol be.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Az apostol nem erőltette, hogy hitelt szerezzen önma-
gának. Tudta, hogy ha Isten nem tette volna alkalmassá a 
szolgálatra, akkor semmit sem tudott volna elvégezni. (…) 
J. M. Davis (…): A »betűnek« ezt a szolgálatát, amely meg-
öl, illusztrálja a Sínai-hegynél a háromezer (2Móz 32,28) 
megölt ember, rögtön az Ószövetség érvénybe lépésekor; 
a Szellem szolgálatát pedig, az életadó szolgálatot illuszt-
rálja a háromezer megtért pünkösd napján. (J. M. Davies: 
Th e Epistles to the Corinthians, 168–169. o.)” (William Mac-
Donald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Mózes arcán a dicsőség utat engedett egy másik arc, 
mégpedig Jézus Krisztus arca dicsőségének. Mózes arcán a 
dicsőség csupán az ő dicsőségének visszatükröződése volt, aki 
eljött és az emberek között lakozott. Ez most már megmara-
dó dicsőség, továbbá mindent felülmúló dicsőség.” (Arno C. 
Gaebelein: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Isten Igéje, vagyis a betű, nem öl meg. Nagyon is élő 
és ható, és életet ad. A törvény betűje az, amely megöl.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztráció

TÖRTÉNET

„Gyermekkoromban családunkban az volt a szokás, hogy 
aki visszavitte az üres üdítős üvegeket a boltba, azt illette a 
betétdíj. Kis faluban laktunk, mindenki ismert mindenkit, 
így alig voltam még hatéves, mikor szüleim megengedték, 
hogy én vigyem vissza az üvegeket – írni-olvasni se nagyon 
tudtam. Amikor odaadtam az üvegeket, az eladó néni egy 
papírcetlit nyomott a kezembe, amivel boldogan rohantam 
a cukrászdába a megérdemelt fagyimért. Csakhogy a fa gyis 
néni elküldött: ő nem tud mit kezdeni ezzel a papírcetli-
vel. Kiderült, hogy a cetlit a boltban le kellett volna adni 
a kasszánál, és akkor kaptam volna meg a pénzt, amiért 
már tudtam fagyit venni.

Azóta tűnődöm: volt-e értéke annak a papírcetlinek? 
Alapvetően semmi. Azaz mégis: értéke volt, egészen ad-
dig, amíg a pénzt meg nem kaptam érte. Utána már csak 
felesleges papírrongy, amit tüskére tűznek.”

Forrás: internet

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az első bekezdés könnyen érthető. Arra irányítja a fi gyel-
met, hogy a Lélek a fontos, a Lélek munkája. Ezt Isten Jézus 
Krisztus által üzeni nekünk. Ha ezen elgondolkodunk, azt 
tapasztaljuk a környezetünkben, hogy sajnos a Lélek mun-
kájáról nincs szó a hétköznapokban. Nem is törődünk az-
zal, nagyon nem fontos. Mindenki rohan a munkahelyére, 
majd onnan haza. A Lélek megelevenítő munkájával sajnos 
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Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap a

egyáltalán nem foglalkozunk. Pedig ennek nem így kellene 
lennie. Ezért is jó, hogy most előkerül. Figyelni kellene a 
Lélekre, a Lélek munkájára. Mert az sokkal fontosabb, mint 
a felszínes, lélektelen élet vagy a materiális világ.

A második bekezdés nagyon nehezen érthető. Ami kör-
vonalazódik, az a kárhoztatás szolgálatának és a Lélek szol-
gálatának a szembeállítása. Itt több dolog nehezen érthe-
tő, sok kérdést lehet megfogalmazni, például:

– Mit kell az alatt érteni, hogy a halálnak kőbe vésett 
szolgálata? A Tízparancsolatot? Nem világos, hogy ha az 
az életünk védelmében íródott, miért van ebben az össze-
függésben épp a halállal megemlítve. Mi köze van a kő-
táblának a halálhoz?

– Miért nem mertek Mózes arcára ránézni Izrael fi ai? 
Ezt hogy kell értelmezni?

Az jól érthető, hogy Jézus felülírta a Tízparancsolatot. 
Jól érthető az Ószövetség és az Újszövetség közti különb-
ségtétel, a kőtábla szolgálata és az igazság szolgálata kö-
zötti különbség, ellentét. Az a fontos, ami a maradandó: 
Jézus feltámadása által felülírja az Ószövetséget. Csak az 
a kérdés, hogy mindez hol érinti a mi életünket, elgondol-
kodtató, hogy mindennek mi a mondanivalója a mai em-
ber számára. 

Talán az, hogy a döntés az enyém: elfogadom-e ezeket 
a gondolatokat, magaménak tudom-e őket. Ha igen, enyém 
is lehet az említett dicsőség, azaz az örök élet.

Sokaknak van olyan munkahelye, családi élete, ahol 
mindennap döntéseket kell hozni: állandóan választási szi-
tuációkban élünk. Ez a bibliai szakasz ad egy bizonyossá-
got, hogy a Lélek alkalmassá tesz, hogy kövessem Jézust. 
Azaz képes vagyok eldönteni, mi a helyes. Tiszta lelkiisme-
rettel végezhetem a munkámat, az otthoni tevékenysége-
ket. Nyugodtan tudok aludni, mert a dolgok rendben ha-
ladnak napról napra. Nekem is tetszik az életem, és Isten-
nek is – így élünk összhangban egymással. Tehát nem kell 
gyötörni magam semmi miatt. Jézust követem, meggyőző-
désből és nem félelemből. Így együtt megyünk az élet út-
ján, amelyet végig kell járni.

 Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

f Gal 3,15–22

Igehirdetési előkészítő

Ráhangolódás

Az utóbbi négy esztendőben a vasárnapi ünnepnapok al-
kalmával többször voltam igehallgató, mint igehirdető. 
A hogyan szólaltassam meg az evangéliumot a szószéken? 
kérdés helyett ma a templompadban inkább azt kérdezem, 

hogy mit akar nekem üzenni az igehirdetés, vagy – szemé-
lyesebb megfogalmazásban – mit akar az igehirdető velem 
megosztani mindabból, amit ő megtapasztalt az igehirde-
tésre történő készülése során. 

Nem titkolom, hogy nem mindig könnyű az utóbbi kér-
désre válaszolni. Pedig hatalmas igehallgatói élmény, ami-
kor azt élhetem meg, hogy ezeket a kérdéseket együtt tesz-
szük fel az igehirdetővel a gyülekezet közösségében. Ami-
kor nemcsak engem, hanem őt is foglalkoztatja az a kérdés, 
hogy mit akar üzenni az adott ige és az abból születő ige-
hirdetés, hogy aztán ne csak őt, hanem engem is minél 
inkább hatalmába kerítsen az a kérdés, hogy a hallottakat 
hogyan lehetne minél inkább megszólaltatni a hétközna-
pokban. Nem szeretnék nagy szavakat használni, de egyre 
inkább azt gondolom, hogy a jó igehirdetés közös munka a 
gyülekezet közösségében a Szentlélek erőterében.

Kontextus – egyházi év

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapnak nincsen 
külön kiemelt témája, amely követné az előző vasárna-
pok ívét vagy bevezetné a következő ünnepnapokat. Szent 
szürkeségben rejtőzik el a többi vasárnap között. Annál 
izgalmasabb a „világi év” szerinti elhelyezkedése. Augusz-
tus 30-án a legtöbben már visszatértek szabadságukról, 
vagy a nagyszülők visszaadták a vakáción lévő gyerekeket 
a szülőknek. A nyár legutolsó napjai ezek. Valami elmúlt, 
de még éppen nem kezdődött el az új. Sokfajta érzés kava-
rog ilyenkor a templom csendjében: várakozás, remény-
ség, megkönnyebbülés, aggódás, félelem, bizonytalanság, 
vagy éppen az újrakezdés vágya. Mit is tudunk igehirde-
tőkként (szószékről és templompadból) ezekkel az érzé-
sekkel kezdeni?

Ritkán adatik meg az igehirdető számára, hogy három 
egymást követő vasárnap ugyanabból a levélből származ-
zon az igehirdetési alapige. Ószövetségi vagy evangéliu-
mi textusoknál ez gyakoribb. Érdemes ennek a sajátossá-
gával számolnunk. A következő két vasárnapon is a Galá-
ciabeliekhez írt levélből lesznek az igehirdetési alapigék. 
Ezen a vasárnapon talán érdemes egy kicsit bővebben is 
szólnunk a kontextusról, hogy még inkább érthető legyen 
a levél központi üzenete, amely különböző megvilágítás-
ban kerül elénk a vasárnapok alkalmával. 

Az ünnep evangéliumi textusa az irgalmas samaritá-
nus története (Lk 10,23–37). Már a korai egyház is Krisz-
tus Urunkat látta az irgalmas samaritánus képében. Ő az, 
aki ápolja és gyógyítja a vérző sebekkel teli egyházát, gyü-
lekezetét (Jánossy 1998). Az isteni Szeretet irgalmasságá-
ból élünk, hogy irgalmat nyerjünk – irgalmasságra. Ezt a 
lutheri teológia a communio idiomatum kifejezéssel bon-
totta ki (Mannermaa 1998). Krisztus szentségként terem-
tő szeretetből eggyé lett az emberrel, hogy aztán odaadja 
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az embernek mindazt, ami az övé. Az Ige testté lett, hogy a 
test Ige legyen. Hit által ez a csere ma is megtapasztalható. 
Ebben az értelemben az egyház a hit közössége. Krisztus 
azonban példaként is megjelent előttünk, aki a lefelé tartó 
és a mélységben vergődő szenvedő felé irányítja a fi gyel-
münket. A másik ember töredezettségére, hiányára, gyen-
geségére és bűnére, hogy a másik ember terhén enyhítsünk 
azzal a cserével, amelyet megtapasztaltunk hit által Krisz-
tus felénk fordulásában. Az embertársi szeretetben a tulaj-
donságok itt is kicserélődnek, és így lesz a keresztény test-
vérből Krisztus a vigasztalásra szoruló számára. 

Gondolatok a textushoz

A Galáciabeliekhez írt levélben az apostol a megigazulás 
két útját állítja szembe egymással: megigazulás 1. a törvény 
cselekedetei alapján, 2. a Krisztusba vetett hit által. Nyil-
vánvaló, hogy itt nem elméleti teológiai fejtegetésről van 
szó, hanem Pál egy nagyon konkrét helyzetre kíván rea-
gálni, amelyről korábban értesült, és amely fő motiváció-
ja volt levele megírásának. Történt ugyanis, hogy Galácia 
gyülekezetei más evangéliumhoz pártoltak, és ezzel eltér-
tek attól az evangéliumtól, amelyet egyszer már elfogadtak. 
Nem egészen világos, hogy ez az elpártolás miként és kik 
által következett be a gyülekezetekben. Az apostol nem is 
ezt akarja kideríteni, inkább újra bizonyságot tesz Krisztus 
evangéliumáról, amely páratlan módon tárja elénk Isten 
mindenki számára elkészített megigazító akaratát. Ehhez az 
evangéliumhoz kívánja visszavezetni Pál a gyülekezeteket. 

De mit is állít egymással szembe az apostol? Mi minden 
húzódhat meg a konkrét feszültség mögött? (A kérdésekkel 
nyilvánvalóan azt is szeretném érzékeltetni, hogy túlzott 
leegyszerűsítésnek tartom a cselekedetek és a hit szembe-
állítását.) Nyilvánvaló, hogy az apostol által használt teoló-
giai fogalmak mögött konkrét személyek és csoportok áll-
tak. A feszültséget úgy is megfogalmazhatjuk, hogy vallá-
sos, kegyességi irányzatok fordultak szembe egymással, 
és a kérdés valójában az volt, hogy kinek a dominanciá-
ja érvényesül a gyülekezetekben. Valószínűleg zsidóke-
resztény vándorprédikátorok jelentek meg a pogányokból 
lett keresztény közösségekben, hogy rávegyék őket a zsidó 
szokások (mindenekelőtt a körülmetélkedés) betartására 
(Cserháti 1982). Motivációjukat pontosan nem ismerjük. 
Lehet, hogy erősen élt bennük az a felfogás, hogy csak a 
szövetségben, Isten népeként részesülhetnek szabadulás-
ban, és ehhez magukon kell viselniük a szövetség jelképét, 
a körülmetélést (Nikolainen 1985). De akár az is meghú-
zódhatott a háttérben, hogy a kereszténység maradjon csak 
meg a zsidóság közelében, annak bizonyos külső jeleivel 
együtt, hogy biztosítva legyenek számára is a birodalom 
által nyújtott szabadságjogok (religio licita). 

Az egyházpolitikai szempontok mellett egyéb lehetsé-

ges okokat is megfogalmazhatunk az ellentétek mögött. 
Talán nem is igazán a megigazulás mikéntje állt a közép-
pontban, hanem a hagyományhoz való viszony kérdése. Mit 
kezdjünk a hagyományunkkal? El lehet-e dobni egyik pil-
lanatról a másikra azt, ami évszázadokon keresztül identi-
tásunk meghatározó része volt? A törvényhez való viszonyt 
nyilvánvalóan újra kellett értelmezni Krisztus evangéliu-
mának fényében. De ez egyáltalán nem lehetett egyszerű, 
hiszen sokkal többről volt szó, mint hogy a „hatályos ren-
delkezések” megszűnnek-e vagy sem. 

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

Pál sem kritizálta a törvényt, csak egyszer s mindenkor-
ra megkérdőjelezte, hogy képes-e az ember a maga erejé-
ből Istennek tetsző életet élni. Pál egész egyszerűen Krisz-
tus evangéliumának egyedülállóságáról akarta meggyőzni 
a galáciai gyülekezeteket. A „más evangéliumnak” a kö-
zéppontjában a törvény betűje áll, és a reménytelen em-
beri igyekezet. Annak az evangéliumnak a középpontjá-
ban, amit ők is egyszer megismertek, és amelyet most az 
apostol újra hirdet, maga az élő, most is értünk könyör-
gő Jézus Krisztus áll, aki nem egyszerűen a múlt egy ese-
ményének a szereplője, nem egy megszemélyesített tör-
vénykönyv, hanem a mindenkori jelenben élő és cselekvő 
Úr. Ez olyan tapasztalata és meggyőződése az apostolnak, 
amit nem tud nem mindenek fölé helyezni és egyedüli út-
ként meghirdetni.

Kijelölt textusunkban Pál a korábban tapasztalt szen-
vedéllyel állítja szembe egymással az ígéret és a törvény fo-
galmát. Végső soron azért az isteni ajándékért küzd, ame-
lyet az igeszakaszunkban három fogalommal ír le: örök-
ség, élet és megigazulás. Nem a precíz gondolatokkal, nem 
a korrekt írásmagyarázattal és nem is a kikezdhetetlen 
érvelésével akarja meggyőzni a galáciabelieket, hanem a 
szenvedélyével. 

15. vers: Minden vita és feszültség ellenére Pál testvére-
inek nevezi a galatákat. Ez a tény ugyanúgy megmásítha-
tatlan, mint Isten ígéretei. Valójában Pál megszólításában 
már győzedelmeskedik az ígéret a törvénnyel szemben. Az 
apostol nem szemben áll a gyülekezettel, hanem mellettük. 
Így fi gyelmezteti őket. Ezt a közelséget hivatott tovább erő-
síteni, hogy az emberi életből hozott példával próbálja alá-
támasztani a mondanivalóját. Még egy ember jogerős vég-
rendeletét sem teheti érvénytelenné vagy toldhatja meg sen-
ki sem rendelkezéseivel. A következtetést nem mondja ki az 
apostol, de egyértelmű (a minore ad maius): ha ez a hely-
zet az ember végakaratával, mennyivel inkább így van az 
Istentől származó testamentum esetében (Cserháti 1982). 
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16. vers: Pál nyilvánvalóvá teszi az olvasói számára, hogy 
a Tóra nem eshet az ígéretek vonalába, mert az Ábrahám-
nak egykor tett ígéret Jézus Krisztusban teljesedett be. Az 
eredeti héber szövegben a szóba jövő igehelyeknél (1Móz 
13,15; 17,8; 24,7) az utód többes számban szerepel, de a Sep-
tuagintában egyes számban állt. A zsidó írástudomány az 
említett igehelyek kijelentéseit vagy Izsákra értette, vagy 
Izrael népének szóló ígéreteknek vette, de sohasem vonat-
koztatta az eljövendő Messiásra (Cserháti 1982). Figye-
lemre méltó ugyanakkor az a megközelítés, miszerint az 
Ábrahámnak adott ígéretet Isten megújította Izsákkal, Já-
kóbbal, majd Dávid királlyal. Személyeken keresztül élt to-
vább az ígéret, hogy aztán keresztény hitünk szerint Jézus 
személyében teljesedjen be (Nikolainen 1985). 

17. vers: Mivel közvetlenül nem ismerjük a galaták ál-
láspontját, ezért csak az apostol gondolatain keresztül kö-
vetkeztethetünk arra az eltérésre, amelytől Pál óvja a gyü-
lekezetet. Mintha a galaták a törvény útján akarták vol-
na elnyerni azt, amihez csak Krisztus révén juthatnak el. 
Bár ezt az érvelést, miszerint a későbbi felülírja a koráb-
bit – érthető módon – többször használták a zsidókeresz-
tények, itt Pál mégis nagyon határozottan állítja, hogy az 
időben korábban elhangzott ígéretet nem írja felül egy ké-
sőbbi esemény.

18. vers: Ebben a versben megjelenik az ígéret első meg-
fogalmazása szerinti tartalma: az örökség. Nem egészen 
világos, hogy Pál a Krisztusban hívőknek a már elnyert 
vagy pedig az utolsó napra fenntartott örökségére gondol-e. 
A korábbi szakasz szerint (14. vers) itt a Szentlélek ajándé-
kára vagy éppen az istenfi úság méltóságára is gondolha-
tunk. Talán most érdemes utalnunk arra, hogy a követke-
ző két vasárnap igehirdetési alapigéi ugyanazzal a felütés-
sel kezdődnek: „…a Lélek szerint éljetek…” (5,16) „Ha a 
Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” (5,25)

19–22. vers: Pál a következő versekben egy kérdéssel in-
dítva fejti ki alapgondolatának összefüggésében, hogy mi-
ként értelmezi a törvény szerepét. Szükséges hangsúlyoz-
nunk, hogy itt az apostol erősen szűk mezsgyén mozog. 
Önkényesen emeli ki a törvény ama megközelítését, mi-
szerint Isten azért adta a törvényt, hogy leleplezze a bűnt. 
Természetesen a törvénynek ilyen funkciója is ismert (usus 
theologicus), de kár lenne mellőznünk például azokat a 
zsoltárokat, amelyekben a zsoltárszerzők a törvényről úgy 
énekelnek, mint Isten gondviselésének valóságosan meg-
ragadható jeléről. A probléma akkor jelentkezik, ha a tör-
vény az üdvösség összefüggésében nyer teret, mert a tör-
vény üdvösséget meghatározó szerepének hangsúlyozása 
az üdvösségre jutás akadályozója. Az apostol már koráb-
ban megfogalmazta, hogy az ígéret azért nagyobb a tör-
vénynél, mert felülírhatatlan, és korábbi időből származik. 
Egy harmadik érvet is megfogalmaz: az ígéret a törvénnyel 
szemben közvetítők nélkül adatott, és ezért hatalmasabb.

Tagadhatatlan, hogy az apostol nagy hangsúlyt helyez 

arra, hogy a törvény képtelen életet adni az embernek. Aki 
próbált már akár csak jó lenni az Isten szemében saját tö-
rekvései által, az tapasztalatból tudja ezt az igazságot, bár a 
törvényt maga Isten adta, amíg eljön az utód. De vajon biz-
tosabb-e az ígéret(ek)be való kapaszkodásunk? Nem hordo-
zunk-e magunkban kellő kudarcélményt azzal kapcsolat-
ban, hogy megpróbáltunk csak az ígéretekbe kapaszkodni? 
Tényleg üdvösségesebb az ígéret útja a törvények betölté-
sének útjánál? Semmiképpen sem szeretném ezt a feszült-
séget idő előtt feloldani, de szükségem van a törvényre, és 
még inkább szükségem van Isten ígéretére, amely Jézus 
Krisztusban teljesedett be. Szükségem van az Isten törvé-
nyére, mert nélküle azt is kimagyaráznám, amit nem kel-
lene, de esetleg bűnnek mondanék olyat, amit nem kelle-
ne annak tartanom. Szükségem van a törvényre, de még 
inkább szükségem van Isten ígéretére, mert egyedül arra 
építhetem reménységemet. Isten parancsolataival való küz-
delmeim inkább rólam szólnak. Az ígéretek Istenről. Szá-
momra innen ragadható meg Pál szenvedélyes gondolat-
menete az ígéret elsőbbségéről és jelentőségéről.

Kérdések formájában megfogalmazott vázlat

Valami elmúlt, de még éppen nem kezdődött el az új. Sok-
fajta érzés kavaroghat ilyenkor a templom csendjében: vá-
rakozás, reménység, megkönnyebbülés, aggódás, félelem, 
bizonytalanság vagy éppen az újrakezdés vágya. Mivel 
szoktuk elűzni a nyomasztó gondolatainkat? Milyen ígé-
retekbe szoktunk kapaszkodni, amikor bátorításra vagy 
támaszra van szükségünk? Miről szól a nekünk szóló sze-
mélyes ígéret? Van-e egyáltalán olyan ígéretünk, amely 
minden helyzetben elkísér bennünket? (Ha nem tudom 
azonnal megfogalmazni, hogyan tudnám segítségül hívni 
akkor, amikor nagyon szükségem van rá?)

Pál egy nagyon konkrét helyzetre kívánt reagálni, 
amelyről korábban értesült, és amely fő motivációja volt 
levele megírásának. Az elbizonytalanított gyülekezeteket 
emlékeztetni akarta arra a páratlan üzenetre, hogy Isten 
mindenki számára elkészítette megigazító akaratát Jézus 
Krisztusban. Ez nem egy pillanatnyi fellángolása volt Is-
tennek, hanem ősidőktől meglévő és nyilvánvaló akarata, 
amely az apostol hite szerint az Ábrahámnak tett ígéretben 
is megfogalmazódott. Ehhez az ígérethez, ehhez az evan-
géliumhoz kívánja visszavezetni Pál a gyülekezeteket. Hit 
által ragadhatjuk meg megajándékozottságunkat, és hit ál-
tal válhatunk engedelmessé, hogy minél inkább Krisztus 
legyen bennünk és általunk Isten dicsőségére. 

Bevett párterápiás gyakorlat, hogy az egymástól elhi-
degült párokat arra kérik, hogy keressék fel újra azokat a 
helyszíneket, ahol még nagyon közel érezték egymáshoz 
magukat. Visszatérve ezekre a helyszínekre talán felidéző-
dik valami elfelejtett, valami elhanyagolt. Pál sem új taní-
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tást adott a galatáknak, csak vissza akarta vezetni őket ah-
hoz a páratlan kincshez, amelyet egyszer befogadtak. Va-
jon bennünket hova kellene visszavezetni? 

Néhány éve arra döbbentem rá, hogy nem tudom a ke-
resztelési igémet, bár a keresztség eseménye mindig is fon-
tos volt a számomra. Egy kis utánajárással újra találkoz-
hattam a keresztelési igémmel: „Uram, te vagy osztályré-
szem és poharam, te tartod kezedben sorsomat.” (Zsolt 16,5) 
Nagyon nagy élmény volt imádságban újra megélni azt az 
eseményt, amelyben ígéreteivel ő volt a főszereplő. 

Felhasznált irodalom

Cserháti Sándor 1982. A galáciabeliekhez írt levél. Evangélikus 
Sajtóosztály, Budapest.

Jánossy Lajos 1998. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Ma-
gyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Mannermaa, Tuomo 1998. Sielunhoidon tulkinta ja paikka 
kirkossa. In: Sieluhoidon käsikirja. Szerk. Matti-Pekka Vir-
taniemi – Martti Esko – Kirsti Aalto. Kirjapaja, Helsinki. 

Nikolainen, Aino T. 1985. Viisi Paavalin kirjettä. Kirjapaja, 
Pieksämäki. 

g  J O Ó B  M Á T É

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/8–9. 347. o.)
„Ábrahám semmi mást nem tesz, csak rábízza magát 

Isten kezére, vezetésére, szavára, ígéretére. Mivel pedig ezt 
a szövetséget emberi részről Ábrahámnak ez a hite (»enge-
delmessége«) pecsételi meg, az »Ábrahám fi ai«, a válasz-
tottak, a Krisztus-hívők ennek a szövetségnek a hordozói. 
(…) Mint Ábrahám, úgy mi is a hit által kapcsolódunk Is-
ten kiválasztó szeretetéhez, szövetségéhez, az ígéretekhez. 
(…) Mindkettőre: a törvényre és az evangéliumra is szük-
ségünk van. Ha csak a vándorló Ábrahám bizodalmára te-
kintünk, elbízzuk magunkat. Ha csak a vándorló nép lá-
zadozásaival foglalkozunk, kétségbe esünk.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Tartalmi tekintetben nagy eltérés lehet törvény és tör-
vény között, de a hit szemszögéből nézve hatásuk ugyanaz. 
(…) A leghalványabb utalást sem találjuk nála arra néz-
ve, hogy a visszásságokat a Tóra megreformálásával vagy 
korszerűsítésével kellene megszüntetni. Mert meggyőző-
dése szerint a törvény még a legtisztább formában sem 
tudja Isten számára elfogadhatóvá tenni az embert. (…) 
Mert a törvény szerint az az igaz, aki betölti a törvényt, de 
ahhoz, hogy valaki betölthesse a törvényt, igaznak kellene 
lennie. A törvény tükör, amely megmutatja ugyan a foltot, 
de eltüntetni nem tudja. (…) Egyedül Isten ajándékozhat 
meg minket igazsággal és élettel. Megígérte Ábrahámnak, 

hogy megteszi, s Jézus Krisztusban valóra is váltotta ígé-
retét.” (Cserháti Sándor: A galáciabeliekhez írt levél. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

„Az ígéret az istenhit alapja: Isten tervét, Isten kegyel-
mét, Isten kezdeményezését tartalmazza. Az emberi val-
lás azonban a törvényen alapul: az ember kötelességét, az 
ember cselekedeteit, az ember felelősségét hangsúlyozza. 
(…) Pál felismerte, hogy a megígért »föld« és az ígéret bir-
tokosa, az »utód« végső soron lelki értelemben értendő. 
(…) A törvénynek ma is be kell töltenie azt a szerepet, me-
lyet Isten szánt neki. A mai egyház egyik legnagyobb hibá-
ja, hogy túlságosan is félvállról veszi a bűnt és az ítéletet.” 
(John Stott: Pál levele a galatákhoz. Harmat)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A tavasz nem csak önmagában szép, nem csak önma-
gáért szereted. (…) A tavaszban ugyanis már ott van a 
nyár ígérete. A ragyogó napsütésé, a melegé, az életé. Még 
nincs nyár, de már tudod, hogy jön, hogy az következik. 
Így a boldog várakozás ideje is a tavasz. És így kétszere-
sen szép. De van egy még szebb tavasz. Ami a szívedben, a 
lelkedben ébred. És ez a tavasz a legszebb, a legfontosabb. 
Mert ha a szívedben, a lelkedben tavasz él, akkor az abla-
kon túl lehet tél, lehet vihar, lehet bármi… ha kinézel, te 
csak virágzó magnóliát, nyíló virágokat, repdeső katicá-
kat, csörgedező patakot látsz. Mert a lelkedből látod. A ta-
vaszt. Szíved tavaszát.”

Csitáry-Hock Tamás (1965–) író, újságíró

„Az ígéretek kevesebbe kerülnek az ajándékoknál, és sok-
kal többet érnek náluk. Sohasem adunk annyit, mint ami-
kor reményt adunk.”

Anatole France (1844–1924) francia író, költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A textus hangsúlyozza az Ábrahámnak adott ígéretet. Ha 
végigolvassuk Ábrahám történeteit, mindenütt többes szá-
mú alakban találkozunk az ígérettel: „neked és utódaid-
nak”. Itt mégis arra az egyes számú formára kerül a hang-
súly, amelyet csak fi gyelmes olvasással találtunk meg az 
ószövetségi szövegben. Bizonyára nem véletlen, hogy ez 
éppen 1Móz 22,17-ben van, ahol Ábrahám hitének legmeg-
rázóbb megnyilatkozásával találkozunk: képes lett volna 
feláldozni egyetlen fi át Isten szavára. Mi már tudjuk, hogy 
az egyes számban említett utód Isten egyszülött Fia, Jézus. 
Ábraháméhoz hasonló hitre van szükségünk, hogy a Jézus-
ban beteljesedett ígéret a miénk legyen.



3 4 3  c

Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap a

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk 
már eljött az Utód. A lehetőség mindenki számára nyitott, 
hogy elfogadja. De a hit ajándék és kegyelem – nagyon szi-
gorú dolog, hogy van, akinek adatik, és van, akinek nem.

A galatákat is meg tudom érteni: a törvény nagyon sok 
esetben kapaszkodót ad. Sokszor én is igényelném, hogy 
egyértelműen mondják meg, mit kell tennem. Így is le-
het érteni, meg úgy is. Miért nem mondja világosabban?

Sokszor nem vagyok benne biztos, hogy ha hitem van, 
tudom, mi a jó és mi a rossz. Ha a Hitvalló Egyház példáját 
nézem, megkérdezhetem: bűn embert ölni? Aki ezt magá-
ra vállalja, magára vállalja a bűnt a többi emberért. Isten-
re hagyhatjuk, hogy ő elrendezi a dolgokat. De nem tudjuk 
kivárni, míg megteszi. Fenyegetettség idején ez érthető is.

Mit jelent a törvény? Nekünk is fontos a törvény, mert 
az az alap. De nem az üdvözít, hanem a hit. A hit a lélek-
ből jön. A törvényt az eszeddel tartod be, a hit üdvözít. Mit 
jelent az életünkben hittel tenni valamit? Örömmel tölt el 
bennünket, ha hittel tesszük a dolgainkat. Az adja az élet 
értelmét, az épít fel bennünket. A magból, amelyet elhinte-
nek, jön a hit. Befogadóvá kell lenni. Rengeteg ember van, 
aki nem hisz; legalább a törvényt betartanák!

A törvény megtanít, hogy megmaradjunk az ígéret 
mellett. Jézus mondata jut eszembe, amikor azt mondta: 
„…nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt 
(…), hanem, hogy betöltsem.” Ha Jézus igényével nézzük a 
Tízparancsolatot, nincs ember, aki azt meg tudná tartani. 

Mit jelent nekünk az ígéret? Itt már nem arra kell gon-
dolni, hogy mienk lesz ez vagy az a föld, hanem az üdvös-
ségre. Jézus képes életet adni. Nem csupán a fi zikai életre 
gondolok, hanem arra, hogy ki tud tölteni. 

 Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap

f Gal 5,16–24

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

Szeptember első vasárnapján a Krisztus által megigazult 
és a Lélek által termőre fordult keresztény élet lehetősé-
gét és ajándékát állítja elénk az egyházi esztendő rendje. 
A hosszú, „ünneptelen” félév – növekedést bemutató – di-
namikájába ez jól illeszkedik, ugyanakkor a legtöbb gyü-
lekezetben ehhez az istentisztelethez kapcsolódik majd az 
új tanév és munkaév kezdete is. Mindkét összefüggésben 
igaz, hogy Pál szavai nemcsak tanítanak, hanem lelkesítő 
távlatot is nyitnak a számunkra. A rendkívül összetett és 
sokrétű igeszakasz feltöréséhez és kibontásához azonban 
nagy kitartásra lesz szükségünk, hiszen az apostol egyik 

legtartalmasabb levélszakaszáról prédikálhatunk. Elöljá-
róban is érdemes tehát tudatosan felfi gyelnünk arra, hogy 
ezeknek az igéknek egyszerre van kiterjedt dogmatikai, eti-
kai és lelki-lélektani vetülete, s ezeket a megközelítéseket 
mind érdemes az evangéliumi tartalom megfogalmazása 
érdekében megfontolnunk, mintsem egymás rovására fa-
vorizálnunk vagy elvetnünk.

Exegetikai szempontok

Mindenekelőtt igeszakaszunk szerkezetét vegyük szem-
ügyre! Bár fi gyelmünk elsősorban a textus magvára, a 17–
23. versekre irányul majd, amely a „test” és Lélek közötti 
küzdelem szemléletes leírását adja, mégis a keretet adó 16. 
és 24. vers igazít el minket a nagy evangéliumi összefüg-
gésekben. Mindaz ugyanis, amit a konkrét kérdésben Pál 
leír, egyfelől a keresztény követésből (16. vers: „a Lélek ál-
tal járjatok”), másfelől a megváltó Jézus keresztjéből (24. 
vers: „akik Krisztus Jézuséi”) fakad, s ezzel világossá teszi, 
hogy mondanivalója a keresztény életvitelről az evangéli-
um közepéből nyeri tartalmát és erőforrását is.

Ebben a keretezésben fejti ki a „test” és a Lélek elemi 
erejű küzdelmét a keresztény ember életében magáért az 
emberért. Semmiképpen sem szabad leragadnunk azon-
ban a test-lélek ellentét triviális és köznapi értelmezésénél, 
hanem teológiai értelemben kell azokat megragadnunk, 
különben egész mondanivalónk félresiklik. Pál ugyanis a 
„test” alatt nem az ember biológiáját érti, hanem Istennel 
meghasonult állapotát, ellenségeskedését és menekülési 
kényszerét Istennel szemben, ami a hívő ember életében 
is újra meg újra felüti a fejét. A „lélek” alatt sem az ember 
lelkét érti, hanem éppen a Szentlelket, aki az ember lehe-
tőségeit – vagy inkább lehetetlenségét – felülmúlva Isten 
dimenziójába köti a nélküle továbbra is elveszett embert. 
A küzdelem tétje tehát nem a belső morális megtisztulás 
az ember testének és lelkének a feszültségében, hanem a 
valódi „istenes élet”, az Isten országának dinamikus meg-
ragadása (21. vers).

Az exegézis szempontjából először azzal szembesülünk, 
hogy dogmatikai kulcsfogalmak egész sorozatát sűríti itt 
össze az apostol: törvény, bűn, ítélet, szabadság, szeretet, 
Isten országa. Olyan tanításbeli foglalat ez, amelyet meg-
kerülnünk nem szabad és nem érdemes az előkészületben, 
hiszen ebből bontakozik ki Pál tanítása (ami evangélikus 
tanításunk egyik meghatározó része). A galáciai törvény-
tanítók kérlelhetetlen álláspontjával szemben ugyanis ki-
jelenti, hogy a keresztény élet a krisztusi szabadításnak és 
a Lélek munkálkodásának a gyümölcse, nem pedig bár-
miféle új kényszernek vagy emberi teljesítménynek a pro-
duktuma, legyen az akár az ószövetségi törvény újraértel-
mezése, akár az, ha a szeretetből faragnak „paragrafuso-
kat”. A törvény ugyanis önmagunkra utal, az evangéliumi 
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hit azonban magára Istenre. Amire tehát semmiféle tör-
vény és kényszer sem teszi képessé az embert, arra Isten 
ajándékai szabadíthatják fel a Lélek munkálkodása által. 

Másodszor az igeszakasz erőteljes etikai vonulatát kell 
végigjárnunk. Az ókorban széles körben elterjedt és igen 
népszerű bűn- és erénykatalógusok stílusában összeállí-
tott páli felsorolások világosan állítanak szembe emberi 
életformákat, életstílusokat, ezeket azonban ismét teoló-
giai megfontolások alapján szerkeszti meg keresztény tar-
talomban. A „test cselekedeteinek” a felsorolása a szexua-
litás, a hitbeli tévelygés, a belső indulatok, a közösség ellen 
elkövetett vétkek és a léha életmód kilengéseit tartalmazza 
– annak bemutatásával, hogy a „bűn” nem egyes problé-
más esetek megoldandó sora, hanem hajlamos az elhatal-
masodásra, és magát kiszolgáltatva egykönnyen maga alá 
gyűri az ember „testi” természetét. Pál azonban nem tö-
rekszik a felsorolás teljességére, hiszen ki ne tudná mind-
ezt további bűnök végeérhetetlen sorával kiegészíteni… Vi-
szont a bűnkatalógussal sem egy hagyományos erénytáblát 
állít szembe, hanem a Lélek gyümölcsét (egyes számban!): 
az Isten által feltárt és kiárasztott szeretetet (agapé), illetve 
mindazon további gyümölcsöket, amelyek megteremhet-
nek, ha ezt a szeretetet az élet különböző kihívásaival „ke-
resztezzük”. Pál tehát nem moralizál – az egyébként nemes 
erkölcsi szándékaikban tiszteletre méltó – törvénytanítók-
kal, hanem inkább a Krisztusban felszabadított, a Lélek ál-
tal valóban gyökeresen megújult keresztény élet páratla-
nul édes ízét adja a gyülekezet szájába.

Végül alapos megfontolás után nyilvánvaló az is, hogy 
igeszakaszunk kimondva vagy kimondatlanul temérdek 
érzékeny lelki-lélektani pontot érint. Az ember önmagába 
zárt törekvései az önigazolásra és önmegvalósításra, kény-
szeres képzetei és cselekedetei, az egyéni és a közösségi élet 
fi nom viszonyában tapasztalható durva bárdolatlansága, a 
törvénnyel vagy teljesítménnyel igazolható emberi – akár 
hívő – életvitel a hitben való valódi életújulás helyett, a bűn 
és a töredékes emberi képességek megélésében és megíté-
lésében mutatkozó tragikus zűrzavar nemcsak igénk egy-
kori hallgatói körében, hanem a mi mindennapjainkban is 
jelen vannak. Az apostol nyilvánvaló szándéka, hogy ezt is 
felkavarja – azért, hogy egy új, evangéliumi dimenzióba, a 
krisztusi Lélek hatókörébe utalja.

Az igehirdetés felé

Pál apostolt egy látszólag száraz, tanításbeli és erkölcsi 
tartalmakról szóló vitahelyzetben is félreérthetetlenül a 
más emberek boldogulása és sorsa iránti aggódó elkötele-
zettség vezérli. A saját életéből, megtapasztalásából tudja, 
hogy sikeres és elismert élete ellenére is milyen hiábavaló 
volt a küzdelme mindaddig, amíg Istent kihagyta a számí-
tásból: törvény, tudás, hagyomány, karrier és az emberek 

elismerése ugyan mind őt motiválta és egyben igazolta, 
viszont a valódi élet lehetőségét mégis csak Krisztusban 
kapta meg. Itt tehát nem elméleti fejtegetéseket hallunk, 
hanem Pál személyes bizonyságtételét: a Lélek által és se-
gítségével vált valóban gyümölcsözővé az élete Isten és 
emberek felé egyaránt.

Ezzel máris a mi világunk feszültségmezejére léptünk, 
hiszen aki Istent kihagyja a számításból, a „test” belső haj-
lamának és kényszerének szolgamód engedelmeskedve há-
tat fordít neki, és nem törődik vele, az egyfelől zűrzavaros 
elvárások törvényeinek és elvárásainak szolgáltatja ki ma-
gát, ugyanakkor eltékozolja a valódi élet, életújulás lehető-
ségét. Pusztuló és szétporladó alapokra épít ahelyett, hogy 
szilárd alapra állna: végső soron vesztes életet épít fel magá-
nak, s eltékozolja az Isten országa kínálta győzelmes lehető-
ségeket (vö. Kis káté, Miatyánk, a hatodik kérés magyaráza-
ta). A minket körülvevő világban keresztény testvéreinket 
is bátran kell erősítenünk, hogy minden látszólag értelmes, 
akár önmagát is igazoló rend, divat és ideológia közepet-
te is inkább helyezzék magukat az evangélium ereje alá.

Szüntelenül emlékeztetnünk kell azonban önmagun-
kat is arra, hogy a „testi emberek” világát jól-rosszul sza-
bályozó előírások és hagyományok helyére nem újabb, akár 
magasabb hitbeli vagy erkölcsi szinten megreformált sza-
bályok hirdetésére rendeltettünk, hiszen éppen ebből a hi-
ábavaló életmódból, életfelfogásból szabadított meg min-
ket az Isten. A krisztusi szabadítás valós szabadságot aján-
dékoz, amely – József Attila után szabadon – „más rendet 
szül”, mint az emberek pogány vagy vallásos rendjei. Ez 
azonban minket – a galaták képzett és önhitt törvénytaní-
tóival szemben – manapság nemcsak az újonnan támadt s 
gyakran kérlelhetetlen „kinyilatkoztatókkal” állít szembe, 
hanem bizony azokkal is, akik a szabadságot, értetlenség-
ből vagy szándékosan, Isten kirekesztésével hirdetik. Pál 
apostol indulatával szólhatunk erről – nem dühvel és erő-
vel harcolva ellenük, hanem őszintén aggódva valódi sza-
badságuktól megfosztott embertársainkért.

Hiszen az a meggyőződés hajt minket is, amely Pálban 
is megvolt: hogy Isten mérhetetlenül jobbat tud adni! Ha 
a „test cselekedeteit” és a törvényeskedést összevetjük Is-
ten Lelkének az ajándékával, a szeretettel és a belőle faka-
dó gyümölcsözönnel, kétezer év elmúltával sem lehet kér-
déses igénk időszerűsége. Vajon ki ne cserélné szívesebben 
az előbbi felsorolásban szereplő nyomorúságokat inkább 
az utóbbiban felsorolt gyümölcsök bármelyikére? Ennek 
a gyümölcstermésnek a gazdagságát hirdessük meg ma 
is úgy, hogy őszinte vágyat tudjunk ébreszteni iránta! Ad-
jon nekünk ehhez segítséget Eva von Tiele-Winckler igei 
parafrázisa:

A Szentlélek gyümölcse a szeretet:
Az öröm az ujjongó szeretet. 
A békesség a nyugodt szeretet. 
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A türelem a hordozó szeretet. 
A szívesség a fénylő szeretet. 
A jóság az osztozó szeretet. 
A hűség a kitartó szeretet. 
A szelídség a védtelen szeretet. 
Az önmegtartóztatás a tiszta szeretet.

g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/8–9. 349–
350. o.)

„…a test cselekedeteit magunk szerezzük meg, a Lé-
lek dolgait viszont mint »gyümölcsöt« kapjuk.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a hit a Lélek gyümölcse, s mint ilyen: Isten ajándé-
ka! Nem »feladattal« szembesít, hanem »hiánnyal«, ami-
vel mi nem rendelkezünk. (…) amint a fának nem láthatók 
a gyökerei, úgy a Lélekből fakadó cselekedetek gyökérze-
te sem látható. Nem lehet megállapítani azt, hogy a béke-
tűrés a Lélektől való-e, vagy pedig félelem, esetleg számí-
tás eredményeként valósul-e meg. (…) Veöreös Imre (…): 
a »test cselekedeteiben« ugyanúgy szerepelnek »lelki« dol-
gok, mint a »Lélek gyümölcseinek« felsorolásánál: félté-
kenység, harag, önzés, irigység.” (Id. Magassy Sándor: Pe-
rikópák. Magánkiadás)

„Végső soron ez a »gyümölcs« egyszerűen Krisztus éle-
te, amely láthatóvá válik a hívő ember életében.” (A Bib-
lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány)

„»Test« és Lélek bennünk ütközik össze, s a viadal tétje 
mi vagyunk. (…) Pál ellenfelei elhibázott antropológiából 
indulnak ki. Arra számítanak, hogy az emberben van any-
nyi jó, hogy képes a törvény előírásainak megfelelően Is-
tennek tetsző életet élni. Pál (…) tudja, hogy ez az üdvös-
ségre nem elegendő. (…) nem lennénk áldozatai az ártal-
mas befolyásoknak, (…) ha azok nem találnának maguk 
számára támaszpontot és hűséges segítőtársat megromlott 
természetük kívánságában. (…) Fellángolásai lehetnek az 
embernek, de természetünk maradandó megváltoztatásá-
ra csak a Lélek megújító munkája képes.” (Cserháti Sán-
dor: A galáciabeliekhez írt levél. Evangélikus Sajtóosztály)

„…a testet »meg kell feszítenünk«, erre azért van szük-
ség, mert olyan gonosz és elvetemült, hogy a kereszthalál-
nál jobb sorsot nem is érdemel. (…) Tévedünk, ha azt hisz-
szük, hogy elég passzívan engedelmeskednünk a Lélek irá-
nyításának, és követnünk az ő vezetését. Épp ellenkezőleg, 
tudatosan és elszántan kell »járnunk« a helyes úton. (…) 
Ez életünk minden területén tükröződni fog: abban, aho-
gyan az időnket beosztjuk, a könyvekben, amiket olva-
sunk, vagy az emberi kapcsolatainkban.” (John Stott: Pál 
levele a galatákhoz. Harmat)

Illusztráció

TÖRTÉNET

– Most meg a mozsártörő – mondta anyám; elvékonyodó 
hangjából éreztem, hogy türelme végén jár.

Akárki is az, hagyja abba ezt az idétlen tréfát!
– Te csinálod velem ezt, kisfi am? – Sírósan mondja, 

csak valljam be végre, megbocsát.
– Én? – Nagyon rosszulesik a gyanúsítás.
Mire kellene nekem mozsártörő? Meg köcsögfedő fa-

lap, parázscsiptető, derelyevágó, pároskés, fakanál, bors-
szóró meg eff éle konyhai vicik-vacak.

– Akkor mondd meg, hogy kicsoda! Eddig azt hittem, 
napközben jön. De nem. A mozsártörő este még megvolt. 
Határozottan emlékszem rá. Akkor már ablakot, ajtót, min-
dent bezártam. És megvolt. Ott volt a helyén.

Márpedig akkor csak olyasvalaki jöhet számításba, 
aki házon belül van. Mert idegen, ha kulcsa volna, se 
tudna bejönni a rigli meg az akasztó miatt. S akkor ki 
lenne más, mint én?! A húgom még kicsi, a bátyám ko-
moly nagyfi ú, apám meg nem szokott idétlen tréfákat 
csinálni…

Ebédkor összegyűlik a család. Krumpligombócos hagy-
malevest eszünk, és közben haditanácsot tartunk: „Ezek 
szerint mégis éjjel jár.” „De hol jön be?” „Én hallottam az 
éjjel egy csörrenést, mintha valaki belekotort volna az evő-
eszközök közé.” „Én meg lépteket hallottam. Halkan, mint 
a macska, osont valaki. Mezítláb.”

– Na majd végére járunk ennek a lopkodásnak – mond-
ja apám határozottan.

Este besorjázik a házba hat legény. A Jósvaiak, Bedzsó, 
Gazdag Pisti, meg Tájbel Lőrinc. A konyhába mennek. 
Egyik az asztal alá ül, a másik az ablakszögletbe, Bedzsó a 
fal meg a konyhaszekrény közé. Elrejtőznek.

– Csak kiáltsatok – mondja apám –, azonnal jövök a 
lámpával.

Bent a szobában azért elfújja a petróleumlámpát, ne-
hogy a fény elriassza a tolvajt, de nem fekszik le, felöltözve 
ül a lámpa mellett, a gyufa a keze ügyében.

Én sem akarok elaludni. Nem moccan semmi. Dübö-
rög a csend, hasogatja a dobhártyámat. A szemem lassan 
lecsukódik. Már barna ködökben szállok, amikor felhar-
san a kiáltás:

– Megvan!
Sietős zajok, sercen a gyufa, a lámpacilinderben kihúz-

za magát a láng, apám két lépéssel a konyhában van, mi 
meg mindnyájan utána.

– Itt van, fogom – mondja Jósvai Jancsi.
Már bent vannak a lámpa fénykörében, mindenki döb-

benten néz.
Jósvai Jancsi egy ismeretlen, meztelen kisgyerek kar-

ját szorítja.
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A gyerek rémülten bámul ránk, még a fütyülője is resz-
ket a félelemtől.

Anyám közelebb megy hozzá, a háta mögé néz.
– Apa – mondja elszoruló hangon –, világíts ide!
Apám fölemeli a lámpát, a fény a gyerek hátára esik.
– De hiszen… de hiszen – suttogja anyám.
Látjuk mindnyájan, amit nem mer kimondani. A gye-

reknek szárnya van. Két borzos, fehér szárnyacska.
– János, engedje el.
Jósvai Jancsi elereszti a gyerek karját, anyám gyorsan 

kireteszeli a kijárati ajtót, kiakasztja a kampót, megforgat-
ja a zárjában a kulcsot és kitárja.

Bezuhan a házba a tücsökcirpeléses éjszaka. Szikráz-
nak odafönn a csillagok, a hold ridegsárga.

A gyerek gyors léptekkel kisiet a házból. Csak amikor 
már eltűnt, akkor merünk utánamenni.

– Hol van?
Hátrafeszített nyakkal nézzük az eget.
– Most – kiáltja a bátyám –, láttátok, átrepült a Hold 

előtt. Igen, mintha valami fekete pötty elúszott volna ott.
Attól kezdve hosszú ideig rosszul aludtunk éjszakán-

ként. Füleltünk. De nem csörrent semmi, nem koppant, 
nem csisszent, nem suhogott. Az angyal nem jött többé.

– Hátha még sok mindenre szüksége lett volna – szo-
morkodott anyám, és esténként telerakta a kiskonyha előt-
ti malomkő asztalt konyhai tárgyakkal, terítőkkel, szalvé-
tákkal. De sohasem hiányzott belőle semmi.

Most, felnőtt férfi ként, felriadok néha éjszaka, és fü-
lelek.

Hátha itt motoz a lakásban egy angyal! Hátha szüksé-
ge van valamire a dolgaim közül!

De nem moccan semmi, csak a csend hasogatja a dob-
hártyámat.

Lázár Ervin (1936–2006) Kossuth-díjas 
magyar író, meseíró: A tolvaj

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mi az erkölcs? Számomra az erkölcs az emberi együttélés 
elemi szabályainak összessége. Erkölcsös az a személy, aki 
e szabályokat magára nézve kötelezőnek tartja, és példá-
jával környezetét is erre buzdítja. Isten választott népe jól 
példázza, hogy ők sem voltak makulátlanok, bennük is 
gyakran győzött a test a Lélek fölött. De Isten segítségével 
mégis újra és újra győzni tudtak a testi vágy ördöge fölött. 
Esendőségünk a Paradicsomból való kiűzetéssel kezdő-
dött. A kísértő mindig a lélek bukását akarja, ellenszegü-
lést Isten akaratával szemben. Madách Imre Lucifere mutat 
rá az Úrral való szembeszállásunk teljes bizonyosságára:

„Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy –
S egy talpalatnyi föld elég nekem. 

Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni.”

Ez történhet most? A történelmi egyházak vonzereje roha-
mosan csökken. Isten házából sok helyütt kocsma, mulató 
lesz. A Lélek gyümölcsei a ma emberének nem jelentenek 
sokat. Ez ellen kellene tenni valamit…

A ma embere nem tud mit kezdeni a Lélek gyümölcse-
ivel. Csak a megtérés fordulata tehetné őt alkalmassá erre. 
Akkor értené meg újra például a Tízparancsolat fontossá-
gát. Az imádság olyan eszköz lehetne az életében, amely 
közelebb vonná Istenhez. És mindezt már kisgyermekkor-
ban el kell kezdeni, ezért jók az egyházi óvodák és iskolák. 
A szülők, nagyszülők felelőssége itt megkérdőjelezhetetlen!

Ez az ige fölveti számomra a példamutatás fontossá-
gát. Mert vannak köztünk emberek, akikre föl kell(ene) 
néznünk: a polgármester, a háziorvosom, az unokáim ta-
nárai. És ilyen kell legyen a papunk is. Mert hogyan tudja 
magyarázni Isten igéjét olyan lelkész, aki csalja a házastár-
sát? Milyen orvos az, aki dohányzik, hogyan nevel az egész-
séges életre? S milyen városvezető az, aki csak magának 
kapar? Imádkozzunk kitartóan értük és önmagunkért is, 
hogy megtaláljuk a keskeny utat, s járni is tudjunk rajta…

 Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap

f Gal 5,25–6,10

Igehirdetési előkészítő

Miroslav Volf horvát teológus Ölelés és kirekesztés című 
könyvében (2001) a délszláv háborúhoz vezető folyamatok-
ról gondolkodik, és a megbékélés útjának teológiai refl exi-
óját adja. Amikor a Nyugat szembesült az etnikai tiszto-
gatás elméletével és gyakorlatával, akkor a Balkán népeit 
vadaknak írta le (uo. 64. o.). A népek és vallási csoportok 
egymás ellen elkövetett kegyetlensége az égbe kiált, mégis 
joggal érzi sértőnek a nem nyugati ember ezt a képmutató 
kifejezésmódot. A jogos erkölcsi felháborodás átcsúszhat 
önáltató erkölcsi magabízásba.

Volf szerint a Galata levélből megismerhető teológiai 
krízist éppen az „etnikai tisztaság” kérdése adja. Értékek 
ütköznek egymással. Az Isten igéje, a Tóra kijelentése el-
lentétben áll Krisztus új törvényével, az embertárs szere-
tetével (uo. 48–56. o.) Pál három lépést tesz a megoldás fe-
lé vezető úton. Először Isten nevében viszonylagossá teszi a 
törvényt. „A Tóra, mely képtelen megalkotni az egy Isten-
be vetett hit megkövetelte egyetlen, egységes emberi csa-
ládot, nem lehet az egy Isten végső és állandó kifejeződé-
se.” Másodszor az egyenlőség érdekében elveti a szárma-
zást; „az ígéretnek hit által kellett lennie, különben egyesek 
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nem kegyelem által, hanem jog, faj szerint örökölnének”. 
Harmadszor pedig Pál apostol az egész föld minden csa-
ládja érdekében elfogadja Krisztust. „A megfeszített és fel-
támadott Krisztus Ábrahám utóda, akiben nincs sem zsi-
dó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi , sem nő.” 
(Gal 3,28) Isten áldásait mindenki egyenlőképpen elnyerhe-
ti, az egyenlő elnyerhetőség nem egyeztethető össze a szár-
mazásnak tulajdonított vallási jelentőséggel. „…éljünk is a 
Lélek szerint” – mondja Pál (5,25): 
 (: ’sor, vonal, rangsor’ névszóból képzett 
ige) ’sorban menni, egy adott lépésritmusban menni’. Ez 
a különleges kifejezés utalás lehet arra, hogy Krisztusban 
már nem a világ elemeinek, rendjének () alávet-
ve élünk szolgaként (Gal 4,3.9).

Boyarin megrója Pált (lásd uo. 51. o.), mert véleménye 
szerint az egyenlőség javára csorbítja a közösségi hovatar-
tozás jelentőségét: az etnikai, a nemi és az osztályidenti-
tást. „A páli megoldás lehetővé tette a törzsi hűségből való 
kitörést.” Mi következik a páli jellegű univerzalizmusból? 
– kérdezi a horvát teológus. Minden egyes kultúra meg-
őrizheti saját egyediségét, a keresztényeknek nem kell el-
veszíteniük saját kulturális azonosságukat, és egységes 
emberiséggé válniuk. Ugyanakkor egyetlen kultúra sem 
tarthatja meg törzsi istenségeit. A vallást meg kell foszta-
ni etnikai jellegétől, hogy az etnikum elveszítse szakrali-
tását. Volf gondolatmenetét követve ezen a ponton nem tu-
dok nem gondolni a „magyarok istenére” vagy a „magyar 
hiszekegyre”. Az embernek hitben távoznia kell tulajdon 
kultúrájától, mert végső hűségével a minden kultúrát meg-
haladó Istennek tartozik. A távozás nem térbeliségre utal, 
mint Ábrahám esetében, akit Isten kihívott földje és népe 
közül, hanem valaki megteheti élete kulturális terében is. 
A valóban keresztény távozás soha nem pusztán távolság-
tartás, hanem állandó jelenlét, soha nemcsak munka és 
küzdelem, hanem nyugalom és öröm is. A távolságtartás-
nak és a hovatartozásnak döntő jelentősége van. A hova-
tartozás távolságtartás nélkül pusztít; azonosságomat kizá-
rólag horvátnak tartva vagy mindenkit a tulajdon képem-
re akarok formálni, vagy pedig kirekesztem őket a magam 
világából. A kirekesztésnek több formája van; ott kezdő-
dik, hogy a nem tetsző tulajdonságokkal a másikat ruhá-
zom fel: ha bevándorlók, akkor piszkosak, lusták, terroris-
ták, bűnözők; ha nők, akkor szajhák vagy irracionálisak; ha 
kisebbséghez tartoznak, akkor élősködők, férgek, kóroko-
zók; ha idősek, akkor felesleges koloncok. Valamely kultú-
rától való távolságtartásunknak soha nem szabad e kultú-
rától való meneküléssé fajulnia, annál inkább meg kell te-
remtenie az e kultúrában való együttélés módját.

Pál a Galata levélben az elemeknek való alávetettség-
ből megmutatja a kivezető utat. Alapigénk első mondata 
is a rend kifejezésre utal, megteremtve a Lélek új rendjét. 
Pál a hatodik fejezetben lezárni készül levelét, megerősí-
ti az előbbiekben elhangzottakat, és kialakítja bennünk 

a helyzetfelismerés képességét. Pál három veszélyt nevez 
meg: 1.  (üres + dicsőség): alaptalan büszkeség; 
2. : kihívó viselkedés, provokáció, előre 
megfontoltan vagy meggondolatlanul erőszakos választ ki-
váltó tett; 3. : irigység, elkeseredés másik em-
ber sikerén (5,26). Pál fi gyelmeztet, hogy a helyreigazítást 
gyengéden tegyük, és vegyük fi gyelembe, hogy mi is kí-
sértésnek vagyunk kitéve. Nem könnyű megkülönböztet-
ni ugyanis, hogy mikor alaptalan az értékre való hivatko-
zás, és mikor tartalmas és jóra irányuló. A bűnben tetten 
érni kifejezés kicsit túlzó fordítás, hiszen az apostol itt na-
gyon kifi nomult nyelvet használ:  (pro + lam-
bano): ’előre elkapni’, : szó szerint ’rosszul 
lépni, botlani’. Figyeljünk egymásra, kapjuk el a testvérün-
ket, ha megbotlott, mielőtt még elesne!

Amilyen nehéz az alaptalan dicsekvést tolerálni, sok-
szor legalább annyira nehéz irigység nélkül elviselni a má-
sik jelentőségét, személye súlyát, sikerét. Erre int Pál, ami-
kor azt mondja, hogy egymás személyének valós jelentő-
ségét (: szó szerint ’súly’, átvitt értelemben ’aminek 
súlya van, aminek jelentősége van’) azonban el kell tud-
nunk hordozni (; 6,2). Aki azt hiszi, hogy va-
lami, holott semmi, „megcsalja önmagát” (: 
 ’belülről kifelé’ és  ’félrevezetni torzítás ál-
tal’). A görög kifejezés jelentésárnyalataiban az öncsalás 
mellett a félrevezetés is benne van: eltorzult szemszögből 
cselekedni, megmásítani a tényeket úgy, hogy az megfelel-
jen az önámításnak. A gondolkodás elszakad a valóságtól 
(6,3). A csoportok közötti erőszakos konfl iktusok mindig 
valami ilyesmivel kezdődnek, félrevezetik az embereket 
és hamis öntudatot szítanak fel bennük, nem az eredmé-
nyekből következő, hanem önmagában álló nagyság érze-
tet ébresztik. Pál azt tanácsolja, hogy ahhoz, hogy önké-
pünk ne üres, hanem megalapozott legyen, vizsgáljuk meg 
tetteinket (: próbára tesz, hogy nyilvánvalóvá 
váljék, hogy mi a jó, a szükségszerű) (6,4). Ha jól végzem 
az önvizsgálatot, akkor megtudom azt is, hogy mi az a te-
her (), mi az a dolog vagy ügy, ami nem átruház-
ható, nem terhelhető másra, ami az én felelősségem (6,5).

Pál tehát nyitott a párbeszédre, amint ezt máshol is írja: 
„…mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz 
minden fajtájától tartózkodjatok!” (1Th essz 5,21) Most is ar-
ra buzdít mindenkit, aki az igét tanulja (), 
hogy minden jóból részesítse a tanítóját. Tehát nemzeti, ne-
mi, osztályidentitásomhoz tartozó tárgyi és szellemi java-
imat megoszthatom az ige tanítójával. Nem kell elvetnünk 
kulturális kincseinket. De Pál óva int attól, hogy tévelyeg-
jünk (), bolyongjunk, mert ha az igéhez nem il-
lő értékek, javak mentén rosszra fordul a helyzet, nem le-
het Istent okolni, rá megorrolni, mondja Pál (, 
a  ’orr’ szóból). Mert ha testi rend szerint indítunk 
el folyamatokat, akkor testiek szerint aratunk pusztulást. 
Aki életet szeretne, az ölelés útján kell hogy járjon, monda-
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ná Volf. Aki Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 
Mindkettő út szellemi erőfeszítést és befektetést igényel, és 
később mutatja meg az eredményeit. Munkás és időigényes 
a folytonos megbeszélés, vizsgálódás, megosztás. Mindig 
mindent ahhoz mérni, hogy Krisztushoz tartozásom kö-
vetkezménye-e, vagy valamely más csoportazonosságom 
miatt képviselek-e egy-egy értéket, nagyon fárasztó szel-
lemi munka. Pál apostol ezért biztat arra, hogy kitartóak 
legyünk, és az örökös újragondolás közben ne veszítsük el 
az önazonosságunkat, ne lankadjunk (:  
’ki’ és  ’veszít, elenged’: kiengedni, elveszíteni a belső 
erőt). Pál érzékelhetővé teszi a határt a megvizsgált keresz-
ténység és a lényegét elveszített, kiengedett kereszténység 
között. Az apostol tevékeny keresztény életre buzdít: min-
den adandó alkalommal munkálkodjunk mindenki javain, 
a köz javain, különösen pedig azokén, akik a hit háza né-
pe (). A hit háza népe pedig tes-
ti határokon átívelő új lelki test, új nemzet, amely Krisz-
tus törvénye szerint élve távolságot tart minden kulturá-
lis rendtől, hogy a Lélek szerint mindenki számára élhető 
élet fakadjon fáradozása nyomán.

Hivatkozott művek
Volf, Miroslav 2001. Ölelés és kirekesztés. Teológiai vizsgáló-

dás az azonosság, a másság és a kiengesztelődés tárgykörében. 
Harmat, Budapest.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/8–9. 353–
354. o.)

„Azt, hogy az ember lelki javakért áldozza fel, adja oda 
anyagi javait is, mert ez az élet útja; és ne költse el testi ja-
vakra azt, amit lelki javakra kapott az Istentől.” (Ravasz 
László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„A szolgáló keresztyén felveszi a nehéz terheket (…) 
Ez az alapelv érvényes minden teherre, de a szövegkör-
nyezet elsődlegesen a kísértés nehéz és nyomasztó terhé-
re utal, valamint arra, ha valaki lelkileg kudarcot vallott.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„Aki fel nem becsülhető értékű, örök életre szóló java-
kat kapott az ő közvetítésükkel, nem tekintheti kényszerű 
adónak, hanem csak hálás szíve indítására vállalt termé-
szetes kötelességének ezt az anyagi javaival végzett szolgá-
latot.” (Cserháti Sándor: A galáciabeliekhez írt levél. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

„…elég alázatosnak kell lennünk ahhoz is, hogy saját 
terheinket megosszuk másokkal. (…) nem vagyunk »va-
lamik«, sőt »semmik« vagyunk. Nem túlzás ez? Nem; ha 
a Szentlélek megnyitja a szemünket (…) a 2. versben a ba-

ros (…), az 5. versben viszont a phortion kifejezés áll (…) 
hordoznunk kell egymás »terhét«, ami túl nehéznek bizo-
nyulna egyetlen ember számára, de van egy másfajta teher 
is, amit nem tudunk mással megosztani – nincs is szük-
ségünk rá, hiszen ezt a »csomagot« egy ember is elbírja. 
Ez pedig az Isten előtti felelősségünk az ítélet napján. (…) 
Ha »tetten érünk valakit«, ne nézzük közömbösen azzal a 
kifogással, hogy nem ránk tartozik, és nem akarunk más 
dolgába avatkozni! De ne is vessük meg, és ne ítéljük el őt 
a szívünkben! (…) nemtörődöm módon szórják a mago-
kat, és nem törődnek azzal, hogy az elvetett mag milyen 
termést fog eredményezni. Mások elültetnek egy bizonyos 
magot, de egészen másfajta termésre számítanak. Azt hi-
szik, majd csak elkerülik valahogy a nemkívánatos követ-
kezményeket. (…) A tanító és a tanítottak (…) között fenn-
álló helyes viszonyt (…) a »közösség« szó jellemzi legjob-
ban. (…) »Akit pedig az Igére tanítanak, az minden javából 
részesítse – koinóneitó – tanítóját.«” (John Stott: Pál leve-
le a galatákhoz. Harmat)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Tudjad, szíved és eszméleted minden erejével tudjad, hogy 
válságos pillanatokban senkire nem lehet számítani. Nincs 
rokon, barát, kedves, akit igazán ismersz; a nagy pillanat-
ban mindenki eldobja az álarcot, megmutatja a nyers ön-
zést, s te egyedül maradsz, mikor legnagyobb szükséged 
lenne arra, hogy melletted álljon valaki, s egy jó szóval, 
biztató tekintettel segítsen. Többet nem is vársz senkitől; 
de ezt sem kapod a veszélyben. Élj nyájasan és türelmesen 
az emberek között, de ne bízzál senkinek segítségében. 
Neveld magad magányossá és erőssé. Tudjad, hogy soha, 
senki nem segít. S ne sopánkodj ezen. Ember vagy, tehát 
nem várhatsz semmit az emberektől; s ez a természetes.”

Márai Sándor (1900–1989) író, 
költő, újságíró: Füves könyv

„A fehér papír megveti a tintát feketesége miatt, amelytől 
beszennyeződik. Amikor a papír látja, mennyi sötét fol-
tot ejtett rajta a fekete tinta, bizony kesereg; pedig a tinta 
megmutatja neki, hogy csupán az általa ráírt szavak mi-
att őrzik meg őt.”

Leonardo da Vinci (1452–1519) olasz polihisztor

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az elmélet és a gyakorlat különbségére való utalás rögtön 
szembetűnő és megszólító ebben a levélrészletben. Sok 
mindennel egyetértünk elméletben, a gyakorlatban még-
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sem alkalmazzuk. Pál kérdése: kihez igazítjuk az életünket? 
Ez nem elmélet! Számunkra sokszor mégis az marad, és 
ez a kereszténységünk gyengéje. Ezért nincs hatása, ereje 
a bizonyságtételünknek. Nem élünk a „Lélek szerint”, nem 
vagyunk „lelki emberek”. Ebből következik minden más, 
ami utána jön. 

Hogyan viszonyulunk ahhoz, ha valakinek lelepleződ-
nek a bűnei? Leginkább kárörvendéssel: de jó, hogy most 
nem én buktam le! Lám, a másik sem különb. Minden at-
tól függ, hogy kihez igazodik az életvezetésünk, kit tekin-
tünk mértéknek. Úgy kellene viszonyulnom a másikhoz, 
ahogyan Isten viszonyul hozzám a Krisztusban. Tudunk-e 
szelíden, szeretettel, tapintatosan, támogató módon segíte-
ni a megbotlott embertársunkon? Egyedül akkor sikerülhet 
ez, ha átéltük ezt mi is. „Vigyázz magadra!” – mondja Pál.

Nem elrettentés ez, hanem a következmény felől való 
megközelítés. Hordozzuk egymás terhét, ahogyan Krisz-
tus is tette. Tetteinknek következménye van. Ki mint vet, 
úgy arat. Nagy a felelősség. Tétje van az életünknek. Job-
ban hatással vagyunk a környezetünkre, mint gondolnánk. 
Nem átvenni kell a terhet, azt nem is lehet, de együtt hor-
dozni, a másik embert „magára venni” kötelessége annak, 
akit a Krisztus hordoz.

Könnyen ítélkezünk, amikor valakit tetten érünk, de 
ott van-e a jézusi lelkület bennünk? Mindenki a saját tet-
teit vizsgálja meg. A hiteles élet egyedül így következhet.

Istent nem lehet megcsúfolni. Ne tévelyegjünk! Tart-
sunk ki a mellett, ami felől döntöttünk. Ne akarjunk több-
felé hűségesek lenni. Ne a másikra nézzünk, ne a nálunk 
alacsonyabb szinten lévőhöz mérjük magunkat. Mert min-
dig lesz, aki rosszabb nálunk, de olyan is, aki jobb. 

Számunkra a mérték egyedül az lehet, aki a legjobbként 
is magára vette és elhordozta a mi legnagyobb terhünket, 
és így töltötte be a törvényt. 

 Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap

f Ef 3,14–21

Igehirdetési előkészítő

Rövid exegézis

Jézus főpapi imádsága (Jn 17) után szabadon ezt a levélbeli 
szakaszt Pál apostol – vagy az ő tekintélyét kölcsönző kö-
vetője – közbenjáró imádságának nevezhetjük. A szakaszt 
jegyző szerző egyrészt azért fohászkodik, hogy Isten Lelke 
által erősödjön meg a hívekben a „belső ember”. Egyszerű-
sítve a fogalmat, azt kéri, hogy a Szentlélek adjon tartást a 
keresztényeknek. A másik kérés Krisztus személyes, a Lélek 
általi jelenlétével kapcsolatos, amelynek záloga a hit. Har-

madrészt a szeretet alapvető szerepét emeli ki az imádság. 
A hívő ember a Szentlélek áldásaként ébredő szeretet híján 
nem tudja „felfogni” (Ef 3,18), vagyis nem képes értelmezni 
Isten cselekvését Jézus Krisztusban. Az ószövetségi hagyo-
mány a világegyetem „minden ismeretet meghaladó” (Ef 
3,19) méretére olykor az emberi megismerő képesség véges-
ségének szemléltetéseképpen utalt (vö. Jób 11,7–10). A nem 
kánoni Báruk második könyve vagy Báruk szír apokalipszi-
se (2Bár) szerint Isten azonban az általa kiválasztottaknak 
tudomására hozhatja a teremtett világ (vagy fordítva, a vi-
lág teremtése) titkait. 2Bár 59,4–11 szerint Mózes ebben az 
isteni kiváltságban részesült.1 Az Efezusi levél szerzője a te-
remtés arányainak említésével mintha retorikai szempont-
ból az imádság csúcspontjához készítené az utat. Célja nem 
kevesebb, mint az, hogy olvasóinak fogalma legyen Krisztus 
minden ismeretet meghaladó szeretetéről (Ef 3,19). Végül 
nemcsak az Ef 3,14–19 kivágott szakasza, de a teljes levél első 
része egy, az Isten hatalmát hangsúlyozó dicsőségmondás-
sal zárul (Ef 3,20–21). A 20. versben szereplő fordulat nem 
idegen az újszövetségi levélirodalomtól. Hasonló a zárszó 
a Római levélben, de Júdás levelében is (Róm 16,25–27; Júd 
24–25). Mintha ezek a szakaszok is a levél egy vissza-vissza-
térő témáját nyomatékosítanák: „hogy [Isten] dicsőségének 
magasztalására legyünk […] mérhetetlenül nagy az ő 
hatalma rajtunk, hívőkön” (Ef 1,12.19).

Gondolatok az igehirdetéshez

Ha Pálnak lett volna szabója, sokat veszekedett volna az 
apostollal, hogy miért van kikopva térdnél a nadrágja. 
Nem lett volna túlzás, ha a kereszténység egyik hatalmas 
egyénisége, a gyülekezeteket alapító vezető ruhát csinál-
tat magának. Ezzel szemben ő maga szabott és varrt, sá-
torponyva-készítésből tartotta el magát. Erejét megfeszít-
ve dolgozott, mint sokan mások a gyülekezeteiből, levelei 
pedig – nem mellesleg – gerincét alkotják az újszövetségi 
kánonnak és a keresztény dogmatikának. És ez a szorgal-
mas ember, a vezető, korának talán legnagyobb hatású pré-
dikátora meghajtja térdét Isten előtt. Nem magáért. A gyü-
lekezetekért. Amíg mások könyökölnek, és ruhájuknak azt 
a sarkát koptatják, a kereszténység mértékadó egyéniségei 
arról ismerszenek meg, hogy tudnak kicsik maradni. Ké-
pesek meghajtani térdüket Isten előtt a többi emberért. 

Az apostol minket is megállít ezzel a mozdulatával, 
hogy megemlékezzünk azokról, akik imádkoztak és imád-
koznak értünk. Szülőkre, nagyszülőkre, lelkészekre, isme-
rősökre, de ismeretlenekre is gondolhatunk. Tenni, dol-
gozni sokat lehet és kell is, ám gyülekezeti közösséggé úgy 
formálódunk, hogy imádkozunk egymásért. Aki nem tud 

 1 http://www.piney.com/2Baruch.html. (Megtekintés: 2015. június 
30.)
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vagy nem akar a többi emberért fohászkodni, az nem képes 
egyházban, gyülekezetekben gondolkodni sem. „Meghaj-
tom térdemet az Atya előtt” – így az apostol, és mozdulata 
nem külső megnyilvánulás csupán, hanem a benső indu-
lat jele. A hozzáállásé, pontosabban a hozzátérdelésé. Idős 
lelkész testvérem történetét őrzöm: lelkész létére hogyan 
lett kényszerűségből harangozó. Valamiért nem volt, aki 
húzza a kötelet. Méltatlankodva maga indult el a torony-
ba. Rövid lett a harangszó. Múlt az idő, és lelkészünk alka-
lomról alkalomra végigtekintett a falun a templomtorony-
ból. A látvány hatására egész családok élete és sorsa rajzo-
lódott ki előtte. A kezdeti bosszúság imádsággá alakult a 
szívében, és hosszabb lett a harangszó is. A maga korában 
Wilhelm Löhéről, a német lelkészről és egyházi íróról je-
gyezték fel, hogy olykor a gyülekezeti anyakönyveket hasz-
nálta imádságoskönyv gyanánt.

Az apostol második mozdulata különösebb: mintha 
beszűkülne az imádsága, amikor a benső embert és an-
nak megerősödését említi. A bezárkózás lenne a cél? Az, 
hogy a korábbi, „világi” élete után zárvatermővé legyen a 
kereszténnyé váló ember? Az, hogy legyen a szívünkben, a 
hitünkben, a közösségünkben egy olyan kemény mag, ele-
fántcsonttorony, rejtett enteriőr, amely el van zárva a kül-
világ elől? Éppen ő akarná ezt, a pogányok apostola? Mai 
érvénnyel, amikor fellazulni látszik a világ, és már-már 
új népvándorlás veszi a kezdetét? A benső ember említé-
sével az apostol mást üzen. Azt, hogy a gyülekezetek ne a 
maguk erejében bízzanak, és ne csak arra hagyatkozza-
nak, hanem éljenek Krisztus gazdagságából. Ne a pénze-
teket számolgassátok, ne is az ősz hajszálaitokat, ne a te-
endőitektől fulladozzatok – még ezt meg ezt kell megten-
nem, megtanulnom, elolvasnom, bepótolnom, hogy jobb 
keresztény legyek –, hanem lazítsatok, és engedjétek, hogy 
ő szólaljon meg és cselekedjen általatok. A benső ember, 
a bennetek élő Krisztus. A nyári pihenés, a kikapcsoló-
dás arra is alkalom lehetett, hogy – a költővel szólva – ki-
bányásszuk magunkat a ránk rakódott, ha nem is világ-
szenny, de legalábbis éves szenny alól, és a bennünk lévő, 
eltemetett istenarc újra megjelenjen (Reményik Sándor: Is-
tenarc). Hitünk benső szobáját nem mi tapétázzuk csinosra 
tankönyvek lapjaival, oklevelekkel, kedves emlékeket idé-
ző, de mostanra több értelemben megfakult konfi rmációs 
fényképekkel, hanem mindig az ott élő Krisztus teszi azt 
lakájossá és vonzóvá.

Végül a harmadik mozdulat: a benső embert erősítő 
Krisztusra való fi gyelemfelkeltés után kitágul az imád-
ság látóhatára, és egyszerre a teljességet akarja átfogni az 
apostol. Az embert és a világot, a keresztényt és a nem ke-
resztényt egyaránt. Szélesség és hosszúság, magasság és 
mélység: a korabeli misztériumvallások kifejezései ezek. 
Keresztény igehirdetésben is alkalmasak arra, hogy ma-
gukba foglaljanak mindent és mindenkit: a kicsinnyé lett, 
önmagát a kereszten megalázó Jézust, aki nem más, mint 

a világ Megváltója. Az összes szent között a legkisebbet, 
Pált, a pogányok utazó, majd vértanú apostolát. A benső 
embert, a hit és a szeretet belső szobáját, ahol még az ellen-
ség is helyet talál. A közel-keleti és az észak-afrikai mene-
kültet, akinek szűkké vált a világ. Az új tanévet, az új osz-
tály- és évfolyamtársakat, az új gyülekezeti munkaévet. 
A közelünkben dolgozó, mellettünk élő, aktuálisan elvi-
selhetetlen valakit. Vagyis valóban mindent és minden-
kit. Azért, hogy majd zárni is úgy tudjunk, mint az apos-
tol, imádságot, levelet, beszélgetést, napot, hetet, félévet és 
életet. Nem utolsósorban az igehirdetéseket is, szolgálat-
tevőként vagy hallgatóként egyaránt: dicsőségmondással. 

g  B Á C S K A I  K Á R O L Y

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/8–9. 356. o.)
„A 3,13 azért »kulcsverse« epistolánknak, mivel nélküle el-
tűnik az a reális háttér, mely – mint kontraszt – élesebbé, 
illetve igazán »életessé« teszi azt a himnikus könyörgést és 
hálaadást, mely a 3,14–21 tartalmát meghatározza. (…) a 
gyülekezet hite erősödhet az egyébként lehangoló személyi 
sorsalakulások láttán, mivel Isten világossá teszi, hogy az 
emberileg érthetetlen mozzanatokon keresztül az ő szent 
ügyét viszi diadalra. (…) nem is liturgikai betét, melyet 
az ősegyház istentiszteleti életének gyakorlatából emel át 
személyes hitéletébe. Olyan spontán megnyilatkozás ez, 
amelynek drámaisága a probléma súlyosságával arányosan 
emelkedik, mivel azt árulja el, hogy Pál képtelen bármi-
vel kapcsolatban is »csak emberi dimenzióban« keresni a 
megoldást. (…) nem az lesz a fontos, hogy saját életsorsunk 
hogyan alakul, hanem az, hogy Isten szent ügye diadalra 
jusson.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Épp annyira tarthatta magát »Krisztus foglyának«, 
mint amennyire »Krisztus szolgájának«, s így önmagá-
ról adott leírása a »külső és belső fogság egységét« volt hi-
vatott kifejezni. (…) A »szenvedés« és a »dicsőség« min-
dig párt alkot az Újszövetségben. Jézus azt mondta, hogy 
szenvedésen keresztül jut el dicsőségéhez, és hogy követő-
inek is ezen az úton kell majd járniuk. Itt azonban Pál va-
lami mást ír, nevezetesen, hogy az ő szenvedése dicsőséget 
hoz számukra (pogány olvasói számára). (…) az imádkozás 
egyik fontos alapelve. (…), csak abból indulhatott ki, amit 
Isten Krisztusban tett, és számára kinyilvánított. Minden 
kérésnek elengedhetetlen előzménye a kinyilatkoztatott is-
teni akarat. (…) Ezért kell az imádságnak mindig bibliaol-
vasással párosulnia.” (John Stott: Az efezusi levél. Harmat)

„Mennyi nagyszerű tanulmányt írtak az új ember ne-
veléséről, (…) és semmi eredmény (…) embert megváltoz-
tatni csak a Lélek tud (…) az ember akkor változik meg, 
ha szívében Isten lakik!” (Balikó Zoltán: Isten iskolájában. 
Luther-rózsa Alapítvány)
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Illusztráció

TÖRTÉNET

„Pierre Anthon kiabált utánunk mindenfélét.
– Minden mindegy! – harsogta egyik nap. – Mert min-
den csak azért kezdődik el, hogy egyszer véget érjen. Szü-
letésetek pillanatában haldokolni kezdtek. És így van ez 
mindennel. 

– A Föld négymilliárd-hatszázmilló éves, de ti legfel-
jebb csak százévesek lesztek! – szólt utánunk egy másik 
nap. – Az a pár év nem éri meg a fáradságot. Minden egy 
nagy színjáték, és csak arra megy ki az egész, hogy úgy csi-
náljunk, „mintha”, és hogy épp ebben a »minthá«-ban le-
gyünk a legjobbak. 

Eddig Pierre Anthon semmi jelét nem mutatta, hogy 
ő lenne a legokosabb közülünk, de ez hirtelen mindnyá-
junk számára világossá vált. Mert volt abban valami, amit 
mondott. Még akkor is, ha ezt nem mertük bevallani. Se 
a szüleinknek, se a tanárainknak, se egymásnak. Sőt még 
magunknak sem. 

(…) Pierre Anthon mosolygott, és olyan hangosan ki-
abált, hogy egészen az iskoláig elhallatszott:

– Ha van valami, ami miatt érdemes mérgelődni, ak-
kor olyan is van, aminek érdemes örülni. Ha van valami, 
ami miatt érdemes örülni, akkor van valami, ami számít. 
De ilyen dolog nem létezik! – Még jobban felemelte a hang-
ját, és ezt harsogta:

– Pár éven belül mindnyájan halottak vagytok, sem-
mik, akiket elfelejtenek. Úgyhogy ennyi erővel már most 
is elkezdhetitek gyakorolni, milyen is az.

Ekkor jöttünk rá, hogy valahogy rá kell bírnunk Pierre 
Anthont, hogy lejöjjön a szilvafáról.”

Janne Teller (1964–) dán író: Semmi (részlet)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A készülés közben új irányból világíthatja meg az igénket 
ez az írás, hiszen most nem egy bibliaórás közösség észrevé-
teleit adjuk közre, hanem a bonyhádi konfi rmandustábor 
12-15 éves fi ataljainak hozzászólásait.

Mi jut eszébe egy mai fi atalnak erről az igeszakaszról? 
Első hallásra a nehézségekkel szembesültek: az ige „túl 
hosszú”, „elég nehéz szövegű”, „bonyolult”, sőt „zavaros”. 

Fontos tény ez minden lelkész számára, hiszen az igét 
olvasva sok felnőtt gyülekezeti tagban is lehetnek hason-
ló gondolatok. Nem hiszem, hogy a felnőttek közül so-
kan többet fel tudnának idézni az elmondottakból, mint 
a fi atalok. 

Négy gondolat emelkedett ki a táborozók szavaiból: 
szenvedés, alázat, Krisztus dicsősége és Pál szeretete a le-
vél olvasói iránt. 

A fi atalok szerint a levél írása idején Pál sorsa nem volt 
jó, mert szenvedett, de tudta, hogy Isten szereti, és min-
dent helyre fog hozni. Ezért meghajtja előtte a fejét, és alá-
zatosan elfogadja mindazt, ami vár rá. „Fontos, hogy ami-
kor nincs jókedvünk vagy nem mennek a dolgok, akkor se 
csüggedjünk. Minden értünk van, akkor is, ha jó vagy rosz-
sz történik velünk” (egy 13 éves lány).

A sok nehézség mellett Pál hangja alázatos marad az 
igeszakaszban, nem háborodik fel és nem lesz mérges.

Az ige végső kicsengése pozitív: az egész világ Jézus ne-
vét fogja áldani, és dicsőítik az Urat. Ezt kell tenni ma is, 
szükség esetén még a szenvedésben is. 

Volt olyan gyerek, aki továbbvitte a szenvedés kérdé-
sét: ha mi készek vagyunk Krisztusért szenvedni, akkor ő 
is kiáll mellettünk.

 Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

f Lk 14,1–11

Igehirdetési előkészítő

Gyógyítás

Lukács harmadszor beszél el olyan jelenetet, amelyben Jé-
zus egy farizeus házában tartózkodik (7,36; 11,37). A vízkó-
ros ember valószínűleg egyike volt a vendégeknek. (A víz-
kórban szenvedő ember teste a szövetekben felhalmozó-
dott folyadéktól megduzzad.) Egy barát gyógyulásának 
lehetősége legalább arra ösztönözhette volna a házigazdát 
és vendégeit, hogy a szombati gyógyítás helyénvalóságát 
ez esetben megvitassák, de ők mindnyájan hallgatnak. 
Jézus meggyógyítja az embert! Azáltal próbálja felnyitni 
hallgatói szemét, hogy megmutatja, milyen képtelenség a 
gyógyítást egy szombatra vonatkozó törvény alapján meg-
tagadni, mikor a szombatot Isten azért ajándékozta, hogy 
népét felüdítse. Isten szombati munkálkodásának az ér-
velése hangzik el az előző fejezet gyógyítási történeténél 
(13,15), így feltételezhető, hogy tudatos koncepcióról van 
szó, amelyben a Jézus elleni vádat több eseménnyel értel-
mezi az evangélista. Jézus célja a Jeruzsálem felett kimon-
dott kemény ítélet után (13,34–35) az ellenséges érzületűek 
megnyerése, a farizeusokkal kiélesedő konfrontáció. 

Az asztaltársaknak az étkezés folyamán sok és bonyo-
lult előírást kellett fi gyelembe venniük. Bármilyen jóaka-
rattal igyekezett is az ember ezeket megtartani, könnyen 
előfordulhatott, hogy egyik-másik szabályt mégis megsér-
tette. A vita lényege, hogy milyen módon kell megtartani 
a szombat törvényét. Jézusnak már megvan a válasza, de 
szüksége van arra, hogy a jelenlévők egyetértsenek, vagy 
meggyőzze őket (3. vers). A megszólítottak nem válaszol-
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nak, de ez nem akadályozza őt tevékenységében. Miköz-
ben az asztaltársak hallgatásba burkolóznak, a beteghez 
lép, megfogja kezét, hogy segítsen neki felkelni, és azért 
is, hogy szimbolikus mozdulattal kísérje a rövidesen vég-
rehajtandó „csodát”. Meggyógyítja őt, és szabadon útjá-
ra engedi (4. vers); a beteg maga meg sem szólal, köszönés 
nélkül elmegy. A gyógyítás után Jézus magyarázó szavak-
kal igazolja közbelépését. Mindenféle törvényhozó közvet-
lenül vagy közvetve az ember javát akarja. Törvénysértés-
ről beszélni akkor, amikor valamilyen beteg vagy bajba ju-
tott ember megsegítéséről van szó, esztelen formalizmus. 
A cselekedetek nélküli moralizálás az egyház nagy kísér-
tése, amely a mai körülmények között is jézusi módon szó-
lít meg bennünket. Sok eset és lehetőség terheli lelkünket, 
amikor nagy szavakkal hirdettük Isten üzenetét, de nem 
éltünk a krisztusi gyógyító evangéliummal.

Lakoma

A textus leszűkíti az eredeti gondolatmenetet, hiszen nem 
szerepel benne a házigazdához intézett kérdés és a nagy 
vacsora példázata. Ezért jó azt látni, hogy itt a lakoma tá-
gabb összefüggésébe helyezett gondolatláncról van szó, 
amely abban a hívó szóban csúcsosodik ki: „Jöjjetek, mert 
már minden készen van!” (14,17) A lakoma a zsidóknál, 
mint általában az ókori embereknél, az étkezésen túlme-
nően közösségi összejövetel volt. A lakoma résztvevői, aki-
ket közös érdekek, rokoni vagy baráti szálak fűztek össze, 
szenvedélyes és mély értelmű (vallási, fi lozófi ai, politikai) 
beszélgetéseket folytattak. A tudós és tanult emberek ar-
ra használták fel ezt az alkalmat, hogy kifejtsék tanaikat. 
Ez a lakomai hangulat érezhető Lukács jelenlegi elbeszé-
lésében is. Jézus vendég volt, de lassanként a vendégsereg 
központjává vált. 

A vacsorára hívott vendégek többnyire az ismerősök kö-
rébe tartoztak vagy egyforma társadalmi ranggal rendel-
keztek. A helyeket ezért pontos és szigorú normák alapján 
jelölték ki. A vendégek háromféle kereveten foglaltak he-
lyet: a legelőkelőbb hely középen volt, a második jobbra, 
az utolsó pedig balra. Jézus arra fi gyelt fel, hogy a szolgák 
milyen gonddal jelölték ki a helyeket a különféle meghívot-
taknak, és ezek milyen fontosságot tulajdonítottak az őket 
megillető rang kinyilvánításának. Olyan megkülönböztető 
ceremóniáról van szó, amely sérti a szimpózium szabálya-
it. Jézus úgy gondolja, ettől teljesen különböző szertartá-
sosság alapján kellene eljárni. Meggyőződéséből és külde-
téséből eredő bátorságával a lakomát a keresztény alázat-
ról szóló „szimpóziummá” alakítja át, és erre meghívja a 
vendégeket (8–11. vers). 

Az evangélium ismét felforgatja a szokásban levő ha-
gyományokat, és egészen egyedülálló mintákat javasol az 
asztalnál való viselkedéssel kapcsolatban. A hallgatók sze-

mében ezek valószínűleg képtelenségnek látszanak. A ban-
kett, a lakoma próbatételként szolgált a hiúság és a gőg ki-
nyilvánítására. Jézus azt javasolja, hogy tegyék a nagy-
lelkűség és az alázat próbakövévé. Első látásra pusztán 
bölcsességi szabálynak mutatkozik, de a teológiai alapelv 
azt igyekszik kiemelni, hogy az uralmi vágyak nem ille-
nek az emberhez, nem tetszenek Istennek, és az ilyen vá-
gyakat nem táplálni kell, hanem elfojtani, mert a végén 
nem sikerhez, hanem bukáshoz vezetnek. A „végén” kife-
jezés nem valamiféle különleges időbeli határpontra utal, 
hanem az ember hitbeli tapasztalatára. Az uralmi vágyak 
szintén olyan üzenetet rejtenek, amelyekkel megszólítha-
tóvá válik a ma embere. A gazdaság, a politika, az embe-
ri játszmák vagy éppen lakóközösségünk mindennapjai 
sokszor az uralkodásról szólnak. Ebben a környezetben 
kell megszólaltatni a jézusi üzenetet, amely egy asztalkö-
zösség példájával illusztrálható, ahol mindenki megtalál-
ja a közösségben a helyét és a méltóságát. Az asztalközös-
ség lelkületét az egymás és Isten iránti elfogadás táplálja.

Az igehirdetés felé

Nagyon érdekes dolgot mond ki a 113. zsoltár: „Felmagasz-
taltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van 
az egeken. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a 
ki a magasságban lakozik? A ki magát megalázva tekint szét 
mennyen és földön; A ki felemeli az alacsonyt a porból, és 
a szűkölködőt kivonszsza a sárból, Hogy odaültesse őket a 
főemberek közé, az ő népének főemberei közé […] Dicsér-
jétek az Urat!” (Zsolt 113,4–9; Károli-ford.)

Az alázat tehát a zsoltáros szerint egyrészt mások szol-
gálata, mások javának szem előtt tartása, emellett egyfajta 
helyes látásmódot is jelent. Isten mindig mások javára él, 
szolgál másokat. Ez talán furcsának tűnhet egyesek szá-
mára, hiszen Istent éppen a hatalommal szokás azonosíta-
ni, de a Szentírás egyértelműen beszél arról, hogy mindent 
Isten tart fenn, tehát mindenkinek szolgál. Ez a krisztu-
si küldetés hallható ki a mai igénkből, amelyben Krisztus 
munkálkodik és gyógyít, illetve a jézusi modellben minden 
embernek ott van a helye a főemberek között Isten nagy 
lakomáján. Krisztus gyógyító áldását nem moralizálással 
kell hitelesíteni, hanem a kontextus bátorságának lehető-
ségével kell megvalósítani. Jézus alázatra hívó szemléletét 
pedig nem a meghunyászkodás közönyösségével kell iga-
zolni, hanem az embertárs testvériességében tapasztal-
hatjuk meg. Ebben az összefüggésben a szenvedélybete-
gek mindennapos imádsága mindnyájunk könyörgésévé 
válhat: „Adj, Uram, békességet, hogy elfogadjam azt, amin 
nem tudok változtatni. Adj, Uram, bátorságot, hogy meg-
változtassam azt, amit meg tudok változtatni. Adj, Uram, 
bölcsességet, hogy felismerjem a kettő között a különbsé-
get.” Jézus munkálkodása és alázatra intése egy közös út-
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mutatásban jelenik meg, ahol mindkettőnek megvan a ma-
ga szerepe. A tenni vagy nem tenni mindennapos kérdése 
jézusi megvilágításba kerül.

Weöres Sándornak van egy verse, amelyben a követ-
kezőt olvashatjuk:

„Egykor én is úr akartam lenni,
ó, bárcsak jó szolga lehetnék.
De jaj, szolga csak egy van, az Isten,
És uraktól nyüzsög a végtelenség.”

Az ember részéről a helyes látás az, hogy tudatában van 
annak, hogy minden, amije van, vagy amivé vált (jó ér-
telemben), az Istentől kapott ajándék. Azt érthetjük meg 
ebből, hogy Isten dolgainak megértése nem azon múlik el-
sősorban, hogy mennyire vagyunk éles elméjűek, sokkal 
inkább függ az alázatos lelkülettől, a gyakorlati életünk 
mélységétől. A „legkisebb” hívő, aki engedelmes Isten iránt, 
aki alázatos, megismeri Istent, de az engedetlen, legyen az 
akár a legnagyobb elme, semmit nem fog megérteni Isten 
dolgaiból. Az alázat szót egyik testvérünk így fordította: 
„megemelem előtte kalapom”. Vajon tényleg fejet hajtunk 
az Isten előtt, tényleg megemeljük kalapunkat embertár-
sunk előtt? Az Örökkévaló munkálkodása legyen világos-
ság, ahol az alázatban üzenetté válik valódi küldetésünk!

g  S O L Y M Á R  P É T E R

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/8–9. 357. o.)
„…ellenfeleinek ugyan saját álláspontjuk alapján elutasí-
tó választ kellene adniuk, de ezzel elárulnák gondolkozás-
módjuk kicsinyességét és korlátoltságát, sőt: képtelenségét 
és embertelenségét.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a hamis teológia hamis életfolytatáshoz vezet. (…) 
Nem lehet »istenes« az az életfolytatás, amely »embertelen-
séggel« párosul. (…) Summázva azt mondhatjuk, hogy a 
hitet és szeretetet semmilyen körülmények között nem le-
het egymástól elválasztani, és nem lehet egymással szem-
ben kijátszani. (…) Jézus »segítő cselekedete« provokatív 
jellegű: olyan gyógyítással csodatettet hajt végre, mellyel 
csakugyan várhatna a »sabbát« elmúltáig.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„A farizeusok és írástudók teológiája szerint Isten tisz-
telete mindenek felett álló parancsolat, ezért a szenvedést 
is kell vállalni. A beteg is azzal tiszteli Istent, ha türelme-
sen viseli betegségét szombaton. Jézusra viszont az jellem-
ző, hogy szerinte a szeretetet még a legszentebbnek tartott 
szombati munkatilalom sem korlátozhatja. Milyen isten-
tisztelet az, amely hagyja tovább szenvedni embertársát, 
mikor segíthetne? (…) Erre már nem tudtak felelni a kér-

dezettek. Nem is lehet, mert az egyetlen illő válasz Jézus 
követése szeretetben. Ez az igazi istentisztelet. (…) A hely-
zet megfordul, most Jézus fi gyel azzal a szándékkal, hogy 
megnyerje ellenfeleit Isten ügye számára. (…) A keresztyén-
ség sokszor (…) kereste (…) a fő helyet a világban. »Ecc-
lesia praecedit« – az egyházé az elsőbbség – ez volt a jelszó. 
Jézus az utolsó helyre parancsolja egyházát, hogy legyen 
mindenek szolgája.” (Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. 
Evangélikus Sajtóosztály)

„Nem tudtak mit válaszolni, hogy igazolhassák állás-
pontjukat (lásd: 14,5–6). De ez nem jelentette azt, hogy ké-
szek lettek volna a bűnbánatra, vagy legalább arra, hogy új-
ragondolják elképzeléseiket. Azt tartották, hogy Krisztus 
helytelenül cselekedett, és az egész incidenssel azt akarták 
igazolni, hogy milyen gonosz is Jézus.” (David Gooding: Az 
evangélium Lukács szerint. Evangéliumi Kiadó)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

 Hanem a ház, a nagy rét is Erzsié lett. Gonosz apja az osz-
tásnál megrövidítette, kijátszotta a Gyócsi árvákat, pedig 
a megboldogult, akié a vagyon volt, nekik is úgy anyjuk, 
mint az Erzsikéé. Teljes lehetetlen, hogy meg ne forduljon 
a sírjában! 

Imre a Bogát-hegyet kapta. Éppen olyan púpos a jó-
szága, mint a háta. Nyomorult egy irtvány, az bizony nem 
hozza meg a száraz esztendőben a vetőmagot sem. Esztert 
pedig odaszorította a Csipke dűlőbe; árok hátán árok. Le-
gelőnek se jó, még a telekkönyvbe is úgy van beírva, hogy 
„hasznavehetetlen”.

(…)
De az Eszterke nem nevetett, makrancos képet vágott. 

Hogy ím, az egyik kavicsot a szájába vette, és megnyalo-
gatta, kisült, hogy nem cukorból van. 

– Hisz ezek kövek! – sóhajtá elpityeredve. – Egye meg 
őket. 

S durcásan vágta földhöz valamennyit. 
Hát az egyik, a fekete kő éppen odagurult a hutás lá-

baihoz. 
Fölvette, megkopogtatta az ujjával, a pápaszemén ke-

resztül is még egyszer megnézte. 
– Ejnye, de fi nom fekete kőszén ez! Honnan hoztátok? 
– A kishúgom földjén egy nagy darab kőből törtem. Te-

le van annak a belseje ilyenekkel. 
– No, fi am – mondta a hutás fölugorva –, tudod-e, hogy 

ti gazdag, de nagyon-nagyon gazdag emberek vagytok?! 
A lányka, aki csak most lett fi gyelmes az idegenre, ab-

bahagyta a sírást, és bámészan nézte ősz haját, hosszú fe-
hér szakállát. Hallott ő már valahol a mesékben ilyen ki-
nézésű emberekről. 
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Imre pedig behunyta a szemeit, s nehogy fölébredjen, 
nem merte kinyitni sokáig. 

Pedig kinyithatta bízvást, mert szín valóság lett a dolog-
ból. Hisz mindenki tudja, hogy történt, hogy nyitották meg 
a csoltói kőszénbányát. Sőt, a magvát is kitalálták… mert 
nem ostoba nép az… tud ez gondolkozni, ha akar… s van 
ám a vármegyénél is nagyobb hatalom… akármit mond-
jon is Filcsik uram, aki istentelen pogány ember. 

Hegyek, folyók, völgyek vették itt kezükbe ezt az osz-
tálydolgot. 

A Bogát meg a „Csipke” még szelídek voltak. Mudrik Er-
zsi rétjét nem bántották, a Gyócsi árvákat csak fölsegítették. 

De a Bágy kegyetlen. (Ámbátor sokszor füstölög a Bo-
gát is, hátha az húzza le neki a felhőket?) A Bágy négy álló 
évig egymás után öntötte el a réteket, s akkora nádast nö-
vesztett a „királyné szoknyáján”, hogy évről évre bízvást 
eheti a rozsda otthon Mudrik Mihály uram kaszapengéjét. 

Mikszáth Kálmán (1847–1910) magyar író, 
újságíró, szerkesztő: A királyné szoknyája

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

Jézus asztaltársaságát fi gyelhetjük meg Lukács evangéli-
umának ebben a részében. Kikkel ül le, kikkel osztja meg 
asztalát és kikkel eszik együtt? Ha Jézust jellemezni kelle-
ne, akkor a kereszt mellett az asztal is szerepelne, hiszen 
számos gyógyítás, tanítás és cselekmény kapcsolódik asz-
taltársaságához. Itt a vízkóros gyógyítása szintén asztal-
hoz köthető. A farizeusok egyik vezetőjének házában ebé-
del. Az ételt nyilván előző nap készítették, de ki az, aki 
felszolgál? Tudniillik a zsidók szombaton nem dolgoztak. 
Ráadásul Jézust kelepcébe csalják, mert tudják, hogy ő 
könyörületes, és nem tud elmenni részvét nélkül a beteg 
ember mellett. Ám mielőtt meggyógyítja a vízkórost, meg-
kérdezi: Szabad-e szombaton gyógyítani? Ti mit tennétek? 
A helyzet azért is álságos, mert míg másoktól elvárják az 
ünnepi munkát, úgy ők maguk erre nem hajlandóak, sőt 
megvetéssel néznek azokra, akik ezt elvégzik. Jézus ennek 
ellenére „szolgálatba helyezi” magát, és miután nem kap 
választ kérdésére, meggyógyítja a beteget.

Ti mit tennétek, ha kútba esne fi atok vagy ökrötök? Az 
elsőszülött fi ú az atyai áldás jele, míg az ökör a gazdagságé 
volt. Nyilván kihúznák őket, mert mindegyik fontos volt 
számukra. Ma mi sem mehetünk el például a vasárnapi 
nyitva tartás kérdése mellett. Fél év távlatában elmondhat-
juk, hogy a vasárnap is nyitva tartott plázákból, bevásárló-
központokból kényszerűségből elmaradók nem a templo-
mok csendjébe menekültek. Ugyanakkor éppen nálunk, a 
mi városrészünkben ez a rendelet megnehezítette az idő-
sek eljutását a vasárnap is nyitva tartó templomokba, mert 
a bevásárlóközpont miatt működő buszjáratok megszűn-
tek. Persze a szándék érthető és jó. Ugyanakkor a másik 

példázat arra tanít, hogy milyen fontossági sorrendet ál-
lítsunk fel életünkben. Felhívja fi gyelmünket az Isten sze-
mélyválogatás nélküli szeretetére, de ugyanakkor arra is, 
hogy ne legyen más Istened. Ha csupán a vásárlás a fon-
tos számodra a hét utolsó napján, vagy az, hogy hol ülsz 
a templomban, akkor épp az élet isteni lényege veszik el.

Krisztus az egyház számára az egyetlen lehetőség a 
megélt asztalközösségre. Amint Luther Márton számá-
ra sem volt soha kompromisszum kérdése Jézus Krisztus 
ügye. Asztali beszélgetéseiben mindig közvetlenül és ter-
mészetesen szólt barátaihoz ez ügyben. Amint tette ezt Jé-
zus is a farizeusok körében. Mikor Jézussal asztalközös-
ségben vagyunk, akkor az ő szava és természetes jelenléte 
felszabadít minden versengéstől és ellenségeskedéstől. Ha 
Krisztus az egyházban van, akkor az egyház asztala való-
ban lakodalmi közösség és talán hangulat is.

 Szentháromság ünnepe után 18. 
(hálaadó) vasárnap

f 1Kor 1,4–9

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok tematikájában 
az utolsó előtti nagy egységbe lépünk: „Járjunk elhívatá-
sunkhoz méltóan!” Vasárnapról vasárnapra ezt a kérdést 
járjuk körül: „Milyen legyen keresztyén életünk?” A vasár-
nap igéi kapcsán a válasz így fogalmazható meg: A keresz-
tény élet szeretetben megélt élet! Ezt erősíti az ószövetségi 
olvasmány a Tízparancsolatról (2Móz 20,1–17) és az evan-
géliumi szakasz a szeretet kettős nagy parancsolatáról (Mt 
22,34–46). Igehirdetési alapigénkben (1Kor 1,4–9) ugyan 
nem szerepel a szeretet kifejezés, de mondanivalóját tel-
jesen áthatja az Isten tevékeny szeretetéért való hálaadás. 
Jánossy Lajos tömör meghatározása szerint a textus „azt 
mutatja meg, miként jár a keresztyén hívő a tökéletesség 
útján, melyen a hű Isten népét megvilágosítva, megerősít-
ve és megszentelve, állhatatosságban megtartja és vezeti a 
Krisztus napjára. Krisztus kegyelme tölti be és teszi gaz-
daggá ezt az életet!” (1944, 56. o.)

A vasárnap jellegét az utóbbi időben meghatározza a 
hálaadás. Korábban az aratási hálaadó ünnepet általában 
nem azonos vasárnapon tartották gyülekezeteinkben. Kü-
lönböző helyi szokásoknak megfelelően már akár augusz-
tus 20-ától, de többnyire szeptember első vasárnapjától 
akár november közepéig is tartották a hálaadó vasárna-
pot. A teremtés védelmének előtérbe kerülésével, a „te-
remtés hete” szeptember végi, október eleji időpontjával 
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egybeesően egyre több helyen tartják egységesen október 
első vasárnapján, úrvacsorával egybekötve a hálaadó ün-
nepet. A hálaadás gondolata az „elhívatásunkhoz méltó já-
rás” témakörébe és igehirdetési alapigénk üzenetébe egya-
ránt szervesen beleillik.

A vasárnap igéjéről

A Pál apostol által alapított korinthusi keresztény közösség 
egy zavaros világban élő zűrös gyülekezet volt. Az ókorban 
Korinthus városa kereskedelméről, művészetéről, a tudo-
mányok műveléséről, testedzés iránti elköteleződéséről, 
de legfőképpen lakóinak szabados életviteléről volt ismert. 
A görög nyelvben a „korinthianizálni” kifejezés egyet je-
lentett az erkölcstelen életvitellel.

Pál második missziói útja során Athénből érkezett a 
városba, „erőtlenség, félelem és nagy rettegés között”, hogy 
a megfeszített Krisztust hirdesse (1Kor 2,3). Az ige mag-
va szárba szökkent, és a nagyvárosban, Isten ereje meg-
nyilvánulásaként, az egyik legnagyobb keresztény közös-
ség jött létre. A város lakóinak zavaros életvitele azonban 
kihatott a gyülekezet tagjainak életére is, zűrössé téve azt. 
Pártoskodás és megosztottság, vérfertőzés és paráznaság, 
pereskedés és szabadosság, a rend hiánya az úrvacsorai is-
tentiszteleten – ezek a bűnök mérgezték a gyülekezet min-
dennapjait. A gyülekezet egyes tagjainak kérdései is voltak 
az apostol felé: a házasok, az egyedülállók és a nők helyze-
téről, a pogány ünnepekhez való viszonyulásról, a kegyel-
mi ajándékokról, a feltámadásról. Pál mindezekre a prob-
lémákra és kérdésekre válaszolva írta meg levelét.

Írását az ókori levélforma szabályainak megfelelően, 
hálaadással és könyörgéssel kezdi a levél címzettjeiért (1Kor 
1,1–9). Ebből a szakaszból származik igehirdetési alapigénk. 
Ha ez a rész kimaradt volna Pál leveléből, sötét kép rajzo-
lódna ki előttünk a korinthusi keresztényekről. Ám ezt a 
néhány verset teljesen átjárja a gyülekezet sokszínű kegyel-
mi ajándékáért és az Isten hűséges szeretetéért való hálaa-
dás. Az újszövetségi teológia szakszavainak gazdag tárháza 
ez a néhány sor. A hálaadás (); a kegyelem (
); az ige (); az ismeret (); a bizonyság-
tétel (); a kegyelmi ajándékok (); 
az Úr megjelenése (); a közös-
ség () – szavak, kifejezések különböző nyelvtani 
alakjai utalnak a textus gazdag és mély üzenetére. Ennek 
az üzenetnek a lényege pedig az, hogy Pál apostol hálát ad 
Istennek azért a kegyelméért, amelyet Jézus Krisztusban 
adott a korinthusi gyülekezetnek. Isten kegyelme az egye-
düli alapja a korinthusiak meggazdagodásának a Krisztus-
sal való közösségben. Isten kegyelméből kapták mindazo-
kat a lelki ajándékokat, amelyekkel rendelkeznek. Melyek 
ezek? Az ige; az igében való növekedés, vagyis az ismeret; a 
kegyelmi ajándékok; Jézus visszajövetelének várása; a hit-

ben való megerősítés; a feddhetetlen élet. A hűséges Isten 
ezekkel a kincsekkel megajándékozva hívta el a korinthu-
siakat a Jézus Krisztussal való közösségre. Az ezekért tör-
ténő hálaadásra és az ezekkel Isten akarata szerint való 
élésre hívja őket az apostol levelében.

A hálaadó vasárnapi igehirdetés felé

Június vége van, amikor – hálaadó vasárnapra készülve – e 
sorokat papírra vetem. Kimondottan hűvös az idő. Az iro-
dámban elkél a pulóver. Nincs ebben semmi különleges? 
Vagy mégis? Az éghajlatváltozás jele? Hálát adni! Miért? 

Megkezdődött az aratás – tudósított reggel a rádió. 
A hírt hallva nem azon járnak gondolataim: miként le-
het aktuális üzenetet megfogalmazni június végén októ-
ber elejére, a Lelkipásztor előkészítőjébe. Az jut eszembe, 
szólnom kell valamelyik presbiternek: szerezzen egy vázá-
ra való búzakalászt az aratási hálaadó oltárra. Igen, már 
ilyenkor, az aratás kezdetén, Péter-Pálkor kell gondoskod-
ni arról, hogy legyen kalász az október első vasárnapi, há-
laadó istentiszteleti oltáron. 

Hálát adni! Miért? Szemem előtt megjelenik szüleim 
háztáji kertje. Az utcában már csak mi műveljük. Nekünk 
is egyre nagyobb terhet jelent. Pedig valaha az egész falu 
a földből élt… Valamit nagyon elrontottunk. Érezzük is, 
tudjuk is! Teremtés hete ünnepkör. Luther market – evan-
gélikus termelői piac. Templomkert projekt. Mintha vissza 
akarnánk hozni valamit abból, amit elfelejtettünk. Mint-
ha jóvá akarnánk tenni, amit elrontottunk. Aztán kaotikus 
világunkra gondolok. Erőszakos cselekmények itt, terror 
ott. Menekültek. Befogadás, be nem fogadás kérdése. Za-
varos világban élnek gyülekezeteink. Egyházunkban zű-
rös helyzetek sora… Hálát adni! Miért?

Ha a természetben, a társadalomban és az egyházban 
csak azokra a dolgokra fi gyelünk, amelyek rosszak, ak-
kor fennáll annak a veszélye, hogy a jót nem vesszük ész-
re. Ilyenkor nyílik meg szánk hálaadás helyett panaszra. 
Nézzünk hát a jóra! Arra, ami nem a mi érdemünk, hanem 
Isten gondviselő szeretetének jele. Emlékezzünk arra, ho-
gyan gyönyörködött szemünk a nyári aranyló búzatáblák-
ban; miként töltött el bennünket szőlőhegyek nektárilla-
ta. Adjunk hálát azért, hogy bűneink és érdemtelenségünk 
ellenére, az időjárás viszontagságai között Isten ebben az 
évben is megadta asztalunkra a mindennapi kenyeret és a 
bort. Csak azért, mert szeret, és hűséges ahhoz az ígéreté-
hez, amelyet Nóénak tett: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik 
meg a vetés és az aratás…” (1Móz 8,22)

„Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus 
Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.” Legyünk há-
lásak ennek a közösségnek az áldásaiért: 

Az igéért. A hallható igéért. Hogy szól a prédikáció, 
hangzik az evangélium egyházunkban. A „látható” igé-
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ért: szentségeinkért. Keresztségünkért és az úrvacsorá-
ért, vagyis Jézus testéért és véréért a kenyérben és borban. 

A kegyelmi ajándékokért. Azért, hogy sokszínűek va-
gyunk, mint a hálaadó oltár gyümölcsei. Mégis mindegyi-
künknek van szolgálata, kegyelmi ajándéka, hogy azzal for-
máljuk az egyház egységét.

A reménységért. A magvető reménységéért, hogy a ve-
tést aratás követi. Az egyház reménységéért, hogy földi há-
laadása mennyei dicsőítéssé változik Jézus Krisztus meg-
jelenésekor.

Végül hadd álljon itt a Lelkipásztor szerkesztőségé-
nek 1952-ben megfogalmazott meditációja textusunkról. 
„Hogyan gondolunk egymásra, szolgálatunkra, gyüleke-
zetünkre? Kuszaság keletkezik bennünk, ha nem az Igén 
próbálunk tájékozódni. Mi az a gazdagság, amiről Pál ír 
a korinthusiaknak? Semmiképpen sem »lelkiek« csupán, 
hanem az élet egésze. Kiemelhető a hit, a feladatok és a 
reménység gazdagsága. Lehet-e kiegyensúlyozott érzé-
sünk, meggyőződésünk? Igénk alapján nem lehet ideali-
zálni sem Korinthust, sem a ma gyülekezetét. Ha kívül-
ről tekintünk rájuk, kétségbeejtőnek találhatjuk helyze-
tét és állapotát. Mégis van alapja bizodalmunknak: az Úr 
az, aki elkezdte közöttünk munkáját, és amit elkezdett, 
azt be is végzi. Ő a mi reménységünk!” Tegyük hozzá: ő 
a mi hálaadásunk!

Hivatkozott művek
Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. Sopron.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2008/8–9. 348–
349. o.)

„…voltaképpen arról ad hírt, hogy milyen alapon szü-
letik meg és marad életben Krisztus Egyháza ebben a vi-
lágban. Az »ige«, a »hitvallás« és a különféle »karizmák« 
használata (1,5–7) jelzi az életet. (…) A »mindenben meg-
gazdagodtatok« (1,5a) összekapcsolása a Krisztussal való 
közösségben járással (…) azt jelenti, hogy Jézus Krisztuson 
kívül nincs lelki gazdagság. (…) Gazdag az olyan gyüleke-
zet, melynek »van tudománya«, mert azt nem veti-hány-
ja a tanítások mindenféle szele kénye-kedve szerint, mint 
valamiféle »víztelen felleget«! (Jud 12) (…) Pál véleménye 
egyértelmű és időtálló: végzetesen megszegényíti magát az 
a keresztyén ember, aki megveti a közösséget. (…) a keresz-
tyén reménység azért gazdag, mert – ellentétben a pogá-
nyokkal – a halottak felől is bizonyosat tud.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Úgy látja, hogy Istennek mindent megelőző és min-
den emberi érdemet meghaladó munkája elegendő ala-
pot ad a hálaadásra, még ha a címzettek állapota aggo-

dalomra is ad okot. (…) a gyülekezet karizmatikus gaz-
dagsága a Krisztusról szóló tanúságtétel megszilárdulását 
követően alakult ki. Nem a sokféle lelki ajándék erősí-
tette meg őket a hitben, hanem amikor Isten az ő Lel-
ke által és az evangélium erejével meggyőzte őket, ak-
kor kaptak belőlük. Nem a különböző és főként látvá-
nyos lelki ajándékok után kell tehát vetniük magukat, 
hanem a Krisztusba vetett hitben kell megerősödniük.” 
(Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt 
első levele. Luther Kiadó)

„Pál úgy tekint a korinthusi gyülekezetre, mint amely 
Krisztusban van, s csak ezután vesz észre minden mást, 
ami még jellemző rá. (…) Ha e levél első kilenc versét ki-
törölnénk a szövegből, az olvasó igen sötét képet kapna a 
korinthusi gyülekezetről. (…) Ma sok helyütt azért sorvad 
Isten népe, mert tagjaiból hiányzik a 4–9. versek látásmód-
ja. (…) Isten hűsége eltart ama napig, és azon túl az örök-
kévalóság teljességéig.” (David Prior: Pál első levele a ko-
rinthusiakhoz. Harmat)

Illusztráció

TÖRTÉNET

(Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, mi-
közben a m i Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok…)
– Ne kergesd azt a gyereket, Istók. Olyan jólesik, hogy itt 
látom mellettünk. Gyere idébb, kisfi am! 

Az öreg arra gondolt, hogy abból a borús égből egy-
szerre lepattanhat még egy villám, de csak akkor, ha már 
az a gyerek itt nem lesz. 

– No, gyere hát közelebb! 
– De csak hadd menjen haza – véli Istók –, megveszi a 

lábát az isten hidege! 
– Miért nem húztál csizmát, fi ú? – kérdi Bizi uram 

szelíden. 
– Nincsen csizmám – mondá a gyerek szomorúan. 
– Hát miért nem varrat apád? 
– Nincs apám! – felelte közönyösen. 
(…) 
– Mérjen ennek a gyereknek egy pár csizmát, Filcsik 

uram, az én kontómra! – mondá Bizi apó. 
Filcsik megnézte a gyereket, s így szólt: 
– Éppen van egy ilyen kis csizma készen. Fölteszem a 

bundámat egy ócska lajbi ellen, hogy jó lesz. 
A kis csizmát előhozták, csakugyan jó volt: mintha a 

lábára öntötték volna. 
A gyerek örült neki, ragyogó mosoly ült ki arcára, s ví-

gan kopogott az öreg után a pitvarba. 
Ott künn ezalatt eloszlottak a felhők. Mikor Bizi apó 

kilépett az udvarra, a napfény elöntötte szomorú arcát, az 
égbolt nyájasan mosolygott. A füvek nevettek rá az úton, 
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sőt még a meggyűlt esővizek is. Mintha új levegőt szívott 
volna be, könnyebben érzé magát. 

– Add ide a kezedet, fi am! Olyan jó meleg kezed van. 
Eljössz-e hozzám? 

A gyermek a csizmát nézte gyönyörködve, s így szólt: 
– A lekvárfőzéshez szeretnék menni! 
– Nem, te velem jössz. Íme, itthon vagyunk már, itt la-

kunk ebben a cserepes házban. 
A kapuajtóban a kocsis várta azzal a hírrel, hogy az el-

lopott lovak megkerültek, a tornácon a doktor fogadta vi-
dám arccal, a fi a már túl van a veszélyen. 

Bizi apó hálateljesen nézett föl az égre. 
Milyen messze van és mégis milyen közel…
Egy pár csizmával meg lehet járni egy óra alatt…

Mikszáth Kálmán (1847–1910) magyar író, 
újságíró, szerkesztő: A kis csizmák

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen érzések, gondolatok jutottak első hallásra 
eszedbe?

• Isten hűsége, kegyelme, jósága. Boldogság töltött el, 
mert tudom, hogy mindent megad, amire szüksé-
gem van.

• Isten mindenben támogat, fontos a lelki gazdagság. 
Ő nem a külsőt nézi, hanem a belsőt, a belső értékek-
re fordítja a hangsúlyt.

• Szeretet, gondoskodás, hálaadás, megváltás.
• Baráti közösség.
• Nyugtalanság, fáradtság. Csendben sem egyszerű 

meghallani az igazságot.
• Semmilyen érzés nem jut eszembe.
• Nem értettem a szöveget.

Milyen fontos üzenetet hallottál ki a textusból?

• Aki Krisztust követi, az nem szenved hiányt semmi-
ben. Isten kegyelme, gondviselése végigkíséri életét.

• Minden jóért hálát kell adni. A jót meg kell becsülni.
• Mindenkiért közben kell járni.
• A közösség fontossága. Isten Fiát adta értünk, és ezért 

mi is csatlakozhatunk majd az Úr közösségéhez.
• Isten mindig várni fogja, hogy hozzá megtérjünk.

Milyen kérdéseket tennél fel, mert nem világos 
vagy nem aktuális a textus tartalma?

• Miért erősít meg Isten?
• Mikor találkozunk Jézussal?

• Jézus meg fog jelenni?
• Mik a kegyelmi ajándékok?
• Akkor ez most miről szól?
• Mivel segít minket Jézus?
• Hogyan lehetünk az Úr közösségében?
• Hogyan lettünk gazdagabbak Jézussal?

Van-e olyan része a textusnak, amellyel vitáznál, 
amelynek ellentmondanál?

• Isten hűségéről.
• Ha Isten Fiát adta értünk, akkor miért van annyi 

szörnyűség a világban?
• Az embereknek nincs hiányuk semmiben?

Milyen asszociációkat ébresztett benned a textus?  

• A keresztség, a második eljövetel, az ítélet napja, ke-
gyelem, örök élet.

• Vállalni kell a felelősséget tetteinkért.
• Hálaadás Jézusért.

 Szentháromság ünnepe után 19. vasárnap

f Ef 4,17–28

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

Parádés erkölcsi szózatot lehet tartani a textus alapján, 
mégis óva intenék mindenkit ettől a kínálkozó lehetőségtől. 
Pál apostol levelének teljes félreértésében lennénk ugyan-
is, ha csak addig gondolkodnánk az igeszakasz mondani-
valójáról, amíg eszünkbe nem jut, mennyi valós példán 
keresztül tudnánk ecsetelni a pogány világ gonoszságait 
és a Krisztushoz tartozók különb voltát. Az Efezusi levél 
ugyanis éppen az egyik leghangsúlyosabb példája annak, 
hogy Pál nem moralizál, amikor ilyeneket ír, hanem az új-
jászületett ember valóságának a leírásával küzd. 

Habár nyelvünk hihetetlenül sok érzés és tapasztalat ki-
fejezésére képes, mindent mégsem tud leírni, amiről tudá-
sunk van. A Krisztussal való élet számos területéről jól és 
könnyen tudunk beszélni. Van azonban egy teológiai pa-
radoxon, amelyre kevés nyelvi eszköz áll rendelkezésünk-
re, ez pedig annak a kettőssége, hogy egyfelől Krisztusban 
újjászületettként már nem vagyunk foglyai a bűnnek, más-
felől e világban élve és ennek minden törvényszerűségét a 
bőrünkön érezve mégsem vagyunk bűntelenek és tiszták, 
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mégsem vagyunk szentek, tökéletesek, „mint ahogy meny-
nyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48). Hogy ez egyetlen paradox 
tapasztalat, nem pedig egy folyamat két pontja, azt fontos 
megértenünk, mielőtt prédikálunk e szakaszról. Pál apos-
tol ennek a tapasztalatnak, ennek az állapotnak a jellem-
zőit felszólító módban írja le, az imperativus azonban nem 
utasítást vagy parancsolgatást jelöl, hanem egyfajta eszka-
tologikus valóságot. Ha az imperativus itt morális felszólí-
tás lenne, akkor éppen abban a törvényi keretben lennénk, 
amelyet a páli megigazulástan lerombolt, akkor elveszte-
nénk az üdvösségre vezető utat a lábunk alól. Akkor egy ál-
landó libikókában lennénk, egyik pillanatban megigazul-
tak és szentek, a következő pillanatban pedig bűnösök és 
ítéletre méltók, mi azonban paradox módon egyszerre va-
gyunk bűnösek és igazak (simul justus et peccator), mert az 
üdvösségünkért nem mi dolgozunk meg, hanem Krisztus 
által és kegyelemből van üdvösségünk. Szó nincs viszont 
tör vé nyes ke dés ről ebben a levélben, a szakasz az etika és 
a szó té ri o ló gia összefüggő rendszerét hozza, és ehhez ke-
vés a nyelvi kifejezőeszközünk, miközben érezzük és ért-
jük, mi is a lényeg: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés 
az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) 

Mindaz tehát, amiről Pál imperativusban beszél, volta-
képpen a Krisztusban újjászületett ember életének a termé-
szete és indicativusa. Ezeket nem csinálni kell, hanem ezt 
megteszi az ember. Nem az a feladatunk, hogy ezek alap-
ján erkölcsösen tudjunk élni, hanem Krisztusban kell len-
nünk, és akkor ezeket fogjuk cselekedni. A jó cselekvése kö-
vetkezménye és természetes része keresztény életünknek, 
nem pedig célja annak. A hit- és erkölcstan két területéből 
tehát e textus pont hogy nem az erkölcstanhoz, hanem a 
hittanhoz tartozik, hitbeli kérdést hoz elénk, ezzel kell tehát 
óvatosan bánnunk, hogy igehirdetésünk valóban az evan-
géliumot állítsa a középpontba a morális szózat helyett.

A reménység szavai

Ha legjobb tudásunk szerint erősen kérdéses is, hogy e 
levelet eredetileg maga Pál írta pont az efezusi gyüleke-
zetnek, azért nagyon is tudatos, hogy a címben szereplő 
efezusi gyülekezet nagy része éppen pogányból lett ke-
reszténnyé, a levél pedig az ilyen hátterű olvasókat sze-
retné lelki nagykorúságukra rávezetni, amikor azokkal 
a pogányokkal állítja szembe a megtérteket, akik közé 
maguk is tartoztak korábban. (A pogány szó szakaszunk-
ban nem a pogánykeresztényeket jelöli, hanem a más val-
lásúakat. Ezt azért fontos kiemelni, mert a levélen belül 
korábban, például 2,11-ben vagy 3,1-ben a pogány szó a 
pogányokból lett keresztényeket jelöli.) A pogányokkal 
való szembeállítás fi gyelmeztetés a hívőkre nézve. Arra 
vezeti őket, hogy magukat megvizsgálva hol találják ma-
gukat Krisztushoz tartozóként. Az intelem ugyanakkor 

nem vádbeszéd, nem feladatok kiosztása. Előremutató 
szöveg, amelyben az új emberként élő keresztények ma-
gukra ismerhetnek. Reménységet sugárzó szöveg, amely a 
saját tehetetlenségében elkeseredett, sorsa nehézségeinek 
ismétlődése által elcsüggedt embert bátorítja. A vasárnap 
lekciói szakaszában (Mt 9,1–8) is ott van a reménység sza-
va: a Krisztussal való találkozás új életet teremt. Nem úgy, 
hogy a bénán fekvő ember megdolgozik ezért az új éle-
tért, hanem egyedül kegyelemből. Ez az új élet azonban 
végérvényesen megváltoztatja az addigiakat, jól látható-
an is: a béna felkel, veszi az ágyát, és a saját lábán haza-
megy, tehát megtörténik a változás. A bűnök bocsánatát 
is elnyeri; ez a kevésbé látványos változás, de megtörténte 
számunkra nem lehet kérdéses. Textusunk is ilyen tör-
ténésről szól, az új ember felöltése sem lehetőség, hanem 
tény a Krisztusban való életben. Ezen az októberi vasár-
napon is evangéliumot tudunk hirdetni tehát.

Előkészítő gondolatok

Kinek sok, kinek kevés, kinek könnyen előhívható, kinek 
talán nehezebben összerendezhető élményei vannak ke-
resztségről, megtérésről, Isten szaváról, Krisztushoz tarto-
zásról. Nemcsak nekünk, igehirdetőknek különbözik ez, a 
minket hallgatók is éppen annyifélék, ahányan vannak. Ez 
a textus viszont éppen ezekre az emlékekre és élmények-
re építhet, igehirdetőként tehát a legfontosabb feladatunk 
az lesz, hogy meg tudjuk teremteni ennek az építésnek a 
szituációját. 

A textus sok felszólító igealakja első hallásra kemény-
nek tűnhet; törekedjünk arra, hogy az igehallgatók bár-
milyen háttérrel ülnek is épp a templomban, ne „kapcsol-
janak ki” ezeket hallva. Van, aki fogékony az olyan be-
szédre, amely sok utasítást, programot tartalmaz, de azok 
számára is hirdetnünk kell az evangéliumot, akik megret-
tennek az ilyen mondatoktól, őket közel kell vinni az ige 
valódi üzenetéhez.

Vázlat

„Ti azonban nem így tanultátok Krisztust” – a mondat az 
eredeti perikópa kezdő mondata, az igehirdetés kezdetén 
pedig talán érdemes arról beszélni, hogy mit is jelent szá-
munkra ez a mondat. Mit jelent a Krisztust tanulni? Hal-
lani róla és tapasztalni tőle. Mindaz, amit tapasztalunk, 
erős bázist ad arra, hogy érzéseinkben és tudásunkban is 
benne legyen a Krisztushoz tartozás különlegessége. Be-
szélhetünk személyes Krisztus-tapasztalatainkról, ami-
kor az más döntésre vitt minket egy-egy helyzetben, mint 
amit a világ („pogányok”) döntöttek volna a helyünkben. 

Krisztust tanulni persze hosszú folyamat, egész éle-
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ten át tartó tanulás. Állandó változás, lutheri „naponkénti 
megtérés”. Ha tudjuk, hogyan tanultuk Krisztust saját éle-
tünkben, azt is láthatjuk, mi az, ami eltér bennünk ettől. 
Az Istentől való elszakítottságunk, bűnösségünk őszinte 
bűnbánatra vezet minket, és azt is megerősíti, hogy a ma-
gunk erejéből nem tudunk mássá lenni. (Lekció: a béna 
meggyógyítása.)

Ráadásul hiába próbálunk szép és erkölcsös életet él-
ni, a textusban is felsorolt rossz dolgokat kínosan kerül-
ni, ez a jó viselkedés önmagában kevés lesz, ezzel döntő 
fordulatot nem is tudunk elérni. Azonban „a régi élet sze-
rint való óembert” (22. vers) levetni nem fegyelmezett-
séget vagy erkölcsösséget jelent, hanem azt, hogy alap-
jaiban és teljes egészében meg kell válnunk a Krisztust 
nélkülöző gondolatainktól, szándékainktól, megszoká-
sainktól. Ha őszinte önvizsgálatunkkor a 25–28. versben 
megjelölteket magunkon tapasztaljuk, akkor az óember 
szerint cselekedtünk. 

Ahogy magunk is tanultuk Krisztust, általunk más is 
tanulhatja. Az az élet, amely minket meghatároz, láthatóvá 
is lesz rajtunk, így téve hitelessé szavainkat. Isten ítélőszé-
ke előtt egyedül Krisztusért lehetünk igazzá; a világ számá-
ra viszont magunk lehetünk az igazság követeivé. Misszi-
ói küldetése ez minden keresztény embernek – kinek-ki-
nek a maga eszközei, lehetőségei szerint. 
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2008/8–9. 351–
352. o.)

„»Ti nem így tanultátok a Krisztust!« Az apostol ezzel 
a megállapításával arra utal, hogy Krisztus ismerete nél-
külözhetetlen a keresztyén életforma kialakítása szem-
pontjából.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Előfordul például, hogy egy hívő igazságosan hara-
gudhat, amikor Isten személyét támadják. Ilyen esetben a 
haragra parancs van.” (William MacDonald: Ó/Újszövet-
ségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Meg kell újulniuk. Az igei forma passzív. (…) De min-
den harag etikai veszéllyel jár együtt. Ezért nem szabad 
másnapra hagyni hatékonyságát. (…) lopás (…) Helyére 
nemcsak a tiszta gazdasági rend képzete lép, hanem az 
áldozatos segítőkészség. A »kopian« az Újszövetségben a 
fáradságos munkában való kimerültség képe. (…) A ha-
zugságnak számos formája van: letagadás, másra hárí-

tás, hamis mentegetődzés, téves információk nyújtása, fél-
igazságok kolportálása stb.” (Balikó Zoltán: Az efezusi le-
vél. Evangélikus Sajtóosztály)

„Persze a hazugság elkerülésének kevés haszna van, 
ha nem keressük aktívan az igazságot. Jézus követőit ar-
ról kell ismernie a közösségnek, hogy becsületesek, meg-
bízhatóak, és lehet adni a szavukra. (…) »Ha haragusztok 
is, ne vétkezzetek« (…) a szavak mögött egy héber nyelvi 
fordulat áll, amely megengedi, majd korlátozza a haragot. 
Másként így lehetne mondani: »Haragotokban ne vétkez-
zetek!« Ez a vers tehát elismeri, hogy létezik keresztyén 
harag, de sajnos túl kevés keresztyén érez vagy fejez ki 
ilyet. (…) Különösképp említésre méltó, hogy az apostol 
egy olyan levélben szól a haragról, amelyet Isten szere-
tetben élő új társadalmának szentelt, és egy olyan bekez-
désben, amely a harmonikus kapcsolatokról szól. Azért 
tesz így, mert az igazi békét nem a megalkuvó kibékülés 
jellemzi. (…) Ha rájövünk, hogy haragunkba valamilyen 
bűnös vagy önző elem vegyül (és haragunk [orgé] sértő-
déssé [parorgizmosz] alacsonyodik, ez utóbbi szó szere-
pel a 26. vers végén), akkor ideje megszabadulnunk tőle, 
és vagy bocsánatot kérni, vagy kibékülni a másik ember-
rel.” (John Stott: Az efezusi levél. Harmat)

Illusztráció

TÖRTÉNET
 
Hát ’iszen nem lehet égbekiáltóbb kegyetlenség, mint amit 
a saját egyetlen gyermekével tett: a Terkával. 

Pedig mi volt a vétke? Az apja a csoltói sánta molnár-
hoz akarta erőltetni. Egy cserépbe ültetni a rezedavirágot 
a csalánnal. 

Nem csoda, ha elbúsulta magát, ha elfacsarodott a szí-
ve, elszédült a feje, félrelépett a lába. Elment, megszökött 
a fi atal szolgabíróval. 

(…)
Filcsik némán, mozdulatlanul állott egy percig, mintha 

gondolkoznék; azután szilárdan lépett az ágyhoz, és levet-
te a haldoklóról azt a takarót, mely után az olyan nagyon 
vágyott. Meglehet, úgysem lesz rá szüksége többé. A hal-
dokló angyal még csak meg sem mozdult. Filcsiknek még 
csak a keze sem reszketett. Még csak egy utolsó pillantást 
sem vetett a szegény leányra. Némán, szótlanul ment ki, 
mintha nem fájna neki semmi. 

Még arra sem fordult vissza, mikor a szolgabíró borza-
lommal sziszegett utána, hogy „pogány”. 

(…)
De nini, hiszen ott fekszik a tulajdonosa is a fa alatt: egy 

rongyos koldusasszony, ölében gyermekével. 
Melléjük tette a tarisznyát, és gyufát gyújtott, hogy job-

ban lássa, nincsenek-e meghalva? 
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(…)
Nézte, sokáig nézte őket. Jól láthatott. Az ég tele volt 

csillagokkal. A csillagok őt nézték, és talán integettek is 
neki, biztatták. Egyre lejjebb hajolt az alvókhoz, homlo-
kárul izzadság csurgott, feje lehanyatlott, a híres bunda 
lecsúszott válláról. Jó volt az így; olyan melege van külön-
ben is. Aztán sohasem nyomta még így, sohasem volt még 
ilyen nehéz az a bunda. 

Amint lecsúszott, fölemelte, s hirtelen végigterítette az 
alvókon. Azzal felugrott, s lassan, gondolkodva megindult 
a gyalogúton. Egyszer megállt, megfordult. Hátha mégis-
csak visszamenne érte? 

Nem, nem! Mit szólna hozzá az a millió szem az égen? 
Most már sietni, majdnem futni kezdett hazafelé. 
Az éj csendes volt, de hideg; az öregember pedig bun-

da nélkül, és mégsem fázott. 
Egy gondolat melegítette ott belül, azon a helyen, hol 

szíve szokott lenni más embernek, de ahova neki ahelyett 
csak egy követ tett – a közvélemény szerint – a gondviselés. 

Mikszáth Kálmán: Az a pogány Filcsik

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egyik oldalról, úgy látszik, elsődleges a felszólítás: az em-
ber változzon meg! Bárki meg tud változni, még az is, aki 
teljesen elveszítette az érzékenységét és a hitét. A tolvaj 
úgy tud megváltozni, hogy nem lop; határozza el, és va-
lósítsa meg! Viszont Isten újra tudja éleszteni ezt az érzé-
kenységet és hitet.

Ha valaki Istené, annak meg kell mutatnia a világnak, 
hogy különbözik a többiektől. Az ige azt mutatja meg, hogy 
el kell tudnunk különülni. 

Másfelől a változás lehetetlennek tűnik: egy ember a 
maga teljes egyszerűségében nem tud megváltozni. Nincs 
olyan a világon, aki pusztán egy utasításra szembe tudna 
fordulni az addigi életével.

És ez nemcsak a nem hívőkre vonatkozik, hanem a hí-
vő emberekre is, nekik is van az életükben olyan szakasz, 
amikor a világi dolgoknak nagyobb prioritásuk van, mint 
az isteni dolgoknak.

Nem feltétlenül jelent rosszindulatú szándékosságot, 
ha valaki eltévelyedik Istentől, egész egyszerűen az élet-
hez olykor szükség van olyan elemekre, amelyek erkölcsi 
érzékünk eltompulását okozzák. Példaként említhetjük a 
megélhetési bűnözőket. De lehet, hogy az egész világ ezt 
az eltompulást akarja.

A változáshoz valami drámai eseménynek kell történ-
nie: az eltévelyedett embereknek szükségük van egy olyan 
sokkra, amely fordulópontot teremt a további életükhöz.

Ezt a drámai fordulatot Isten adja, elsőként magában Jé-
zus kereszthalálában és az ahhoz kötődő ígéretekben. Más-
felől életünkben is vannak olyan események, amelyekben 
Isten jelenlétét érezhetjük. A sokk gyakran szörnyű is le-
het valakinek a sorsában, de Isten nagyobb távlatból látja 
és segíti az életünket.

Ezek mutatják, hogy a változás létezik. Ez önmagában 
is boldogító. Nem tudjuk, meddig hat ez a megújulás, mi-
kor kell Istennek újra helyrehoznia az életünket, de nem 
kételkedünk, hogy ez újra és újra megtörténhet. 


