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Hit és tudás
g  F A B I N Y  T A M Á S

„A hitetek mellé ragasszatok […] tudományt.”
(2Pt 1,5; Károli-ford.)

Amikor a rendszerváltás után az addigi Evangélikus Teo-
lógiai Akadémia egyetemi rangú intézmény lett, akkor a 
hittudomány szóban megtörtént az apostol által említett 
hit és tudomány „összeragasztása”. E két fogalom tartós 
és egymást erősítő kapcsolata azonban nem oldható meg 
azzal, hogy egy minisztériumi tisztségviselő vagy akkre-
ditációs illetékes ráüti a pecsétet a papírra.

Feladatunk szemléltetésére álljon itt egy idézet: „Egyhá-
zunk […] az új meg új korviszonyok, eszmeáramlatok és tö-
rekvések közepette csak úgy töltheti be a társadalomnak min-
den rétegére kiterjedő […] feladatát, ha megköveteli, hogy lel-
készei igazán a kor színvonalán álló tudományos képzettségű 
emberek [férfi ak] legyenek.” Vajon honnan való ez a mon-
dat? A legutóbbi zsinati előterjesztésből? Egyházunk straté-
giai anyagából? Valamely püspöki vagy felügyelői jelentés-
ből? Nem talált. Ez az igényt még a múlt előtti században fo-
galmazta meg Masznyik Endre pozsonyi teológiai tanár egy 
1896-ban tartott előadásában. Ma sem adhatjuk alább. Nekünk 
is ismernünk kell az új korviszonyokat és eszmeáramlatokat, 
továbbá fi gyelemmel kell lennünk a társadalom minden ré-
tegére, és persze mindezt tudományos igénnyel kell tennünk. 

A hit az alap. Ki-ki megfogalmazza, miként próbálja 
megharcolni a hitnek szép és nemes harcát. Megkülönböz-
tetjük a fi des quae crediturt a fi des qua crediturtól. Előbbi a 
hit tartalmára vonatkozik: amit hiszek; utóbbi pedig arra a 
hitre, amivel hiszek. Ezt nem lehet hőmérőzni, osztályozni, 
szigorlati tétellé tenni – de önmagát mindenkinek folyama-
tosan meg kell vizsgálnia. A hitnek ugyanakkor közösségi 
dimenziója is van. A mi egyházunk liturgiai gyakorlatában 
is elhangozhat ez az imádság: „Ne vétkeinket nézzed, ha-
nem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, 
és add meg teljes egységét.” A teológiai tanulmányok részét 
képezi annak megismerése, mi is az egyház hite. 

„Hitetekhez ragasszatok tudományt.” A protestáns új for-
dítás ezt így hozza: „Hitetekben mutassatok tudományt.” Az 

 1  Igehirdetés az EHE tanévnyitó istentiszteletén 2015. szeptember 11-én.

epihorégeó ilyeneket jelent: népünnepélyek során az énekkar 
költségeit fedezi, ellát, felmutat. Ha az első jelentést veszem, 
akkor mai fogalmi készletünkkel így mondhatnánk: a tudo-
mány legyen hozzáadott érték a hit mellett. Mind a személyes 
hit, mind az egyház hite nagy kincs – de érték, hozzáadott 
érték a tudomány is. Tegyük ezért mellé, ragasszuk hozzá.

A tudományra fi ttyet hányó hit vakbuzgó! A kultúra-
ellenes hit fanatizmus! A minőséggel nem törődő vallá-
sosság slampos!

Amikor a hit és a tudomány összefüggéséről beszélünk, 
akkor nemcsak a hittudományra kell gondolnunk, hanem a 
természet- és társadalomtudományokra is. Óriási jelentősége 
van annak, hogy egyetemünkön mostantól valláspedagógiai 
tanszék is működik. Ennek vezetője korábban teljes joggal fo-
galmazott úgy, hogy jó lelkiismerettel lehet egyszerre hinni és 
a természettudomány eredményeire építeni. „Isten nem a tu-
dásunk miatt fog üdvözíteni” – mondta egyszer valaki. Ám 
hozzá kell tennünk: de a tudatlanságunk miatt sem! Sőt ha 
az úgynevezett hit az igazság elhallgatásával, manipulációval, 
hamiskodással jár együtt, akkor Isten megítéli azt. Jézus azt 
mondta: „Legyetek szelídek, mint a galambok, okosak, mint a 
kígyók”, és nem azt, hogy „legyetek buták, mint a cipőtalp”! 

„Tudom, kiben hiszek”, mondja az apostol. Vallom, hogy 
a teológiai munka hitépítő és hitmélyítő folyamat lehet. És 
itt hangsúlyt kell tennünk a „folyamat” szóra, vagyis ehhez 
idő kell. Sokunk kedves professzora, néhai Prőhle Károly 
1990-ben ezt írta: „Az evangélikus teológia helyét és sze-
repét a felsőoktatásban és a tudományos világban az fogja 
döntő módon meghatározni, hogy sikerül-e hívő és tudós 
teológusokat odaállítani. Nem könnyű feladat ez, mert ke-
vesen vannak készen, és hamarabb felépül egy felhőkarcoló, 
mint kifejlődik egy tudós teológus. Ehhez a hívő aszkéták 
szívóssága kell. Tudom, hogy vannak ilyenek a fi atalok kö-
zött.” Ugye, ma is vannak ilyenek az EHE hallgatói között?

Az apostol mondatát persze meg is lehet fordítani: „Tu-
dásotokhoz ragasszatok hitet! Newtonnak tulajdonítják a 
mondást: „Az első korty a tudomány poharából ateistává 
tesz. A pohár alján pedig ott van az Isten!” Ezért hát kor-
tyolgassanak bátran. Ürítsük fenékig ezt a poharat. Váljék 
egészségükre. Sőt váljék üdvösségünkre!

M É C S E S  A  T E  I G É D e

*
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*Lelki kérdések az EHE stratégiai fejlesztési programjában
g  S Z A B Ó  L A J O S

 * Az EHE tanévnyitóján, 2015. szeptember 11-én elhangzott rektori 
beszéd bővített, szerkesztett változata. 

b Az Első lépések az EHE fejlesztési stratégiájában 
címmel megjelent tanulmányomban ( Lelkipásztor, 
2015/8–9. 282–285. o.) a hangsúly erősen arra került, 
hogy az Evangélikus Hittudományi Egyetem jövőké-
pében milyen konkrét belső szervezeti, felépítésbeli 
vagy külső kapcsolati kérdések kaphatnak prioritást 
és lehetnek mérvadók. Akkor a jelenben meglévő és 
a jövőben kialakítható működés szerkezeti és külső 
változásairól vizsgálódtunk, most a belső, lelki té-
nyezők számbavétele a téma.

Arra a kérdésre szeretnék koncentrálni, hogy döntő fon-
tosságú számunkra a lelki irányvétel, valamint a szerve-
zett és komoly energiaráfordítással megvalósuló spirituális 
közösségépítés az egyetem falain belül. 

Egyértelmű, hogy a lelkészi és hittanári hivatásra való 
felkészítésben fontos szerepet játszik a lelki fejlődés folya-
mata az egyetemi évek alatt. A lelki kísérés szempontjából 
is komoly feladat és cél ez. Jelentősége az utóbbi években 
fokozatosan nőtt. Egyéni megközelítésben azért is fontos 
ez a terület és időszak, mert a hallgatók nagyon eltérő ke-
gyességi háttérből és lelkiségi meghatározottsággal érkez-
nek tanulmányaik kezdetén. Kevesebben vannak, akik na-
gyon szilárd gyülekezeti kötöttségben és tradícióban ne-
velkedtek fel, és így rendelkeznek a stabil, hagyományos 
evangélikus lelkiség tapasztalatával. Többen vannak azok, 
akik nem sokkal, esetleg pár évvel a lelkészi hivatás mel-
letti döntésük és elhívatásuk előtt kapcsolódtak egy gyü-
lekezeti közösségbe, de ebben az esetben is inkább csak 
rétegalkalom, konferencia vagy csendesnapi élmény indí-
totta el őket. Az az előírás, hogy legalább két évnek el kell 
telnie a konfi rmáció után a jelentkezésig, illetve felvételi-

ig, sokat segített abban az értelemben, hogy a jelentkezők 
alaposabban megismerték az evangélikus közösségek éle-
tét, és jobban meglátták azt is, hogy az evangélikus közös-
ség milyen lelkiséget kínál nekik. 

Vannak, akik nagyon behatárolt lelkiségi csoportból 
jönnek, és a szélesebb egyházi élettel – amelyet hagyomá-
nyosan „közegyháznak” nevezünk – kevesebb kapcsola-
tot fenntartó közösségekből érkeztek, és így – kegyessé-
gi okokból – nehezebben nyílnak meg a tágabb értelem-
ben vett (köz)egyházi élet irányába. Az ilyen esetekben az 
egyetemi lelkész és az oktatók feladata a speciális bizalo-
mépítés és egyfajta nyitottság ébresztése az érintett hallga-
tókban. Hiszen a lelkészi pálya az egyház teljes összefüggé-
sében bontakozik ki eredményesen, a gyülekezetek pedig 
nem egyetlen kegyességi irányzathoz tartozók közössége, 
hanem sokszínű és különböző felfogású emberek testvé-
ri találkozása és élettere. Amilyen mértékben a hallgatói 
évek alatt el tudják fogadni egymás lelki életét, fel tudják 
fedezni annak értékeit, és be tudják építeni a közös szol-
gálatvégzésbe, olyan mértékben lesznek erre később képe-
sek az aktív lelkészi szolgálatban is.

Az utóbbi években egyre többen érkeznek egyházi fenn-
tartású középiskolából. Ők azok, akik rendelkeznek általá-
nos egyházi tájékozottsággal, és már van evangélikus kö-
zösségi élményük. Nagyon sok függ attól ezekben az ese-
tekben, hogy az iskolalelkész mennyi energiát fektetett a 
felkészítésbe. Sok esetben nagyon jó tapasztalataink van-
nak ebben az összefüggésben. 

A hallgatói utánpótlásnak ez a színes és változatos hát-
tere is nyilvánvalóvá teszi, hogy fontos jobban odafi gyelni a 
hallgatók lelki életére és fejlődésére, nemcsak a kollégium-
ra vonatkozóan, hanem a kint lakók esetében is. Érdemes 
bátorítani őket arra, hogy az egyetemi évek alatt fokozato-
san mélyüljön el a személyes kegyességük, és legyen egyre 
szorosabb a gyülekezeti és egyházi kötődésük. A legideáli-
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sabb az, ha valaki beépül egy budapesti gyülekezet életébe, 
és az otthonitól eltérő, új közösségi élményeknek válik ré-
szesévé. Ezeknek a kapcsolatoknak az átgondolása és meg-
valósítása is szerves része lehet egy stratégiai folyamatnak. 
Oktatásban és nevelésben egyaránt fókuszba került ez az 
utóbbi években, de mindenképpen fáradoznunk kell ennek 
a továbbfejlesztésén és megújításán is. Az egyetemi lelkészi 
munka spirituális szerepe növekszik. Mindig fontos, hogy 
az oktatók is vegyenek ebben részt, és biztosítsák annak a 
lehetőségét, hogy a hallgatóknak legyen az egyetemen belül 
személyes mentora, kísérője, nehezebb helyzetekben min-
dig elérhető, tapasztalt beszélgetőtársa lelki értelemben is.

Az erősebb lélek igénye

Rendkívüli helyzet vesz körül ma minket. Közelebbről ta-
pasztaljuk azok a képeket, arcokat, sorsokat, fájdalmakat 
és küzdelmeket, amelyek az utóbbi két és fél évtizedben 
csak a távolban voltak jelen. Másképpen nézünk önma-
gunkra is ilyenkor. Másképpen a környezetünkre és más-
képpen a jövőnkre. Másképpen néznek sokan az egyházra 
is ilyen nehéz időkben. Más azoknak a helyzete is, akik az 
egyházi szolgálatra készülnek, és fele kell vértezniük ma-
gukat azokkal a kompetenciákkal, amelyekre körülbelül 
egy évtized múlva gyülekezeti lelkészként vagy hittanár-
ként szükségük lesz.

Egyet biztosan érzünk mindannyian: erősebb lélekre, 
érzőbb lélekre lesz szüksége mindenkinek, aki az egyház-
ban szolgálatot szeretne végezni ma és a jövőben. Ezen az 
„erősebb lélekhez” vezető úton külön fi gyelmet és törődést 
igényelnek a kezdők és a végzősök. Speciális lelki feltöltő-
désre van lehetősége a már idejüket döntő módon gyüle-
kezeti, gyakorlati helyszínen töltő hatodéveseknek. Men-
tor lelkésztől és a gyülekezeti tagoktól egyaránt kaphatnak 
olyan impulzusokat, amelyek egy egész életre meghatáro-
zók lehetnek. Ahogyan a napi felsőoktatási munkában em-
legetjük, a bemeneti és a kimeneti ponton lévőket különö-
sen is fi gyelnünk és gondoznunk kell.

A hittudományi egyetemek képzési munkája ma azért 
is nagyon speciális, mert itt az oktatói és kutatói tevékeny-
ség egyértelműen összekapcsolódik egy elengedhetetlen 
lelki nevelési programmal. Tudásanyag megfogalmazá-
sa, közvetítése és a lelki érlelődés egyszerre zajlik, „egy fe-
dél alatt”. Nem elkülönítetten és függetlenül valósul meg 
a lelkészek, hittanárok, gyülekezeti munkatársak és egy-
házzenészek oktatásában a lelki munka, hanem szervesen 
összekapcsolódva, a szakmai képzéssel együtt, és vitatha-
tatlan, hogy egy egyértelmű hitbeli, lelki erősödés és fej-
lődés is célja az egyetemi tanulmányoknak. 

Világosan látszik ma, hogy hatalmas lelki erőre és ha-
tásra van szükség ahhoz, hogy valaki lelki értelemben ered-
ményesen hatni tudjon a környezetében lelkészként, hitta-

nárként vagy gyülekezeti munkatársként. Jól látható, hogy 
mennyire nem könnyű ma közösségi életet szervezni vagy 
aktivitásra mozgósítani embereket. Ehhez viszont a fel-
készülés során olyan alkalmakat kell tudnunk szervezni, 
amelyek vonzó hatással vannak, és meg kell teremteni an-
nak a lehetőségét, hogy a lelki töltekezés is aktívan jelen le-
gyen a meg nem kérdőjelezhető, kognitív tudást nyújtó fő 
képzési vonal mellett. A lelkiekben gazdag ember tud mo-
tiváló és inspiráló lenni az egyházban is. 

A képzés lelki hátterének fontosságát igazolja az a meg-
nehezedett környezet is, amelyben a szolgálatokat végez-
zük ma. Nem gondoltuk évekkel ezelőtt, hogy olyan kér-
désekkel kell szembenéznünk, és olyan problémákat kell 
megoldanunk, amelyekkel ma találkozunk. Valósággá vált, 
hogy speciális európai krízisszituációval kell számolnunk, 
és hosszú ideig jelenlévő egzisztenciális válságokkal kell 
foglalkoznunk. Ezek egyben rámutatnak arra, milyen nagy 
szükség van az egyház munkájára a világban.

A menekülő emberek sokasága teljesen új kihívást je-
lent az egyházaknak. Az otthontalanság megértése és fel-
dolgozása is teljesen új kérdés a gyülekezeti élet jövőképé-
vel kapcsolatosan. A hagyományos gyülekezethez tartozás 
stabilitását felváltja egy mobilitás, és ehhez a helyzethez na-
gyon gyorsan kellene alkalmazkodnunk, hogy ne veszít-
sünk el gyülekezeti tagokat. Az egzisztenciális létbizonyta-
lanság emberek tömegeinek lett napi gondja, és erre senki 
sem számított néhány évvel ezelőtt. A fi atalok elköltözése 
Magyarországról már a gyülekezetek mindennapi életében 
is mutatja a hatását. Az idősödő társadalom pedig újabb és 
újabb szociális kérdéseket vet fel, ezekre nem könnyű meg-
találni a megoldást és a továbbvezető utat. 

Ezért szeretnénk a jövőben a teljes képzés összefüggé-
sében tudatosan is támogatni és erősíteni a lelki nevelés és 
fejlődés vonalát. Egyfajta speciális „érzékenyítési” prog-
ramra van szükségünk, hogy a felnövekvő lelkészi és hit-
tanári generációnak legyen természetes fogékonysága ezek-
re a helyzetekre. Előtérbe kerülnek a szociális és diakóniai 
területek. Erre konkrét példa lehet egy most tervezett ön-
kéntesen választható kurzus, ahol a menekült gyermekek 
„képzőit” képeznék a diakóniai és segélyszervezetek szak-
emberei, hogy alkalmasak legyenek a konkrét segítségnyúj-
tásra iskolákban és óvodákban, ahol a menekült gyerme-
keket is befogadják.

Lehet-e a lelki fejlődést stratégiai 

kérdésként kezelni?

Vajon lehet-e a lelki fejlődést stratégiai kérdésként kezelni? 
Szabad-e egyáltalán erről ilyen értelemben gondolkodni? 
Azt hiszem, ma mindenképpen stratégiai kérdésként kell 
a lelki fejlődést kezelnünk.

Ha arra a szituációra gondolunk, amely akár csak a 
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mostani időkben körülveszi az egyházi szolgálatvégzést 
hazánkban és Európában, akkor látjuk, hihetetlenül jó lel-
ki erőben és állapotban kell lennie minden szolgálatvégző-
nek ahhoz, hogy helyt tudjon állni. 

Érzékenyítésre is szükség van, hogy legyen kellő fogé-
konyság és empátia a szüntelenül érkező szociális kihívá-
sokra. Olyan kompetenciára van szükség, amelyre az utób-
bi évek gyors változásai miatt nem igazán készülhettünk 
fel. Nyilván teljesen más a módszertana a lelki élet erősí-
tésének, mint a képzés többi elemének. Ez az, amit nem le-
het egyszerűen kreditekkel vagy tantárgyleírással fejlesz-
teni. Speciális benne az, hogy ezt a készséget segíteni és 
támogatni lehet egymás életében. Megélni egymás előtt. 
Megélni közösen. Nem tananyagbővítést jelent ez, hanem 
a tanítás és tanulás módszertanának fejlesztését úgy, hogy 
sokkal erősebben kötődjön az a mai realitásokhoz, a jelen 
szituációihoz. 

Mindez mozgással és aktivitással is együtt jár. Ahogyan 
ebben az évben az ökumenikus Tágas tér fesztivál vagy az 
éppen vele majd egy időben zajló evangélikus artikuláris 
nap zarándoklatának szervezői hirdetik meg, hogy a tra-
díció és az aktualitás együtt váljon lelki élménnyé. Nem 
statikus rendezvényre, hanem dinamikus közösségi élmé-
nyekre, nem statikus tanításra, hanem a dinamikus való-
ság megélésére van szükségünk. Az válik igazán lelki él-
ménnyé és erőforrássá, ami mozgásban és dinamizmusban 
jelenik meg. Növelni szeretnénk az ilyen jellegű gyakorla-
tok és szemináriumok számát és intenzitását. De több kö-
zösségépítő módszertanra is szükség van a képzés felépí-
tésében. Nemcsak a konkrét gyakorlati jellegű tárgyakra, 
hanem más diszciplínákra nézve is igaz, hogy minél több 
aktualitás és helyszíni tapasztalat megszerzésére lesz szük-
ség a jövőben. A diakónia és a szociális munka kérdései-
nek is be kell épülniük a legtöbb tantárgy tematikájába. Ez 
az átélhető és megélhető hit élménye – cselekvéssel egybe-
kötve. Erre várnak sokan, ez lehet igazán hatásos és ered-
ményes, megszólító erejű munkamódszer az egyházban.

Az egyetemi közösségi élet megerősítése fontos cél előt-
tünk. Az is világosan látszik, hogy az egyetemi évek alatt 
egy sajátosan izgalmas lehetőség nyílik egymás lelki éle-
tének kölcsönös fejlesztésére. Eltérő nézetek és kegyességi 
gyakorlatok kölcsönös megismerése és egy közösen is elfo-
gadható és megélhető lelki létforma kialakítása és begya-
korlása kiemelt célja kell hogy legyen a munkánknak. Ezért 
nem lesz luxus, hogy több kirándulás, csendesnap vagy is-
kolai gyakorlat kerül előtérbe a jövőben a képzés folyamán. 
Kiváló lehetőség ilyen értelemben az is, hogy közel ötven 
hallgatónknak nyílik lehetősége 2015-ben arra, hogy Luther 
nyomdokain járva reformációi tanulmányi kiránduláson 
vehessen részt Németországban ezen az őszön. 

Egy új korosztály néz szembe a mai aktuális kérdések-
kel, és vállalja fel a reformátori teológiai gondolkodás tradí-
cióját a teológiai képzésben. Igazi dialógus és műhelymun-

ka segítheti ennek az eredményességét. Egy fi atal korosz-
tály keresi a jövő útját azzal az érdeklődéssel, hogy milyen 
formában és milyen hatékonysággal lesz majd lehetősége 
helytállni a jövőben, és mivel válhat igazán lelki támasszá 
sokak életében. Honnan lesz missziói ereje és lendülete a 
munkájának abban a társadalmi közegben, amelyben jól 
láthatóan erősödik az önzés és az egyéni érdekek előtérbe 
kerülése a közösségiek rovására.

Nyilván nem segít ezen az, ha csak elvárásokat és igé-
nyeket fogalmazunk meg ezen a téren. Sokkal inkább von-
zó lehet, ha a felkínált alkalmakkal intenzívebben élünk, 
és ezek valóban találkozási lehetőséget jelentenek abban az 
értelemben, hogy oktatók és hallgatók kölcsönösen megta-
pasztalhassák egymás lelki értékeit és kincseit. Istentisz-
teletek és kötetlen alkalmak egyaránt fontosak a lelki ne-
velés érdekében.

Szükségünk van arra a személyes változásra és meg-
újulásra is, hogy saját magunk tudatosan akarjuk ezt, és 
minél többet törődjünk a lelki életünkkel. 

A másik életében meglátott és megtapasztalt lelki ér-
tékek fejlesztik a sajátunkat is. Kritikai és önkritikai ké-
pességre egyaránt szükség van ebben a folyamatban. Va-
jon mennyire leszünk képesek arra, hogy fokozottabb oda-
fi gyeléssel és érdeklődéssel meghalljuk egymás életének 
üzenetét és ezzel erősödjön mindegyikünk lelki élete? De 
legyünk ébren abban az értelemben is, hogy ha szélsősé-
ges és kirekesztő magatartással kell megküzdeni ebben a 
teológusközösségben, akkor erre is képesek legyünk. Nem 
szabad szó nélkül hagyni deformációkat, sérüléseket vagy 
éppen sértéseket sem ebben a közösségben. Nem szabad 
előítéletekkel telített vagy meggondolatlan szövegekkel vag-
dalkozó magatartással a szószékre vagy a katedrára men-
ni a jövőben. Megalapozott, higgadt és lelkileg érett egyé-
niségeknek szabad szolgálatba állniuk. Önismeretre, lelki-
ismeretre és önkontrollra egyaránt folyamatosan szüksége 
van annak, aki lelki munkával foglalkozik mások életében. 
Egymás megőrzése csak akkor sikerülhet, ha a jóindulatú, 
de komolyan kritikus véleményünknek is hangot adunk. 
Időközönként fontos felülvizsgálni mindenkinek a lelki 
egészségét, aki mások lelkének az építésére és fejlesztésé-
re készül hívatásában.

Hivatásunk ajándék és felelősség

Az egyházi fenntartású és egyházi szolgálatra felkészítő 
felsőfokú oktatási intézménynek szükséges ezt a speciális 
lelki küldetését komolyan venni. Nem egyszerűen azért, 
mert ez az elvárások egyike, hanem azért, mert a diploma 
csak akkor lesz életpályát biztosító végzettség, ha a szük-
séges tudás mellett ott van a szükséges, egészséges lelkiség 
is, méghozzá aktív formában. 

Minél mélyebb teológiai tudást sikerül megszereznie 
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valakinek, annál inkább lesz képes arra, hogy korrekt, be-
fogadó és toleráns kegyességben éljen, és ennek megfele-
lően legyen jelen az egyetem és az egyház közösségében. 
Egyházunk jövőjének fontos záloga az, hogy létezzen a jö-
vőben egy általánosan elfogadott, korszerű evangélikus 
kegyességi élettípus. Ez a követhetőségnek is alapfeltétele. 
A látható, érezhető, érthető tanítványok lesznek kicsiben 
és nagyban a növekedés megvalósítóivá egyházunkban. A 
gyülekezetépítésnek vagy éppen az új gyülekezet alapítás-
nak is ez az egyik előfeltétele. 

Ma a modern missziói szemlélet arról szól, hogy egyfaj-
ta bevásárlókosárral közlekednek a vallási piacon az identi-
táskereső emberek. A kérdés az, hogy hol állnak meg és hol 
vásárolnak be rendszeresen. Hova térnek vissza legtöbb-
ször. Mi az, ami nem maradhat ki az életükből a további-
akban. Az azonnal alkalmazható eszközökben keresik az 
emberek az élet kérdéseire is a megoldást. 

Arról szól ma az egyházi pálya, hogy egyfős hittanórán 
vagy sokfős templomi gyülekezetben sikerül-e tartalmas-
nak és lelkesnek mutatkoznunk, hogy a megszólító erőnk 
és a kisugárzásunk, amely mozgásba hoz, élő és valós le-
gyen. A hívek templompadban vagy iskolapadban egya-
ránt akkor mozdulnak érdeklődve az egyház irányába, ha 
a munkavégzésünk valóban „tartalmas” és „lelkes” is. A 
kettő együtt hat. Tudás és hit. Tananyag és életgyakorlat. 
Elmélet és gyakorlat. 

De mindenképpen szükség van a mélyebb lelki dimen-
ziókban mozgó és megérintő szóra és jelenlétre. Igehirde-
tésben, lelkigondozásban, hittanórán, gyülekezeti alkalma-
kon éppen ennek a kettőnek a megléte a hitelesség záloga. 
Tárgyi tudás és vonzó személyes hitélet. Szellemi napra-
készség és lelki éberség.

Mit tehet a jövőben jobban vagy talán másként felsőok-
tatási intézményünk azért, hogy a tudás mellett a lelkület is 
alakuljon, fejlődjön és megerősödjön? Ne másodlagos sze-
repet kapjon a lelki nevelés. Legyen az alapértelmezésben 
is erősen jelen az, hogy valóban „megtaláltként” akarunk 
keresni másokat, és „megszólítottként” szeretnénk kom-
munikálni másokkal. Ritkán foglalkozunk ezzel ennyire 
direkt módon, de ma nagyon érezzük, hogy egyházi pá-
lyán nem lehet boldogulni, ha nincs meg a személyes lel-
ki élet öröme és szépsége a lelkészek, tanárok, gyülekeze-
ti munkatársak életében. Elsajátított tudás mellett ott kell 
lennie a megszerzett, megtapasztalt és átélt hit örömének 
is. Gyakorlati megközelítésben ez röviden azt jelenti, hogy 
kifelé is annak van nagyobb esélye a hit sugárzására, aki a 
felkészülési évek alatt maga is feltöltődött lelki energiával. 

Biztos, hogy ez a szemléletváltás nem egyszerűsíti a 

teológiai képzést, inkább bonyolultabbá teszi. Ezért a jö-
vőben a végzett hallgatóink életét is intenzívebben szeret-
nénk kísérni, és több tapasztalatot kívánunk gyűjteni az ő 
életük alakulásából. Ennek a kísérő programnak a szerve-
zésében is látszik, milyen fontos, hogy a lelkész vagy a hit-
tanár lelkileg is a lehető legjobb formában és egészségben 
legyen. E nélkül a lelkileg fi tt állapot nélkül nehéz a pályán 
maradni. Megléte azonban kézzelfogható módon segíti a 
lelkészi és hittanári szolgálatvégzést és eredményességet. 

Ezért érzem én is rendkívül aktuálisnak azt az üzene-
tet, amelyet éppen a napokban megrendezett tiranai kon-
ferencián tartott előadásában hangsúlyozott Gerhard Ulri-
ch püspök. Isten irgalmassága és kegyelme olyan ajándék, 
amely nincs feltételekhez kötve. De ez nem azt jelenti, hogy 
az ember azt tesz, amit csak akar. Hanem éppen az a célja 
és lényege, hogy a teremtettség irányában felelősségtelje-
sebb és gondoskodóbb magatartásra indítson.

Nem lehet mindent megvásárolni. Nem minden eladó. 
Ahogyan az LVSZ mottói is erre fi gyelmeztetnek: Salva-
tion – Not for Sale. Human Beings – Not for Sale. Crea-
tion – Not for Sale. 

Isten irgalmassága nem is biankó csekk. Nem automa-
tizmussá egyszerűsíthető eszköz, hanem ajándék. Az aján-
dékkal élésnek pedig pontos és jól ismert kultúrája van. 

Jó lenne ebbe az irányba fejlődni. Az evangélikus lelkü-
let és lelkiség specialitásait nekünk kell megélnünk, és re-
ménység szerint rajtunk keresztül válhat ez vonzóvá és kö-
vethetővé a jövőben. Erősebb lélekkel nagyobb az esélyünk. 

A lelki dimenzió fontosságára mutat rá Szabó B. And-
rás a pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelésével 
foglalkozó disszertációja is, amikor az élet megélhetőségé-
nek kérdését nem felejti el a legnagyobb összefüggés távla-
tába helyezni. „A túlélés a materiális megélés folyamatos-
ságán túl a jövő iránti felelősséget hordozza. Az élet pedig 
az örök élet perspektívájába helyezi el az emberi létezést és 
ennek materiális fenntartását. Úgy kell az embernek meg-
élnie, hogy életét, mint a földi életen túli céllal rendelke-
ző létet, ne a mindennapi megélhetés határozza meg.” Ez 
pedig mindenképpen egy egész életen át tartó intenzív és 
erős lelket igénylő tanulási folyamat. 

A teológiai felkészítés és oktatás akkor lehet hatékony 
és eredményes a jövőben, ha a lelki élet kérdései előtérbe 
kerülnek. A begyakorlás és a szinten tartás pedig a min-
dennapok menetében szervesen hozzáépül az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem stratégiai fejlesztési folyamatához. 
Nyilván egy ilyen átalakulás és fejlődés többéves program-
ban valósulhat csak meg, de nem hiányozhat belőle a meg-
élt közösségi hit aktív jelenléte.



d  3 6 6

b TANULMÁNYOK 

Diplomás pályakövető rendszer: megújuló 

értékközvetítés és „közösségfokozás”
g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

 A vallás nem csupán religio, érzelem vagy etika, hanem 
tulajdonképpen találkozás azzal, aki közelebb áll hozzám, 
mint én saját magamhoz. A teológia tudománya pedig lehe-
tőséget biztosít arra, hogy az említett találkozás élményét és 
annak következményeit minél pontosabban kifejezhessük. 
Emberi közösségeink és azok minősége az említett találko-
zás nyomán nemcsak megváltozik, hanem egy magasabb 
szinten valósul meg, ahol a közösség és az együvé tartozás 
nem szimpátián, együttérzésen vagy a másik kedvelésén 
alapul, hanem tudatosul, hogy a közösség alapja és eredője 
Jézus Krisztusban keresendő, akiben és aki által egyek va-
gyunk. Ez az egység az egymás felé való megnyílás forrása. 
Szabadságban fogant és szabadságot tisztelő elfogadás. Ha 
pedig a teológia egyetemi szintű művelésére gondolunk, 
akkor elengedhetetlen a Krisztusban fellelt önazonossá-
gunk megóvása és a külső elvárásoknak és kihívásoknak 
való megfelelés biztosítása. A mai egyetemi képzésben ezért 
bír rendkívül nagy jelentőséggel a minőségbiztosítás fogal-
ma, amelynek részét képezi a címben szereplő diplomás 
pályakövető rendszer (DPR). Az alábbiakban a rendszer 
szükségességéről és az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem életében betöltött szerepéről lesz szó.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 34. 
§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények 
– önkéntes adatszolgáltatás alapján – ellátják a pályakö-
vetés feladatait, amelynek keretében fi gyelemmel kísérik 
azoknak a munkaerő-piaci helyzetét, akik náluk szereztek 
bizonyítványt, oklevelet. A diplomás pályakövetési rend-
szer olyan gyakorlatok összessége, amelyek közvetlen visz-
szajelzést biztosítanak a képzések hatékonyságáról. Ezek 
alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem megszer-
vezi az intézményi pályakövetés feladatait ellátó rendsze-
rét, kialakítja annak pénzügyi forrásait, szervezeti felépí-
tését, informatikai hátterét, beszámolási rendszerét. Biz-
tosítja továbbá a jogszabályoknak megfelelő adatkezelést 
és adattárolást, a kapcsolattartást más szervekkel, szemé-
lyekkel, illetve a minőségbiztosítás feltételeit.

A DPR lényege, hogy az egyetemen végzett hallgatók 
életútját kövesse, folyamatos kapcsolattartás révén in-
formációkat gyűjtsön a munkába állás tapasztalatairól, 
a munkaerő-piaci jellemzőkről, a szerzett ismeretek al-
kalmazhatóságáról, esetleges továbbképzési igényekről. 
A diplomás pályakövetés révén az egyetem a folyamatos 
kapcsolattartás révén információkra tehet szert a munká-

ba állás tapasztalatairól, a munkaerő-piaci résztvevőkkel, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház és a közszféra mun-
kaadói képviselőivel. 

A feldolgozott információk alapján a DPR lehetővé te-
szi a képzési kínálat tervezését, az intézményi stratégia 
fejlesztését. A DPR lehetőséget nyújt tanulmányi és élet-
pálya-tanácsadás kialakítására. A DPR az egyetem egyéb 
szabályzataiban foglaltakra tekintettel egységes rendszer-
be foglalja az egyetem diplomás pályakövetéssel kapcsola-
tos tevékenységét, felügyeletét, működési feltételeit, szerve-
zeti és pénzügyi feltételrendszerét. A kialakított rendszer 
szabályzata átfogóan határozza meg az egyetem pályakö-
vetési rendszerét.

A DPR eredményes működéséhez elengedhetetlen a ha-
tékony kommunikációs tevékenység, amely elősegíti az in-
tézmény oktatási, tudományos tevékenységének fejlesztését. 

A DPR belső nyilvánossága révén (vezetők, oktatók, ku-
tatók, adminisztratív tevékenységet végzők) a szabályzat-
ban meghatározott körben biztosított az adatok megisme-
rése. A DPR nyújtotta információk lehetővé teszik a belső 
nyilvánosság számára az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen végzettek egyházunkban és azon kívüli érvényesülé-
sének megismerését, a minőségbiztosítási tevékenység erő-
sítését. A DPR külső nyilvánossága a külső környezet felé 
biztosítja az információk elérését, a kapcsolattartást a vég-
zett hallgatókkal, a Magyarországi Evangélikus Egyházzal 
mint fenntartóval, munkaerő-piaci szereplőkkel és a gyü-
lekezetek tagjaival. A DPR-vezető (e sorok írója) feladata 
a kommunikációs stratégia kialakítása, elkészítése, a kü-
lönböző kommunikációs eszközök felhasználása. A kom-
munikációs stratégiát az egyetem szenátusa hagyja jóvá. 
A kommunikációs stratégia kiemelt célja a kapcsolattartás 
a Magyarországi Evangélikus Egyház Elnökségével és Zsi-
natával, a munkaerő-piaci szereplőkkel és szakmai szerve-
zetekkel, valamint a közigazgatási szervekkel. 

A DPR kommunikációs stratégiája szervesen illeszkedik 
az intézményi kommunikációhoz, a marketing- és beisko-
lázási tevékenységhez. A kommunikációs stratégia kialakí-
tásánál meg kell határozni az érdekeltek körét, a kommu-
nikációs csatornákat és eszközöket. A DPR-kommuniká-
ció kiemelt célja az eredmények nyilvánosságra hozatala, 
amelynek két szintjét különíthetjük el: a belső nyilvános-
ság szintjét (egyház) és a teljes (külső) nyilvánosság szint-
jét. A teljes (külső) nyilvánosság révén a különböző kom-
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munikációs csatornákon keresztül minden érdeklődő szá-
mára elérhető az információk meghatározott köre. 

Az egyetem képzési minőségének javítása, az intéz-
ményfejlesztés céljából a végzett hallgatók munkaerő-pia-
ci helyzetét (itt elsősorban egyházunkra gondolhatunk), a 
megszerzett diploma munkaerő-piaci értékét a diplomás 
pályakövetési rendszer segítségével rendszeresen mérni 
és értékelni kell. A pályakövetés mérésének és értékelésé-
nek célja, hogy az egyetem teljes körű visszajelzést kapjon 
a végzett hallgatók elhelyezkedési sikerességéről és ered-
ményességéről. A DPR révén az intézmények visszajelzést 
kapnak a végzett hallgatók pályamódosítási, továbbtanu-
lási lépéseiről is. A pályakövetés célja továbbá az egyetem 
volt hallgatóival való kapcsolattartás. A DPR eredménye-
it fi gyelembe kell venni az egyetemi képzési stratégia fej-
lesztésénél, a szakok létesítésénél, a tantervek és a képzési 
tervek meghatározásakor. 

A felmérés módszere a személyre szóló kérdőíves adat-
felvétel és annak személyazonosításra alkalmatlan módon 
történő értékelése. Az intézményi kérdőív tervezetének ki-
dolgozása a DPR-vezető feladata, amely tervezési folyamat-
ban részt vesznek a minőségügyi felelősök, a szakirányfe-
lelősök és a hallgatói önkormányzat elnöke. Az intézmé-
nyi kérdőívet a minőségügyi felelősök javaslatára speciális 
kérdésekkel lehet kiegészíteni. Az intézményi kérdőívek ki-
dolgozásakor fi gyelembe vesszük az országos diplomás pá-
lyakövetői program ajánlásait, mintakérdőíveit. 

A DPR legfontosabb adatforrása az online módszerrel 
lefolytatott kérdőíves kutatás, amelyet az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem elektronikus tanulmányi nyilvántar-
tásába (ETN) feltöltött kérdőív tesz lehetővé. A rendszer-
be feltöltésre kerülnek a volt hallgatók (öregdiákok) e-mail 
címei, illetve a pályakövetési rendszer szempontjából fon-
tos adatok. Az adatok segítségével kiküldhetők az online 
adatgyűjtő felületre mutató internetes hivatkozások, ille-

tőleg a kérdőívek/tesztek is. A végzett hallgatók az interne-
tes hivatkozásra kattintva közvetlenül a kitöltendő kérdő-
ívekhez juthatnak el. A rendszer anonim kérdőívek kitöl-
tésére alkalmas.

Az említett pályakövetési rendszer mellett a 2015/2016-os 
tanévben kialakításra került az egyetem ALUMNI öregdiák 
rendszere, amelynek célja, hogy az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem egykori hallgatói és az egyetem között kapcso-
latot építsen ki, erősítse az egyetemi hagyományok ápolását. 
Az ALUMNI rendszer elősegíti továbbá az egykori hallgatók 
egymás közötti, az egyetemi vezetéssel és oktatókkal való 
kapcsolatainak kiépítését, fenntartását. Az ALUMNI tag-
jai jogosultak részt venni az egyetem által szervezett kép-
zéseken, tanfolyamokon, kulturális, tudományos és sport-
programokon. Jogosultak részt venni továbbá az ALUMNI 
által szervezett rendezvényeken. A tagok jogosultak hozzá-
férni az egyetem ALUMNI és DPR elektronikus adatbázi-
sához a felhasználási jogosultságuknak megfelelő szinten, 
az ALUMNI és a DPR elektronikus kiadványaihoz, továb-
bá jogosultak egyéb egyetemi DPR- és ALUMNI-szolgálta-
tások igénybevételére. A szolgáltatások köréről, az igény-
bevételi lehetőségekről a DPR-iroda nyújt felvilágosítást.

A hittudományi egyetemen történt ilyen irányú fejlesz-
tések révén joggal bízhatunk abban, hogy nem csupán a lel-
készi fraternitás, a kollegiális összetartozás tudata erősöd-
het, hanem egyfajta „refl exív modernizáción” keresztül az 
oktatás minősége nő és a megszerzett ismeretek, készsé-
gek alkalmazhatósága bővül. A DPR-en keresztül végzett 
egyházszociológiai felmérések alapján rugalmasan tudjuk 
fejleszteni a képzéseink és továbbképzéseink hatékonysá-
gát a közvetlen visszajelzések alapján. További és aktuális 
információk az egyetem ALUMNI- és DPR-honlapján ke-
resztül érhetőek el.1

 1 https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/?id=433.

Egy vallási közösséget nemcsak azáltal lehet jellemezni, 
hogy milyen hitelveket vall (dogmatika), milyen erkölcsi 
értékrendet követ (etika), és milyen szertartásai vannak 
(liturgia), hanem azáltal is, hogy milyen énekeket vall a 
magáénak. (Az énekek, illetve mozgalmi dalok a politi-
kai pártokról és mozgalmakról is viszonylag pontos ké-
pet festenek.)

Tanulmányomban két olyan zsoltárt szeretnék elemezni 
– a 46. és az 51. zsoltárt –, amelyek átköltései fontos szere-
pet játszottak és játszanak evangélikus identitásunk meg-
határozásában.

A zsoltárokról azért beszélhetünk az evangélikus iden-
titásunkkal kapcsolatban, mert Luther Márton nagyon so-
kat foglalkozott a zsoltárok magyarázatával. Talán kevéssé 
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ismert, hogy ő a bűnbánati zsoltárok magyarázatával szer-
zett magának hírnevet.

46. zsoltár

Vegyük először górcső alá a 46. zsoltárt. Ami a formáját 
illeti, három egyenlő strófát kapunk, ha a 4. vers végét is 
kiegészítjük a  kifejezéssel.

Ami a zsoltár műfaját illeti, a kommentátorok többsé-
ge az úgynevezett sioni énekek közé sorolja. Ide tartozik 
a 48., a 76. és a 87. zsoltár is. Ezekben a zsoltárokban ki-
sebb vagy nagyobb mértékben találkozunk az úgynevezett 
sioni teológiával. Figyeljük meg a legalapvetőbb vonásait: 

– A Sion . Sionnak ezzel a leírásával találkozunk 
Zsolt 48,3-ban:   . Topográfi ai szemszög-
ből nézve ez értelmetlenség. Sion hegyének ugyanis nincs 
északi kiszögellése vagy csücske. A zsoltáros azt akarja a 
Sion hegyéről elmondani, hogy . Ézs 14,13kk segítsé-
gével megérthetjük, hogy mit akar ezzel kifejezni. Ebben 
a gúnydalban a babiloni királyról van szó, aki azzal dicse-
kedett, hogy felmegy az égbe, az Isten csillagai fölé helye-
zi trónszékét, és az istenek gyülekezetének hegyén fog lak-
ni „a legtávolibb északon”. Az északi hegy ( ) tehát 
Isten hegye, az istenségek gyülekezetének helye. Az Uga-
ritban végzett ásatásokból tudjuk, hogy eredetileg arról a 
hegyről volt szó, amely ettől a várostól északra volt. Mons 
Cassiusról van szó (ma Dzsebel el-Akra), amely Ugarittól 
(ma Rász Samrá) északra fekszik. Az „északi hegy” meg-
nevezés idővel Mezopotámiában és Kánaánban az „Isten 
hegye” kifejezés szinonimájává lett. Izrael ezt a megjelölést 
átvette, és a Sionra alkalmazta. A zsoltáros tehát azt állítja 
Sionról, hogy Isten hegye, és ez az állítás mindenkivel vi-
tába száll, aki más hegyről állítaná, hogy . Zsolt 48,3-
ban annak a kifejezéséről van szó, hogy az Úr a Sionon je-
len van, és Jeruzsálemben lakozik.

– Sion a világmindenség középpontja. Ez annak a kö-
vetkezménye, hogy ott lakik a Magasságos. A zsoltárokban 
ennek a gondolatnak a visszatükröződését abban az állí-
tásban találjuk, hogy Sion   (Zsolt 48,3). JSir 
2,15-ben arról van szó, hogy a környező népek is elismer-
ték, hogy Jeruzsálem tökéletes szépségű és az egész föld-
nek az öröme volt. Ennek a központi helyzetnek a tudatá-
ból lehet levezetni a próféták univerzalizmusát, de annak 
a tudatát is, hogy Izrael és Jeruzsálem a világ középpont-
jában vannak (lásd Ez 5,5), és ezért Izrael kiválasztása és 
történelme különleges fontossággal bír.

– Sionból életet adó víz folyik. Zsolt 46,5 arról tudósít, 
hogy   megörvendeztetik Isten városát. Ebben az 
esetben nincs szó (amint Zsolt 48,3-ban sem) topográfi ai 
adatról. A Gíhón forrásán kívül ugyanis nem találnánk Je-
ruzsálemben semmilyen folyóvizet. Ebben a kijelentésben 
az Édenkert tulajdonságainak Jeruzsálemre való átviteléről 

van szó. Hasonló gondolattal találkozunk a következő he-
lyeken: Zsolt 68,10; Ez 47; Jóel 4,18; Zak 14,8; Jel 21,6; 22,2. 
Azzal az elképzeléssel, miszerint Isten hegyéről az egész 
földet vízzel ellátó források fakadnak, Ugaritban is talál-
kozunk. Lehetséges, hogy a templom közelében található 
nagy mosdómedencét (1Kir 7,23–26) azért nevezték tenger-
nek, hogy ezáltal is kifejezésre jusson, hogy Jeruzsálem-
ből életadó víz folyik. Az is lehetséges, hogy ez a „tenger” 
azt jelképezte, hogy az ősóceán hatalma meg lett fékezve.

– Siont ellenségek veszélyeztetik. Ezzel a motívummal a 
következő helyeken találkozunk: Zsolt 46,4.7; 48,5; 76,6kk. 
Zsolt 46,4-ben a kaotikus ősvizek veszélyeztetik Jeruzsá-
lemet. Veszélyeztetik a hegyeket, amelyek a szilárd ság és 
az állandóság jelképei. Zsolt 46,7-ben ezek a kaotikus ha-
talmak „történelmiesítve” vannak. Népekként és király-
ságokként vannak bemutatva (hasonló módon Zsolt 2,2; 
76,13). Az ellenséget a próféták is a tenger áradatához ha-
sonlították (lásd Ézs 17,12kk; Jer 6,23). Nyilvánvalóan a ká-
osszal vívott harcról szóló mítoszok Jeruzsálemre való átvi-
teléről van szó. Ezek a mítoszok szintén „történelmiesítve” 
vannak. A káosz vizeiből királyok és királyságok lesznek. 
Erre a változásra azért is szükség van, mert Jeruzsálem-
nek a tenger vizei által való veszélyeztetése egyfajta föld-
rajzi értelmetlenség.

– Sion bevehetetlen és legyőzhetetlen. Ez főként az ellen-
séges erők eredménytelen támadásainál derül ki. Sion azért 
legyőzhetetlen, mert Isten városa:  (Zsolt 46,5; 48,2; 
87,3). Isten hajlékai találhatóak benne (Zsolt 46,5; 76,3; 87,5). 
Az Úr a központjában van (Zsolt 46,4; 48,4). Itt találkozik a 
mennyei és a földi világ, az ég és a föld. A szent város beve-
hetetlenségének a témája nagyon régi (lásd 2Sám 5,6). A zsol-
tárokban megtaláljuk annak a bizonyosságnak a kifejezését, 
hogy Sion erősen áll, nem inog meg, örökké megáll (Zsolt 
125,1), és ezért az ellenség vissza lesz verve, el lesz pusztítva 
(Zsolt 48,6–7; 76,4kk; Ézs 17,13kk; 24,21; 29,8). Maga az Úr 
lesz az, aki tönkreteszi az ellenséget mennydörgő hangjá-
val (Zsolt 46,7), dorgálásával (Zsolt 76,7; Ézs 17,13) vagy bor-
zalom által (Zsolt 46,9; Ézs 17,14). Maga az Úr pusztítja el a 
fegyvereket is (Zsolt 46,10; 76,4kk). Ahogyan a teremtésnél a 
Teremtő fellépett a káosz ellen, úgy lép fel az Úr Jeruzsálem 
védelmére annak ellenségeivel szemben. Jeruzsálem beve-
hetetlensége gondolatának két gyökere van: a) a mítoszok a 
kaotikus hatalmak feletti győzelemről, b) a jebúzeus hagyo-
mány Isten városának a legyőzhetetlenségéről (2Sám 5,6).

– Sion a béke városa, amelyben az Úr békessége () 
uralkodik. A zsoltárokban a sálóm ezt a négy területet 
érinti: a) Az emberek -ra várakoznak, és ezért imád-
koznak az egész ország és az egész föld számára. A  a 
sikerben, a termékenységben és a jólétben nyilvánul meg 
(Zsolt 72,3; 85,11; 147,1). b) -ot várnak és ezért könyö-
rögnek Izrael egész számára (Zsolt 29,11; 85,9; 125,5; 128,6). 
c) A  összefügg a király egész tevékenységével (Zsolt 
72,3kk). d) A  olyan hatalom és érték, amellyel Jeru-
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zsálemet ajándékozzák meg (Zsolt 122,68). A  fogalom 
szoros összefüggésben áll Jeruzsálemmel, mert nevében is 
benne van, és azért is, mert az Izrael előtti időkben Salem 
istenséget tisztelték ott. Zsolt 85,9kk-ben és Ézs 60,17-ben 
megfi gyelhetjük, hogy a  fokozatosan megszemélye-
sített értékké válik.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a sioni teológia té-
mái és motívumai az ókánaáni és mezopotámiai vallási 
képzetekből származnak, amelyek Jeruzsálemre, illetve a 
Sion-hegyre lettek áthelyezve. Ezeket a témákat és motívu-
mokat megtaláljuk még a „legjeruzsálemibb” prófétánál, 
Ézsaiásnál és annak iskolájánál is (lásd Ézs 17,12kk; 24,21; 
26,1; 29,7kk; 33,20kk). A sioni teológia összefügg Isten né-
pe kiválasztásának a teológiájával is. Ez a teológia Isten 
dicsőítésére és jelenlétének kifejezésére törekedik az Izra-
el előtti kultikus és mitikus kifejezésmód különféle eszkö-
zeinek segítségével.

Visszatérve a 46. zsoltárra, Joachim Jeremias megállapí-
totta, hogy a többi sioni zsoltárhoz hasonlóan három rész-
ből tevődik össze (idézi Kraus 1966, 496. o.):

1. A zsoltár nominális mondatokkal kezdődik, amelyek 
hitvallás jellegűek.

2. A fenti állítások perfektumban lévő verbális monda-
tokkal vannak megindokolva.

3. Az indoklásokból levont következtetések felszólító 
mondatokban vannak megfogalmazva.

A zsoltár szövegéből nyilvánvaló, hogy a jeruzsálemi 
kultuszi közösség énekelte. A zsoltár keletkezésének Szan-
hérib sikertelen Jeruzsálem elleni ostroma (Kr. e. 701) lehe-
tett a háttere. A zsoltár képanyagában felfedezhetők az Iz-
rael előtti sioni ünnepek elemei. Ezeknek az ünnepeknek a 
keretében Isten városa királyának univerzális hatalmi igé-
nyei lettek megfogalmazva.

Zsoltárunk az ún. elohista zsoltárok közé tartozik, úgy-
hogy feltételezhetjük, hogy eredetileg a     megnevezés 
volt mindazokon a helyeken, ahol most  található.

Zsoltárunkkal összefüggésben feltehetjük a kérdést: va-
jon mi ragadta meg Luthert ebben a zsoltárban, amelynek 
alapján megírta az Ein’ feste Burg ist unser Gott kezdetű, 
azóta himnuszunkká vált éneket? Milyen erősítést nyert 
ebből a zsoltárból a hite számára? Mi az örökérvényű eb-
ben a zsoltárban? Mit hiszünk és mit vallunk ennek a zsol-
tárnak az alapján?

Luther szerint theologia grammatica est. Ha Luthernek 
ez az állítása igaz, akkor helyénvaló, hogy nyelvtani és mon-
dattani szempontból vizsgáljuk zsoltárunkat. Annak a vi-
szonylag egyszerű megfi gyelésnek az alapján, hogy zsoltá-
runk nominális és verbális kijelentő mondatokat, valamint 
felszólító mondatokat tartalmaz, három részre oszthatjuk 
fel, és az egyes részekben a következő kérdésekre kapunk fe-
leletet: Milyen Istenben hiszünk? Miként van a hitünk alá-
támasztva? Mire kötelez és mire ösztökél minket ez a hit?

1. Mi olyan Istenben hiszünk, akiről a zsoltárossal 

együtt valljuk: „A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a 
mi várunk.” (8.12)

a) Mi tehát olyan Istenben hiszünk, aki velünk van. 
  . Ez az  abban a próféciában is elhang-
zik, amely szerint az Üdvözítőt Immánuelnek fogják hív-
ni (Ézs 7,14), és amely hitünk szerint Jézus Krisztus szüle-
tésekor teljesedett be (Mt 1,22–25). „Ha Isten velünk, ki le-
het ellenünk?” (Róm 8,31) – kérdezte Pál apostol. A felelet 
nem így hangzik: „Senki és semmi.” Az apostol ugyanis a 
továbbiakban felsorolja, ki mindenki és mi mindenki van 
és lehet ellenünk (lásd Róm 8,32k). De ha megannyi ellen-
ségünk is van, Isten velünk van.

A   Istennek a jeruzsálemi kultuszban hasz-
nált megnevezése, de a silói szentélyhez és annak hagyo-
mányaihoz is kötődik. Az  pedig a bételi hagyo-
mányhoz kötődik. Ebben az összetett megnevezésben te-
hát két, illetve három hagyomány ötvöződik.

A  kifejezés (a  igéből származik) magasan fekvő 
és nehezen megközelíthető helyet jelent. Tehát nem (erős) 
várról van itt szó.

b) Mi olyan Istenben hiszünk, aki „a mi oltalmunk és 
erősségünk” (2) és „a mi várunk” (8.12). Ha a vár vagy erőd 
szót halljuk, mi már egy régi épületre vagy egy műemlék-
re gondolunk. Ha most azt mondanám, hogy Isten olyan, 
mint a pozsonyi vár vagy a komáromi vár, akkor több kér-
dést vetnék fel, mint amennyit megválaszolnék. A zsoltá-
ros nem a múltba akarta utalni Istent, amikor várhoz ha-
sonlította, hanem azt akarta kifejezni, hogy Isten olyan 
szilárd, állandó és biztonságot nyújtó, mint a korabeli vá-
rak. Azt a bizonyosságot akarta kifejezni, hogy nála min-
dig biztos segítséget lehet találni.

Amit a -ról mondtunk, az érvényes a  kifeje-
zésre is. Itt sem várról van szó, hanem biztonságos, nehe-
zen megközelíthető rejtekhelyről. Lehet, hogy ez a kifejezés 
utalás a jeruzsálemi templom menedékhely funkciójára.

Annak ellenére, hogy Isten olyan, mint egy nehezen 
megközelíthető rejtekhely, mégis mindig hozzáférhető. Ezt 
fejezi ki a  nifal igealak. A többes számban lévő  
arra utal, hogy itt Isten népének hosszan tartó tapasztala-
ta jut kifejezésre.

Ezek a hitvallásszerű mondatok nem Jeruzsálemre vagy 
Sionra vonatkoznak, hanem Istenre, akit deus praesens-
ként mutatnak be.

c) Mi olyan Istenben hiszünk, aki személy, és akinek ne-
ve van. Jákób Istene a mi várunk. Mi Ábrahám, Izsák és Já-
kób Istenében hiszünk, aki hatalmasként mutatkozott meg 
az ősatyák életében, és akit „mi Atyánknak” szólíthatunk.

2. A mi hitünk nem vakhit. Baj volna, ha az lenne. Lás-
suk, milyen érvekkel támasztja alá a zsoltáros abba az Is-
tenbe vetett hitét, aki velünk van, és aki biztos támasznak 
bizonyult az életünkben!

a) Először egy folyóról beszél, amelynek „ágai örven-
deztetik Isten városát” (5). Tudjuk, hogy Jeruzsálemben 
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nincs folyó, és Sion körül sosem volt vizesárok. Az Isten 
városában lévő vízről történő említés nem földrajzi állí-
tás, hanem jelképes beszéd. Ez utalás az Édenkertből kiá-
radó négy folyóra, amelyek vize elegendő az egész föld ön-
tözésére. Isten tehát olyan a népe számára, mint az életet 
adó víz (lásd Jn 4,14).

Ugaritban is találkozunk azzal az elképzeléssel, hogy 
Isten hegyéről folyók áradnak, amelyek ellátják az egész 
világot vízzel.

Az Isten városát örvendeztető víz ellentétben van a 4. 
versben említett pusztító vizekkel.

b) A zsoltáros azzal is indokolja Istenbe vetett bizal-
mát, hogy Isten városa „nem inog meg”, mert „Isten van 
benne” (6). Ezáltal ezen a helyen a menny és a föld talál-
kozik. Az Úr jelenléte biztosítja a stabilitást () és a 
segítséget (). Nem a város adja a biztonságot, hanem 
Isten, aki benne lakozik.

Luther Márton ennek a zsoltárnak a magyarázatánál 
különbséget tett a certitudo és a securitas között. Mindkét 
latin kifejezés biztonságot jelent. Amíg a certitudo az Is-
tenbe vetett bizalom, addig a securitas az elbizakodottsá-
got jelenti, hogy nem történhet velünk semmi, mert ugye-
bár Isten velünk van. A certitudo bizalommal mondja: Isten 
közöttünk van. A securitas Jeremiás kortársaihoz hason-
lóan ezt bizonygatja: „Az Úr temploma, az Úr temploma, 
az Úr temploma van itt!” (Jer 7,4)1

Nem az egyház önmagában az üdvösséget nyújtó intéz-
mény, hanem az az egyház, amelyben Isten Krisztus által 
jelen van. Az ilyen egyházról igaz az állítás, hogy a pokol 
kapui sem vesznek erőt rajta (Mt 16,18).

c) Zsoltárunk fényében a hitünk következő támaszát 
az jelenti, hogy Isten legyőzte a káosz hatalmait. A zsoltá-
ros élénk színekkel ecseteli, hogy ezek a hatalmak elemi 
csapások és háborúk által akarják elpusztítani Isten népét.

A tajtékzó vizek képe (4) ötvözi a földrengés által oko-
zott hullámverés elemeit a kaotikus elemek szárazföld el-
leni támadásával. Az ősvizek rohamát három ige fejezi ki. 
A víz még a hegyeket is fenyegeti, amelyek a szilárdság és 
az állandóság jelképei. Az őskáosz hatalmainak Jeruzsá-
lem elleni támadása a sioni teológia egyik fontos ismér-
ve. Luther szavaival „az ős ellenség” támadásáról van szó.

Zsoltárunkban a káosz hatalmai történelmi ellenségek-
ké válnak. A káosz vizei nemzetekké és országokká vál-
toznak át (7; vö. Zsolt 2,7; 76,13). Erre azért is szükség van, 
mert Jeruzsálemet a tenger vizei nem veszélyeztethetik. 

(Id. Július Filo püspök úr beszélte egyszer, hogy egy 
egyházi ünnepély után megkérdezte őt az asztalnál az ál-
lami egyházi titkár: „Ugye, püspök úr, önök reánk, kom-
munistákra gondolnak, amikor a himnuszukban az ős el-
lenségről énekelnek, aki el akarja magukat pusztítani?” 
A püspök úr elmagyarázta neki, hogy a 16. században élt 

 1 Luther magyarázatát idézi Kraus 1966, 501. o.

Luther mit sem sejthetett a kommunistákról, akik csak a 
19. század derekán jelentek meg a történelem színpadán. 
Nem az a lényeges, hogy ez az érv meggyőzte-e az illetőt, 
hanem az, hogy az így feltett kérdésben benne rejlik az az 
érzés, hogy talán az ős ellenség új szövetségese vagyok.)

Ha egy negyed százada úgy gondoltuk, hogy az állam ál-
tal támogatott ateizmus megszűnése után már semmi sem 
fenyegeti Isten népét, akkor tudatosítsuk, hogy a konzu-
mizmus és az erkölcsi relativizmus az ős ellenség két mai 
legfőbb szövetségese.

d) A zsoltár azzal a tapasztalatával is alátámasztja a 
megvallott hitét, hogy Isten az ő népének virradatkor se-
gít (6). A virradat a zsoltárokban nagyon gyakran Isten be-
avatkozásának és segítségének az ideje. Ebben a zsoltárban 
is elhangzik az a bizonyosság, hogy Isten megsegíti az ő né-
pét virradatkor. A virradatot kivárni néha nagyon nehéz le-
het. Néha úgy tűnik, hogy a virradat késik, vagy el sem jön. 
Ha viszont az egyház történelmét vizsgáljuk, akkor megfi -
gyelhetjük, hogy Isten újra és újra virradatot ad az ő egy-
házának. A reformáció is ilyen virradat volt egy olyan kor-
szak után, amely elhomályosította az evangélium fényét.

3. Figyeljük meg a felszólító mondatokat is zsoltárunk-
ban! Mire kötelez minket az a hit, amely szerint Isten a mi 
oltalmunk és erősségünk? Mire kötelez minket az a hit, 
amelyet annak a megtapasztalása támaszt alá, hogy Isten 
életet adó vizet ad, hogy köztünk van, hogy legyőzte a ká-
osz hatalmait, és hogy virradatot ad? Mi következik abból, 
hogy elfogadjuk ezeket az érveket?

a) Az így megvallott és ilyen tapasztalatokkal alátá-
masztott hit bátorságra buzdít. „Azért () nem félünk, 
ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyé-
be…” (3) 

Nem egészen világos, milyen világképet feltételez az a 
kijelentés, hogy inognak () a hegyek a tenger szívében 
( ). Lehet, hogy arról van szó, hogy inognak a he-
gyek alapjai, amelyek egészen az ősóceán fenekéig érnek. 
Ez földrengésre utalhat, amely Palesztinában elég gyako-
ri. Az is lehetséges azonban, hogy azt képzeli a zsoltáros, 
hogy felborul a tenger színén úszó földkorong, és a hegyek 
csúcsai a tenger mélyében fognak ide-oda billegni.

Isten népe még ilyen katasztrofális helyzetben sem fél. 
Ne hagyjuk tehát, hogy legyőzzön minket a félelem, mert 
Isten, aki velünk van, hatalmas!

b) A megvallott és tapasztalatokkal alátámasztott hit 
megnyitja a szemünket, hogy vegyük észre Isten cselekvé-
sét. „Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit…” (9) Ezekkel a szavak-
kal kezdődik a zsoltár harmadik szakasza. Maga az Úr az, 
aki megrettentette (a  inkább félelmetes, mint bámu-
latos cselekedeteket jelent) az ellenségeket (lásd még 2Móz 
10,3; Zsolt 78,43; Ézs 17,14). Isten a földön cselekszik (). 
„Itt nem olyan Istenről van szó, aki az ő magasztos és a 
világ zajától távoli békességéből soha sem avatkozott vol-
na be a történelem folyásába.” (Lamparter 1958, 258. o.)
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A 10. vers konkretizálja, miből állt az Úr beavatkozása. 
Ő megállította () a háborúkat az egész világon. Az ő 
beavatkozása univerzális jellegű. Az, hogy az Úr megszün-
tette a háborúkat, jelzi a sioni teológia egyik fontos elemét, 
a békességet ().

Az Úr megsemmisíti a fegyvereket is. A zsákmányolt 
fegyverek megsemmisítése a korabeli hadviselés része volt 
(lásd Józs 11,6.9; Ézs 9,4; Hós 2,20; Ez 39,9k).

c) Végezetül arra buzdít minket a megvallott és ta-
pasztalatokkal alátámasztott hit, hogy hajoljunk meg Is-
ten nagysága előtt. „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, 
hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasz-
tal a föld.” (11) A zsoltárban ez a felhívás egyenes beszéd-
ként az Úr ellenségei felé hangzik el. Az Úr arra hívja fel 
ellenségeit, hogy hagyják abba az ellenállást (), és is-
merjék el az ő hatalmát az egész világ felett (lásd Ézs 57,15).

Az egész zsoltárnak az a végkicsengése, hogy bátrab-
ban higgyünk, buzgóbban szeressünk, és kitartóbban re-
ménykedjünk, mert „[a] Seregek Ura velünk van, Jákób Is-
tene a mi várunk” (12).

Meglepő, de a 46. zsoltárból nem találunk idézetet az 
Újszövetségben. Talán csak Krisztus Urunk kijelentése az 
örök élethez áramló vizekről (Jn 4,14) lehet ut alás zsoltá-
runk 5. versére. Ugyancsak meglepő, hogy a hitvallási ira-
tokban is hiába keresnénk hivatkozást erre a zsoltárra.

51. zsoltár

Ami az 51. zsoltárt illeti, ez az egyházi hagyomány sze-
rint a negyedik, legismertebb és legkedveltebb bűnbánati 
zsoltár. Az ortodox keresztények naponta imádkozzák ezt 
a zsoltárt. Luther az első magyarázatában ezt írta erről a 
zsoltárról: „Ez a legjobb nevelő eszköz és példa mindazok 
számára, akik bűnbánatot akarnak tartani, és meg akarják 
vallani bűneiket.”2 Egy későbbi magyarázatában azt mond-
ta, hogy ebben a zsoltárban „a legbölcsebb és legokosabb 
bűnös tűzte ki a bűnbánat legjobb formáját”.3

A reformáció korában „ez a zsoltár azon alapvető szö-
vegek közé tartozott, amelyekre Luther a megigazulásról 
való tanában hivatkozott” (Kraus 1966, 548. o.). Ez nem 
véletlen, mert éppen ez a zsoltáros hivatkozik a leginkább 
Isten irgalmára, és tudatában van annak, hogy csak Isten 
kegyelméből nyerhet bűnbocsánatot.

Az exegéták nagyon hasonló felosztásokat kínálnak. 
Két példát említek csak.

Arthur Weiser a következő felosztást javasolja:
• Címfelirat: 1–2

 2 WA 3: 284. Optima penitentium et confi teri volentium eruditio et 
exemplum.
 3 WA 31/I: 510. Sapientissimus et prudentissimus peccator optimum 
poenitentiae formam praescribit.

• Kiáltás Isten irgalmáért: 3–5
• Bűnvallás: 6–8
• Könyörgés bűnbocsánatért: 9–11
• Könyörgés a megújulásért: 12–15
• Fogadalom: 16–19
• Függelék: 20–21

H. J. Kraus hasonló felosztást kínál:
• Címfelirat: 1–2
• Isten megszólítása: 3–4
• Bűnvallás: 5–8
• Könyörgés bűnbocsánatért: 9–11
• Könyörgés tiszta szívért és erős lélekért: 12–14
• Dicséret és fogadalom: 15
• Könyörgő kiáltás: 16
• Könyörgés a hálaadás lehetővé tételéért: 17
• Elmélkedés a helyes áldozatról: 18–19
• Könyörgés Jeruzsálemért: 20–21

Jeruzsálem falainak említése a 20. versben arra utal, hogy 
a zsoltár Nehemiás idejében nyerte el a végső alakját.

A zsoltár magyarázatánál annak ellenére érdemes fi -
gyelembe venni a címfeliratban lévő adatokat, hogy tuda-
tában vagyunk ezek másodlagos voltáról. Nem szabad a 
2Sám 11–12-ben leírt eseményekre való utalást fi gyelmen 
kívül hagyni, mert tulajdonképpen „ez a zsoltár első ma-
gyarázata” (uo. 542. o.). Ez a kommentár arra támaszko-
dik, hogy Dávid 2Sám 12,13 szerint kijelentette, hogy Is-
ten ellen vétkezett. Ezt a gondolatot megtaláljuk zsoltá-
runk 6. versében.

Ez a konkretizáló adat arra is utal, hogy a bűnről nem 
lehet csak általános síkon beszélni, hanem mindig konk-
rétan meg is kell azt nevezni.

A zsoltáros mindenekelőtt Isten kegyelméért () és 
irgalmáért () könyörög, mert felismeri bűnei nagy-
ságát. Szó szerint Isten érzelmeire akar hatni (3). 

A  a legnagyobb bűn. Isten elleni lázadást fejez ki 
ez a fogalom.

A zsoltáros kérésének hátterében az az elképzelés húzó-
dik meg, hogy a bűnök Istennél valamilyen módon fel van-
nak jegyezve. Ezért kéri bűnei eltörlését (). A babilónia-
iak úgy vélték, hogy léteznek olyan „táblácskák, amelyekre 
a bűneik fel vannak jegyezve, és ezért azt kérték, hogy eze-
ket törjék össze” (uo.). Az Ószövetségben is megvan az az 
elképzelés, hogy a bűnök fel vannak jegyezve (lásd 2Móz 
32,32; Zsolt 69,29).

A zsoltáros szennyhez és tisztátalansághoz hasonlít-
ja bűneit, és ezért arra kéri Istent, hogy tökéletesen tisztít-
sa őt meg. Itt rituális tisztálkodásra gondolhatunk. A ma-
szo réta  vokalizáció (sokat, nagyon) helyett a qeré-ben 
 (eső) olvasható. Ebben az olvasatban „a zsoltáros iste-
ni esőért könyörög, amely tökéletesen megtisztítja őt a bűn-
től” (Dahood 1974, 3. o.).
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A  ige jelentése ’kimosni, kisulykolni’. Expresszív ki-
fejezésről van tehát szó. A párhuzamos  ige (megtisztí-
tani) azt fejezi ki, hogy a bűn teljesen el lett távolítva. Ilyen 
taszításra csak Isten képes.

A könyörgés után bűnvallás következik (5). A bűnval-
lást a bűntudattal indokolja a zsoltáros.

Nem kell feltétlenül bálványimádásra gondolni, amikor 
a zsoltáros azt mondja, hogy egyedül Isten ellen () vét-
kezett (6). Minden bűn Isten elleni bűn, mert az ő parancso-
latainak a megszegése. A bűn az, amit Isten rossznak tart. 
Figyelmet érdemel, hogy a zsoltáros „a bűneit nem hallgat-
ja el, de nem is részletezi azokat” (Lamparter 1958, 261. o.).

A zsoltáros tudatában van annak, hogy megérdem-
li Isten büntetését, és Isten igaz, ha megbünteti őt. Luther 
szerint ennek a versnek „lényeges következményei van-
nak az eredendő bűnről való tanítás kifejtésére” (Batka 
2007, 62. o.).

A 6. vers második sora úgynevezett ítéleti doxológia, 
amely által a zsoltáros „aláveti magát Isten ítéletének” 
(Kraus 1966, 544. o.). Luther ezeket a szavakat így értel-
mezi: „Ha nem lennék bűnös, vagy nem vallanám be bű-
neimet, te nem lehetnél a számomra igaz, és nem igazít-
hatnál meg engem.”4

A zsoltáros nemcsak a konkrét és elkövetett bűneit vall-
ja meg () a 6. versben, hanem arról is vallást tesz, hogy 
fogantatásától kezdve mindenestől bűnös (7).

A 7. vers szavait nem szabad „sem kauzális biológiai 
örökléstani, sem pedig a nemi erkölcsi módon” értelmezni 
(Kraus 1966, 544. o.). Ezek a szavak azt akarják kifejezni, 
hogy az emberi lét teljes mértékben át van itatva a bűnnel. 

A 8. vers formálisan úgy függ össze az előzővel, hogy 
szintén a  felkiáltással kezdődik. Tartalmi szempontból 
úgy függ össze a két állítás, hogy csak Isten bölcsessége is-
meri a mély igazságot az emberi bűnről (az  és a  
kifejezések párhuzamba állítása szokatlan).

A bűnvallás után következik a bocsánatért való könyör-
gés (9). A bűneire újra mint tisztátalanságra tekint, ezért 
kéri az izsóppal való gyógyítást. Az izsóp (Hysoppus offi  -
cinalis L.) gyógyító hatása ősidők óta ismert. Az izsópban 
fedezte fel Sir Alexander Fleming a penicillint.

Ebben a szövegkörnyezetben arról van szó, hogy az 
imádkozó zsoltárost meghintik egy izsópköteggel, amelyet 
azelőtt vízbe vagy vérbe mártottak. Vérbe mártott izsóp-
ágakkal hintette meg az ószövetségi pap azokat a lepráso-
kat, kik megtisztultak betegségükből (3Móz 14,4k), és vízbe 
mártott izsóppal hintették meg azokat, akik holttest érin-
tése miatt lettek tisztátalanná (4Móz 19,18). A bűn pusztí-
tó ereje tehát olyan nagy, mint a lepra vagy a halál ereje. 

Az alapos tisztálkodás után a zsoltáros fehérebb lesz, 
mint a hó. Még ha a hó Palesztinában ritka jelenség is (lásd 
2Sám 23,20), a hóhoz való hasonlítás ismert a héber nyelv-

 4 WA 31/I: 511.

ben (lásd Ézs 1,18). A bűnbocsánatnak a hóhoz való hason-
lítása azt is jelzi, hogy mindkét dolog felülről jön.

A bűntudat a zsoltárost szomorúsággal tölti el, és ösz-
szetörtnek érzi magát (10). Nyilván nem valóságos csont-
betegségről van szó, hanem hasonlatról.

Két hasonlattal fejezi ki a zsoltáros a bűnbocsánat irán-
ti vágyát (11). Ara kéri Istent, hogy ne tekintsen bűneire, és 
törölje el azokat (lásd a 3. verset is). Tudatában van annak, 
hogy egyedül Isten képes a bűneit megbocsátani. A bűn-
bocsánatot Isten teremtői beavatkozásának és megtisztító 
aktusának tartja. Ezért szinte vakmerően a tiszta szív te-
remtését () kéri önmaga számára. „Egyedül Isten sza-
bad és teremtő cselekedete képes az ember bensőjét meg-
újítani.” (Kraus 1966, 546. o.) A Hegyi beszédben Jézus a 
tiszta szívűeknek azt ígéri, hogy meglátják Istent (Mt 5,8).

A zsoltáros a bűnt a belső egyensúlya megbomlásának 
is érzékeli. Ezért kéri a szilárd lélek () megújítását. 
Szilárd és rendíthetetlen meggyőződést, amely a külső ne-
gatív hatásokkal szemben nem marad alul, amelyet nem tu-
dunk önmagunknak megteremteni, erre csak Isten képes.

A zsoltáros tudatában van annak, hogy a bűnei miatt 
Isten méltán elvethetné őt orcája elől (13). Ezért kéri Istent, 
hogy ne tegye ezt, és ne vegye el tőle szent lelkét. A szent 
lélek alatt itt „Istennek azt az erejét kell érteni, amely az 
embert elválasztja mindattól, ami nem szent, és képessé 
teszi őt arra, hogy engedelmesen cselekedje Isten akara-
tát” (Bi 1975, 209. o.). 

A kérést, amely a 10. vers elején elhangzott, a 14. vers-
ben megismétli és pontosítja a zsoltáros. Arra kéri Istent, 
hogy újra adja neki vissza a megsegítést, szabadítást, meg-
váltást (a  mindhármat jelentheti). A zsoltáros már is-
merte ezt az örömöt, ezért kéri annak visszaadását (). 
A vers második része megismétli és variálja a 12. versben 
mondottakat. Figyelemre méltó, hogy három egymást kö-
vető versben történik említés a lélekről (szilárd lélek, szent 
lélek, készséges lélek). Ilyen módon is kifejezésre jut, hogy 
a bűnbocsánat az ember legbensőbb ügye.

A 15. verset ígéretként értelmezhetjük. A zsoltáros, aki 
tudatában van bűnös voltának, olyan embereknek akarja 
szentelni fi gyelmét, akik hasonló helyzetben vannak (szán-
dékosan használja a  és a  kifejezést, mint az 5. 
versben). Isten útjaira akarja őket tanítani, hogy megtér-
hessenek Istenhez. Aki bűnbocsánatban részesült, köte-
les másokat is inteni a bűn elhagyására (lásd Zsolt 22,23).

Nem világos, mit jelöl a  főnév a 16. versben. Le-
hetséges, hogy a halálos ítélettől való megszabadítását ké-
ri a zsoltáros, de az is lehet, hogy az erőszakos haláltól való 
szabadulást. Ha a maszoréta szövegben lévő  alakot 
megváltoztatjuk -ra, akkor a csendtől való megsza-
badításról lenne szó. A csend a csend birodalmára, tehát 
az alvilágra való utalás volna. Dahood a  főnevet a  
igétől származtatja, és a következő fordítást ajánlja: „a ha-
lál könnyei” (Dahood 1974, 8. o.).
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Bárhogyan is értelmezzük a  szót, mindig a ha-
láltól való szabadulásról, illetve szabadításról van itt szó. 
A zsoltáros nem a saját ártatlanságára apellál, hanem Is-
ten megváltó igazságára.

A zsoltáros következő kérése (17) arra irányul, hogy Is-
ten tegye neki lehetővé, hogy dicsérhesse őt. Ebből az kö-
vetkezik, hogy az ő hálaadása és dicsérete ihletett imád-
sággá válik. Nem az ékesszólásra nyitja meg Isten az ajkát, 
hanem arra, hogy képes legyen őt dicsérni. 

A zsoltáros a hálaadó imát szembeállítja az áldozatok-
kal (18–19. vers). Az olyan áldozatok, amelyeket ugyan az 
előírt módon mutatnának be, de belső átélés nélkül, nem 
lennének kedvesek Istennek (lásd Zsolt 40,7). A zsoltáros itt 
felveszi a prófétai kultuszkritika fonalát. A zsoltáros áldo-
zata a töredelmes lélek és a megtört szív lesz. „Aki itt imád-
kozik, nem helyettesíteni szeretné az áldozatot valamivel, 
hanem önmagát ajánlja áldozatul.” (Kraus 1966, 547. o.)

Az írásmagyarázók véleménye különbözik afelől, hogy a 
zsoltár befejező szakasza (20–21) későbbi betoldás-e vagy sem.

Ha nem későbbi betoldásról van szó, akkor az jut itt ki-
fejezésre, hogy csak a bensőleg megújult ember képes he-
lyes áldozatokat () hozni. 

Ha későbbi betoldásról van szó Nehemiás korából (er-
re utal a kőfalak felépítésének említése), akkor az áldozati 
kultusz megújulásának óhaja jut kifejezésre. Az ilyen kul-
tuszra „már nem lenne érvényes a prófétai kritika” (uo. 548. 
o.). A kétszeres  olyan korra utal, amikor az áldozati kul-
tusz ismét rendben lesz. „Az áldozati kultusz nincs elvet-
ve, hanem a helyére van téve.” (Lamparter 1958, 265. o.)

Az Újszövetségben a következő helyeken találunk uta-
lásokat az 51. zsoltárra:

– A vámszedő imájában (Lk 18,13) a zsoltár 3. versének 
visszhangja hallható.

– Pál apostol Isten igazmondását Róm 3,4-ben zsoltá-
runk 6. versével is bizonyítja. „Az a tény, hogy Pál össze-
kapcsolta Zsolt 116,11-et és Zsolt 51,6-ot Róm 3,4-ben, egy 
nagyon fontos összefüggést testesít meg az Ószövetség és 
az Újszövetség szövegei között.” (Batka 2007, 62. o.)

– Jézusnak Jn 3,6–7-ben az újjászületés szükségességéről 
szóló szavainak hátterében zsoltárunk 7. versét kereshetjük. 

– Zsoltárunk 12. versének visszhangját hallhatjuk Mt 
5,8-ban, valamint Pál apostol fejtegetéseiben az új terem-
tésről (2Kor 5,17; Gal 6,15).

– Pál apostolnak az okos istentiszteletről szóló szavainak 
(Róm 12,1k) hátterében zsoltárunk 19. verse is keresendő.

Egyházunk hitvallási irataiban a következő hivatkozá-
sokat találjuk az 51. zsoltárra:

– Az Apológia XII. cikkében A gyónás és elégtétel című 
szakaszban zsoltárunk 6. verse szerepel érvként annak bi-
zonyítására, hogy „Isten joggal haragszik, s nem lehet őt 
cselekedeteinkkel kiengesztelni, mégis más irgalmat kere-
sünk Isten ígérete alapján” (KK 1: 202. o.).

– A Schmalkaldeni cikkek harmadik részében az első 
pontban (A bűn) zsoltárunk 7. verse is érvként szerepel an-
nak bizonyítására, hogy „az eredendő bűn az emberi ter-
mészetnek olyan egészen mélységes és gonosz romlottsága, 
hogy föl sem tudjuk fogni az értelmünkkel” (KK 2: 25. o.).

– A Formula Concordiae második részében (A szabad 
akaratról) zsoltárunk 12. verse egy a négy bibliai érv közül 
annak az állításnak az alátámasztására, hogy Isten az értel-
mes szívnek, a látó szemnek és a halló fülnek az ajándékozója.

– Az Apológia XXIV. cikkében zsoltárunk 18. és 19. ver-
se szolgál annak bizonyítékául, hogy „az az igazi istenszol-
gálat s az az igazi tiszteletadás, ha szívből segítségül hív-
juk őt” (KK 1: 285. o.).

Végezetül Lamparterrel együtt megállapíthatjuk, hogy 
„a zsoltárok közül egyik sem vezet minket olyan közel az új-
szövetségi evangéliumhoz, mint az 51. zsoltár” (1958, 265. o.).
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„…nem mint teóriát, hanem mint 

tényleges életrendet…”
Hamvas Béla a vallásról *

g  G Ó R  J U D I T

„…Vádbeszéd ő a kor ellen,
mely az ilyen embert holdkórosként háztetőkön kóvályogtatja,

ahelyett, hogy hazát és otthont adna neki.”
Németh László1

Hamvas Béla besorolhatatlansága

Hamvas Béla (1897–1968) életművével irodalmárok, fi lozó-
fusok, teológusok egyaránt foglalkoznak. Egyes köteteit a 
könyvtárak a művelődéstörténeti polcokra helyezték, de biz-
tos, hogy nem művelődéstörténet írására vállalkozott. Vallás-
történetre sem, hiszen a vallások és vallási jelenségek között 
kedve és koncepciója szerint válogatott, és soha egy szóval nem 
mondta, hogy felölelte bármely tudományág történetét vagy 
mibenlétét. Mégis tanulságosnak ígérkezik feltenni a kérdést: 
hogyan határozza meg a vallás fogalmát Hamvas? Milyen 
kontextusban hogyan használja azt? Változik-e annak tartal-
ma a különböző szövegekben? Számára a „hagyomány” volt 
a kiindulási kategória és a legfőbb érték, amely valóban leg-
inkább a vallás fogalmához köthető, ám további kérdés, hogy 
milyen műfaji közegben kapják ezek a szavak jelentésüket. 

Van, aki gondolatai teológiai értékeit emeli ki, mások 
mint fi lozófustól kérik tőle számon a logikai következetes-
séget (Mórocz 2005, 2–4. o.). Ő azonban olyan külön vilá-
got és nyelvet teremtett, amely mindenképpen valamiféle 
szintézis igényével készült, de – véleményem szerint – az 
ilyenfajta kritika nem fog rajta. Esszészerű és fi lozofi kus, 
sőt egyesek szerint misztikus irodalmat (uo. 1. o.), illetve 
vallomásirodalmat művel, de mindenképpen szépirodal-
mat. A regény és az esszé műfaji kötetlensége tette lehetővé 
számára a teljes gondolati szabadságot. Sőt még ezen túl is 
nehéz rajta „fogást találni”, és tetten érni, mi is az állásfog-
lalása, hiszen a fi kció világában tartja az olvasót, sőt egyes 
művekben a bohóc komolyan nem vehető álarca, különbö-
ző szereplők eltérő megnyilatkozásai mögé rejtőzik. Val-

 * A dolgozat az Evangélikus Hittudományi Egyetem mesterképzése ke-
retében készült. A szerző köszönetet mond Szentpétery Péter tanár úrnak 
a téma kiválasztásáért és a dolgozat megírásában nyújtott segítségéért.
 1 Németh 2009, 43. o.

lásokról és fi lozófi ákról tehát az esszé műfajában megírt 
szintézisben esik szó.2 

Hamvas számára személyes ügy az írás: a valóság meg-
ismerése és saját nézeteinek a tisztázása is. „Minden jel arra 
vall, hogy az írást sosem tudom nélkülözni, mert a lét eredeti 
szövegének megfejtése és a realizálásra tett erőfeszítés az írás 
tevékenységében történik.” (Patmosz, 1. köt., idézi Mórocz 
2005, 1. o.) S úgy véli, korának fi l ozófi ája szükségszerűen az 
esszében tud megformálódni (Lengyel 2005, 6–7. o.).

A vállalkozás nagysága

Hamvas Béla óriási feladatra vállalkozott. Nemcsak olvas-
ta, hanem fordította és kommentálta a különböző vallások 
szent könyveit. Ezeket tanulmányozva formálódott benne 
folyamatosan a hagyomány és a hozzá tartozó fogalmak, 
így a vallás szó jelentése is. Fejlődésrajzát három állomás-
ban szokták összefoglalni. A kereszténységhez való viszo-
nya ellentmondásos, adós maradt a hagyomány és a ke-
reszténység viszonyának a feldolgozásával, a kereszténység 
mint hagyomány kifejtésével. Azonban nem csoda, hogy 
ez így alakult. „Korábbi terveit, így főként a Scientia sac-
ra második részének még hiányzó köteteit már nem tud-
ja megvalósítani. A tizenkét kötetre tervezett és a keresz-
ténységet születése pillanatától a legújabb időkig áttekintő 
tanulmányából csak négy korábban írott könyv készült el 
(1960–1963). A végső összefoglalás, a Scientia aeterna pedig 
csupán terv maradt. A feladat, amelyet magának kitűzött, 
ő is tudta mindig, egy élettel nem valósítható meg. Nevetve 
mondta, ha minden tervét beváltaná, napi munkabírását te-
kintve ötszáz évre lenne szüksége. Alig több mint hetvenet 
kapott.” (Dúl 2009, 24. o.) Mennyit gazdagodhatott volna 
még a vallás és hagyomány hamvasi kifejezések értelme!

Az életmű így is óriási érték. „Hamvas […] több volt 
mint tradicionális gondolkodó. Ő szakrális szubjektum volt, 
egy nép általa és benne tört át a metafi zikai egyetemes-
ségbe. Általa emelkedett be a dicsőségbe […] Ahogy ő fo-
galmazott, ő nem »váltót, bankot, lóversenyt és kaszinót« 
hozott erre a földre, mint a »legnagyobb magyar«, hanem 

 2 Műfaji kérdésekről lásd még: Balassa 2009, valamint Danyi 2009. 
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az isteneket telepítette le itt (Magyar Hyperion 24. levél). 
A magyarság benne hozta be évszázados lemaradását, nem 
a technika, a tudomány vagy a gazdaság területén, de még 
csak nem is a kultúra területén, hanem a sacrum terüle-
tén. A legnagyobb kultúrnépek is büszkék lehetnének ar-
ra, ha egy olyan személyiséget adhattak volna a világnak, 
mint Hamvas – és őt a magyarság adta: Hamvas Béla ma-
gyar nyelven írt! A magyarság számára a XX. században 
a legtágabb értelemben vett kultúra területén ennél nagy-
szerűbb dolog aligha történhetett volna.” (Buji 2007, 19. o.)

Korunk kritikája

Hamvas vallásról szóló (és egyéb) műveinek (is) erőteljes 
társadalom-, egyház- és ideológiakritikai hangvétele van. 
Ezzel nincs egyedül, hiszen ihlető kortársai – René Guénon, 
Julius Evola, Leopold Ziegler –, a tradicionális iskola3 tagjai 
is koruk szorításában dolgoztak, jelentős krizeológusnak 
tekinthetők (Buji 2007, 4. o.). Rajtuk keresztül, de nyilván 
közvetlenül is hatott Hamvasra a 19. század két Hegel utáni 
nagy alakja, Nietzsche és Kierkegaard. A vallás fogalmát 
újragondolók mindig erőteljesen tiltakoznak saját koruk 
negatív vallási megnyilvánulásai ellen. 

A reformációra mint pozitív példára még véletlenül sem 
hivatkozik Hamvas, pedig az ő logikája szerint Luther teoló-
giai hangsúlyai épp a kor visszaélései ellen tiltakoztak, ami-
kor a cselekedetek korában a hit általi megigazulást hirdette. 
A 19. századiak már nem ezzel a problémával szembesültek. 
Az ortodox és népegyházi teóriák és retorika világában hi-
ányolták a hit szerinti élet gyakorlatát, vagy ahogy Hamvas 
mondaná: a „realizálást”. Ezért is kerül a hangsúly Hamvas-
nál – Nietzsche és Kierkegaard hatására – a cselekedetre, a 
kultuszra, a belső útra. A „realizálás” hiánya volt a gondja 
Luthernek is, a 19. századiaknak is. Hamvas jelenkora viszont 
egyre inkább távolodott magától a vallástól. A negyvenes 
évekre ez kevésbé igaz, de aki ismerte az ötvenes-hatvanas 
évek gazdasági-társadalmi-politikai rendszerét, csodálkozik, 
hogy tudott az alkotó ilyen belső függetlenséget kialakítani. 
S vajon miért bírálta a vallást, amely üldözött volt a szocia-
lizmusnak nevezett kommunista rendszerben? Nos, erre is 
van magyarázat: a 20. század válságáért, a teljes szellemi el-
tévelyedésért a hamis vallásosságot nagymértékben okolta.

Alkotói korszakok tükrében

A vallás fogalmát kutatva Hamvas életművében nem egyet-
len és nem változatlan „defi nícióval” fogunk találkozni. Pá-
lyája három szakaszát Buji Ferenc pretradicionális, tradici-
onális és poszttradicionális korszaknak nevezi (uo. 4. kk.).

 3 Buji Ferenc Hamvas Bélát az egész iskola élére emeli. Buji 2007, 19. o. 

Az első a görögség jegyében bontakozik ki, legjellegze-
tesebb műve a Magyar Hyperion. A harmincas évek köze-
pén Guénon és Evola hatására érdeklődése kitágul az ős-
kultúrák irányába. A második korszak, amelynek legje-
lentősebb alkotása a Scientia sacra és Az ősök csarnoka, 
tulajdonképpen sohasem ért véget, de új szakasz kezdő-
dött a kereszténység iránti elkötelezettség kialakulásával. 
„Nem a tradíció megtagadása, hanem annak meghaladá-
sa” volt ennek alapja. A Scientia sacra második része és a 
Tabula Smaragdina tanúskodik róla. 

Vannak azonban állandó, minden korszakban megőr-
zött kategóriák életművében. Faragó Ferenc szerint a há-
rom legfontosabb: a válság, a hagyomány és a realizálás 
(Faragó 2003, 1. o.).

A válság Hamvas szemében elsősorban szellemi, s eb-
ből csak a hagyomány vezethet ki. Általános zavarodottság 
jellemző, Jakob Böhme szavát kölcsönözve: turba. „S ami-
óta az aranykor elveszett, az ember apokalipszisben él… 
ítélet alatt áll.” (Scientia sacra 1. rész, 1. köt. 28. o.) Ameny-
nyiben Hamvas időben helyezi el a válságot, úgy az nem 
pár száz éves jelenség, hanem egészen régi: az időszámí-
tásunk előtt 600 évvel ezelőtt beköszöntő korszakkal kez-
dődik, a világ legkülönbözőbb részein. Ekkor születnek a 
szent könyvek, és épp azért, mert az őskori ember világát 
a történeti emberé váltja fel, és az élet teljességének meg-
szenteltsége (kultusz) már csak a szent könyvekben van 
jelen, ezek őrzik a hagyományt. Van azonban a válságnak 
egzisztenciális, pszichológiai értelme is az írónál: az em-
beri lét állandó sajátsága, az egzisztencializmusból ismert 
lét – létezés szembeállításban az autentikus létezés feltétele. 

A hagyomány az egész hamvasi bölcselet kulcsfogalma. 
Nem kultúrtörténeti, hanem metafi zikai jelenség. „A ver-
tikális tengelyt jelenti, mely minden pillanatban jelen van, 
ugyanakkor örök. Egyfajta metafi zikai tudást jelent ez az 
embernek a létben elfoglalt egyetemes helyéről. A hagyo-
mány fundamentális mondanivalója az egyetlen azonos-
ság: az isteni és az emberi lét azonossága. Ez minden ha-
gyományban közös, így tulajdonképpen nincsenek hagyo-
mányok, csak a hagyomány van. Hamvas vélekedése szerint 
ezt a tudást őrzik a szent könyvek…” (Faragó 2003, 1–2. o.) 
A szent könyvekben lévő tudás is sajátos kategória: Ham-
vas szembeállítja a tudomány ismereteivel. A tudomány 
elaltat, a hagyomány az éberség fenntartója. Ez az éber-
ség őrzi az aranykor tudatát. „Az aranykor nem történel-
mi korszak, hanem állapot, és ezért minden időben jelen 
van: csak attól függ, hogy van-e valaki, aki megvalósítja.” 
(Öt géniusz, idézi: Faragó 2003, 2. o.) 

A realizálás a gondolat, szó, cselekedet egységét repre-
zentálja, de úgy is mondhatjuk, hogy az eszmény megvaló-
sítása. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy bár renge-
teg eszmei hatást és rokonságot felsorolnak Hamvassal kap-
csolatban, és ő maga – akárcsak tanítványa, Weöres Sándor 
– „görkorcsolyával közlekedik” a világvallások között, min-
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dig mindenből kettősséget, olyan szembeállító fogalompáro-
kat emel ki (ősi – történeti, aranykor – válság, egység – szét-
szóródás, rend – turba stb.), amelyek engem határozottan a 
platóni ideák világa – árnyékvilág kettősségre emlékeztet-
nek, sőt ezek alá besorolhatónak tűnnek. A gnoszticizmus 
„anyagba zuhanásával” is számtalanszor találkozunk a Sci-
entia sacrában. (Védelembe is veszi a gnoszticizmust a ke-
resztény egyházatyák ellenében.) Olyan értelemben viszont 
nem Platónt követi, hogy a realizálás fogalma épp a két va-
lóságszint (jobb híján így tudom kifejezni) közti szakadást 
akarja felszámolni, míg Platón számára a realitás csak az ide-
ák számára van fenntartva. A realizálás épp az a fogalom, 
aminek a korszakok kibontakozása során a legérdekesebb a 
jelentésbeli változása. Lényegében azonban a realizálás az 
Isten és ember azonosságának megteremtője. Mindenben 
szembenállás van, csak Isten és ember azonosságában va-
lósul meg az egység. Legalábbis a lehetőségek világában…

Míg Faragó Ferenc a fenti három kategória jelenlétét 
emeli ki mindhárom korszakban, Buji Ferenc megközelí-
tése szerint az idealitás – realitás szembeállítása a döntő: 
„…bármilyen formát is öltött Hamvasban az idealitás, ami 
egész életén végighúzódott, és minden egyes gondolatát 
meghatározta, az a jelenkori realitás tagadása volt.” (Buji 
2007, 5. o.) Hol a görögségbe, hol a tradícióba, hol a keresz-
ténységbe vonult ki korának sötét valóságából. „Ám Ham-
vas erősen kritikus világlátása híjával volt minden pesszi-
mizmusnak, beteges világgyűlöletnek, s pusztán kivétele-
sen tiszta és magasrendű személyiségéből eredt, mint ahogy 
azt hihetetlen intenzitású életszeretete is mutatja.” (Uo.)

A vallásról a Scientia sacra 1. részében

A Scientia sacra 1. része Az őskori emberiség szellemi hagyo-
mánya (1943–1944) címet viseli. Hamvasnak meggyőződé-
se, hogy a kor, amelyben él, már régen utat tévesztett. Ah-
hoz, hogy visszataláljon az aranykorba, a tradícióhoz kell 
fordulnia. Amit mi világvallásoknak hívunk, azok szelle-
miségét, lényegi magvát ő hagyománynak nevezi.4 A legő-
sibb Védák kategóriáit alkalmazza sajátos módon, így az 
aranykorhoz az ember – s itt nem az individuális, hanem 
az univerzális emberre gondol – akkor jut el, ha felébred. 
Az éberség, a tudás a szanszkrit vidja szóban foglalható 
össze. Ez metafi zikai tudás, tehát határozottan megkülön-
böztetendő a szaktudományok ismereteitől, amelyek csak 
elaltatnak, a valóságot eltakarják. A vidja (vagy az iráni 
csiszti) által az ember a létből az életre ébred. „Az éberség 
a nyílt létben élő univerzális személyeknek a valóságra vo-
natkozó intenzív érzékenysége; az éberség az univerzális 
Énhez tartozik. Ez az ősi hagyomány tanítása a pszicho-

 4 A hagyomány vallásfi lozófi ai meghatározásáról lásd Mezei 2003, 
294–306.

lógiai éberségről és tudatról a Védától Platónig.” (Scientia 
sacra, 1. rész 1. köt. 53. o.) Most már csak a valóság fogal-
mának a meghatározása következhet, a valóságé, amelyre 
ráébredünk. „A lét nyíltságának négy fő iránya van: […] a 
természetfölötti felé […], a túlvilág felé […], a lélek misz-
tériumai felé […] és a másik ember felé…” (Uo. 58. o.) Mű-
veiben Hamvas felhívja a fi gyelmet, hogy ezek az irányok 
napjaink vallási gyakorlatából egyszerűen kikoptak, sőt az 
elmúlt évszázadokban a kereszténységnek csak időnként 
fel-felbukkanó jelenségei voltak, például a misztikusoknál. 

Mivel a megromlott korban a Mester és a közösség (uo. 
75. o.) már nem áll rendelkezésre, az ébresztést, a beavatást 
az írás, a szent könyvek végzik. Ez az egyetlen fogódzója a 
mai embernek. „Az Élet Mestere a könyv, a szakrális ob-
jektum.” (Uo. 76. o.) A könyv éberségének a három forrá-
sa: az archaikus szintézis, a zseniális ember és a misztikus 
intuíció (uo. 84. o.). Mindezekre példákat állít a szerző a 
kultúra-, helyesebben szellemtörténetből, majd rátér alap-
kategóriájának, a hagyománynak a részletes leírására (uo. 
102–120. o.). A vallás fogalmát ehhez társítja.

„A történet előtti időben a föld minden népe a lét ősfor-
rásából merített […] Ez az ősi szellemi megnyilatkozás volt 
az államok rendjének alapja; ez volt a vallások, az életren-
dek, a társadalmak hasonlóságának alapja […] Ezt az ős-
korban minden nép között levő azonos kinyilatkoztatás-
szerű metafi zikát hívják hagyománynak. Hagyomány egy 
van; mint ahogy egy emberiség, egy szellem és egy Isten 
[…] A hagyomány az emberiség szellemének, a lét értelmé-
nek, a logosznak, a tudásnak, az éberségnek őre. A hagyo-
mányon kívül szellemiség nincs.” (Uo. 103–104. o.) 

Hol találjuk meg a hagyományt? Az író kínai, tibeti, 
indiai, iráni, egyiptomi, héber, kelta, amerikai, görög, ale-
xandriai, káldeai és iszlám forrásokat sorol fel (uo. 110–111. 
o.). Nem egyszerűen a világvallások szent könyveiről van 
szó! Például az iszlámnál a Koránt és a szúfi zmust neve-
zi meg, tehát egy misztikus irányzatot emel be. A héber 
címszó alatt az ótestamentumi hagyomány (héber sru-
ti) mellett ott van a Kabala mágikus hagyománya, más 
néven héber szmriti, illetve a Talmud, a fi lozófi ai hagyo-
mány. A görögöknél, úgy látszik, Orpheusz, Hérakleitosz és 
Püthagorasz – illetve az ő neve mögött zárójelben Platón – 
maradt fönn a rostán… Amit valamiféle keresztény hagyo-
mánynak tekinthetünk, az az Alexandria mellett feltünte-
tett gnózis. Bizonyára ez a gondolkodásmód volt az, amit 
Hamvas összhangba tudott hozni a többi hagyománnyal. 
(Nem véletlen, hiszen a nem keresztény hatások közül épp 
a gnózissal küzdöttek a legtöbbet a korai egyházatyák. Eb-
ben is igazolva látom azt a feltevésemet, hogy Hamvasra a 
platonista gondolkodásmód nagyon erőteljes hatást gya-
korolt, különféle irányokból.) Az Újszövetség mint a ha-
gyomány része nincs a felsorolásban. Mórocz Zsolt cik-
kében tiltakozik is az ellen, hogy Hamvas „teketória nél-
kül kijelenti: Európának nincs szentkönyve” (2005, 3. o.). 
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Ő és az általa idézett Tornai József Guénon hatásának tu-
lajdonítják, hogy a Scientia sacra első kötete így viszonyul 
a keresztény tradícióhoz. Buji Ferenc is utal rá, hogy kár 
volt „felülni” a tradicionalisták azon feltevésének, hogy az 
evangéliumokat meghamisították (2007, 12–13. o.). A ma-
gam részéről erre csak azt tudom mondani, hogy egyrészt 
Hamvas életműve esztétikai kereksége ellenére gondolati-
lag befejezetlennek tekinthető; másrészt egyes műveiben 
konkrét újszövetségi szövegeket kezel úgy, mint a megvilá-
gosodás, ébredés alkalmas eszközeit, így nem tekinthetjük 
ezt a felsorolást valamiféle végleges hamvasi állásfoglalás-
nak. Sőt semmit sem tekinthetünk annak…

Máris felvetődik a kérdés, hogy miért nem vallásokról 
beszél Hamvas, hogyan értelmezi ő a vallás fogalmát. „Az 
őskori egység legtöbbje vallással egybeszőve maradt fenn, 
él tovább és hat. Ezért az archaikus szintézis és a vallás kap-
csolatát néhány szóval meg kell világítani […] Az univer-
zalitás teljes és tiszta megnyilatkozása a metafi zika; ez a 
népi és faji különbségek fölött álló, vallási, nyelvi, időbeli 
korlátok fölött álló, műveltségi, osztálybeli határok fölött 
álló, abszolút univerzális szellem megnyilatkozása. A val-
lás és a mítosz szintén egyetemes, de már vegyül bele más 
elem is; ennek az elemnek a neve: a kollektív. Ezért a ha-
gyomány nép- és faj- és időfölötti; a vallás és a mítosz a 
kollektívhez, vagyis a néphez, a fajhoz, az időhöz van köt-
ve […] A vallás teljes egészében történeti képződmény […] 
Magába szívhatja a mítoszt, és teszi is. Nincsen olyan val-
lás, amelynek gazdag mítoszkincse ne lenne. Ez alól még 
az újkori eredetű, rendkívül kevés univerzalitással rendel-
kező, s így csaknem teljesen individuális-kollektív elemek-
ből álló protestáns vallások sem kivételek […] A vallások 
gyökere az egyetemes hagyományban van, és viszonyuk 
a hagyományhoz nagyobbára ugyanaz, ami a mítoszoké 
[…] Vallás igen sok volt és van. Hagyomány csak egy volt 
és egy van és egy lesz, és nincs lehetőség rá, hogy több le-
gyen.” (Scientia sacra, 1. rész 1. köt. 111–114. o.) 

Az idézettekből sok minden következik. Mindenekelőtt 
talán az, hogy vizsgálja felül az ember, mi az, amihez ragasz-
kodik: lényeges vagy nem lényeges, inkább mulandó törté-
nelmi képződmény egy mindig változó világban? Másrészt 
Hamvas nem használja a kérügma kifejezést, de lényegében 
utal rá, hogy a kijelentés vagy kinyilatkoztatás (nála az uni-
verzális szellem megnyilatkozása) nem azonos a vallások ál-
tal hagyománynak tartott, korhoz kötött, ráadásul esetleg el-
avult és elkopott tanításokkal, sőt az írás sem azonos a ha-
gyománnyal, hanem annak egyik, bár nagyon fontos forrása. 

Hamvas is tennivalót fogalmaz meg a vallás és a hagyo-
mány meghatározása után. „Az emberi élet feladata nem 
az egység megteremtése, hanem a sokszerűségben az össz-
hang megvalósítása […] Az egységet […] nem kell megte-
remteni, mert az: van […] Ez a hagyomány […] A vallások 
sokasága történeti szükségszerűség […] Az emberiség az 
őskorban még […] vallásfölötti állapotban élt; ha pedig a 

jövőnek lesz olyan szakasza, amelyben az univerzális me-
tafi zika szellemi uralma visszatér, az emberiség nem egy 
vallásra tér, hanem ismét vallásfölötti állapotba lép.” (Sci-
entia sacra, 1. rész 1. köt. 114–115. o.) 

A szerző, aki ébreszteni akar, bizonyára nem tiltakozna, 
ha olvasója mindezeket továbbgondolva kérdéseket tenne 
fel. Vajon a vallások léte valami olyan történelmi, de szük-
séges és kiküszöbölendő rossz, mint a marxizmusban az 
osztályok és az osztályharc? Nem valamely utópisztikus 
lendületből születhetett az a feltételezés, hogy a vallások 
nélküli emberiség valamiféle magasabb rendű állapotba 
jut? Arról lenne szó, hogy Hamvas következetesen ragasz-
kodik kiindulópontjához, tehát az aranykornak vissza kell 
térnie, mégpedig időbeli síkon is? Szellemi úton a követ-
kezőt tanácsolja: „Az első lépés az őskor hagyománya felé 
nem lehet más, mint a tanítványi alázat: mert az embert 
nem a technika alakítja át, hanem a szellem.” (Uo. 119. o.) 

A Scientia sacra további részeiben már a kinyilatkozta-
tás és a hagyomány viszonyáról, a szent könyvek nyelvéről, 
közlésmódjáról, a befogadó ember antropológiájáról, majd 
a kultusz és kultúra viszonyáról esik szó. Az 1. rész 2. kö-
tete elkalauzol azokba az irányokba, amelyek a felébresz-
tett ember számára megnyílnak. Rengeteg gyakorlati teo-
lógiai és vallási jelenséggel találkozunk a műben, amelyek 
mind beleférnének a „Hamvas Béla a vallásról” témába, de 
nem férnek bele egy szemináriumi dolgozat terjedelmébe, 
illetve a rendelkezésre álló felkészülési időbe. Azonban azt 
mindenképpen kiemelendőnek tartom, hogy az indián me-
se kapcsán Hamvas csodálatosan tanítja a modern em-
bert arra, hogy tevékenysége – legyen az játék, hétköznapi 
munka, művészi alkotás vagy háború – csak akkor nyeri 
el értelmét, akkor megszentelt, ha azt kultuszként műve-
li,5 az aranykor visszahozásáért, a Paradicsom visszatéré-
séért teszi. A vallások által bemutatott áldozat ennek csak 
halvány visszfénye (uo. 247–282. o.). Az emberi lét ezáltal 
válhat univerzálissá; így szabadulhat meg az ember indi-
viduális Énjétől, így istenülhet univerzális Énné. 

Ezekben a tanításokban annyi ihletettség, meggyőző-
dés és szeretet van, hogy Keken András szavait idézik fel, 
aki az életét száműzetésben töltő írót így méltatta sírjá-
nál: „Ebben a sareptai feszültségben válik elhunyt testvé-
rünk olyan keményhitű, sziklaerkölcsű prófétává, aki a lo-
gika, a szatíra és a könyörtelen analízis fegyverével öldök-
li Baál pogányhitű, laza erkölcsű papjait; de ugyanebben 
a sareptai feszültségben formálódik olyan gyengéd és sze-
líd prófétává is, aki ráborul a halott lélekre, hogy szerete-
tének és szellemének szikrájával megelevenítse azt.” (Ke-
ken 2009, 32. o.)

 5 A hagyomány nélkül tehát nincs igazi lét. A hagyományt adott 
korban a vallás hordozza. Lehet-e, érdemes-e akkor bármit is kivonni 
a vallás fennhatósága alól? – teszi fel az ember a kérdést, ezen a kul-
tuszfelfogáson elgondolkodva. 
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A vallásról a Scientia sacra 2. részében

A vallás és a hagyomány fogalma nem változik a Scientia 
sacra 2. részében sem, érvényessége azonban hoz újdon-
ságot. Ez a rész A kereszténység címet viseli (1960–1964), 
és öt fejezetből áll: I. A kereszténység és a hagyomány, II. 
Az Evangéliumok és a levelek, III. Az Antikrisztus, IV. Az 
androgünosz, V. Egységlogika (fragmentum).

Hamvasnak meggyőződése, hogy „A kereszténység csak 
elölről, az eredet felől értelmezhető […] mert elöl van a mér-
ték, amellyel mérhető […] És elölről nézve nemcsak az de-
rül ki, hogy nem vallás, hanem hagyomány, de az is, hogy 
rokon a hindu és a kínai és a héber hagyománnyal, és az is, 
hogy az alapállást ezeknél mélyebben alapozza meg.” (Sci-
entia sacra, 2. rész, 35. o.) 

A kiindulópont tehát itt is a hagyomány és vallás szem-
beállítása, de kissé más hangsúllyal. A vallásnak itt nem 
történeti és hagyományt hordozó volta tűnik ki, hanem 
olyan jellemzője, amit a fi lozófi ának és a tudománynak tu-
lajdonít az író: „könnyíteni akar […] az élet terhein”, míg 
a hagyomány „az embernek visszaadja önmagát” (uo. 9., 
29. o.). „Minden könnyítés a valóságtól való félelemből fa-
kad” – mondja, s ezért beszél a „vallások valóságfélelmé-
ről” (uo. 13. o.). „A hagyomány, amikor az embernek visz-
szaadja önmagát, a szó és a tett között az egységet helyreál-
lítja. Ezért amit a hagyomány mond: tudás, és ugyanakkor 
gyakorlat.” (Uo. 16. o.) 

A civilizációban a könnyítés ellen, a hagyomány nevé-
ben fellépőket vidvan (tudás képviselője), szophosz (bölcs), 
bódhiszattva (megvilágosodott), is ha-mah (szellemi em-
ber) névvel illetik. Ők irányítják a fi gyelmet az alapállás fe-
lé. Ennek meghatározása így hangzik: „Ahhoz, hogy a ha-
gyomány az embernek magát vissza tudja adni, a minden-
kori ember mindenkori helyzetének mértékét ismernie kell. 
Ez a mérték: az alapállás.” (Uo.) Ezt a szót Hamvas fi atalabb 
kortársától, Szabó Lajostól vette át, de leírja az ennek meg-
felelő hindu, görög stb. kifejezéseket, illetve az ezt megsze-
mélyesítő mitikus neveket (pl. Minósz). Szabó Lajos szerint 
az alapállás tartalma a fi x-system, az egyetlen rendszer (uo. 
19., 25. o.). Ezt a kifejezést Hamvas megkülönbözteti az üdv 
fogalmától, amely nem végleges állapot, csak a jótettek ered-
ménye. A helyreállítás viszont végleges megszabadulás, „az 
élet tartalmától mentes állapot” (nirvána, Énszóf), egyfajta 
egyszerűség és letisztultság, amit életkor szerint a kisgyer-
mek és a bölcs öreg él meg leggyakrabban (uo. 21–22. o.). Az 
alapállás tudatos helyreállítását a beavatás szolgálta, amely 
semmiképpen nem válhatott írott hagyománnyá. Ez gyó-
gyít ki a turbából, amely a bűnbeesés óta sajátja az embe-
ri életnek. A gyógyulási út az, amit Kínában taónak, Indi-
ában megszabadulásnak, Júdeában megtérésnek neveznek. 

És most megérkezünk egy újabb fogalompárhoz: a ha-
gyomány és a történet szembeállításához, majd a történet és 
a vallás viszonyához. Az 1. részben is szó volt már az ősi és a 

történeti emberről. Itt pedig a következőt olvassuk: „A tör-
ténet negatív hagyomány. Mert a hagyományban az embe-
riség az alapállás végleges állandóságában, vagyis az abszo-
lút időben él. A történet a korrupt időn alapszik. Az idő az 
örök elfelejtése, írja Guénon. Nincsen stabil halhatatlanság-
eszmény, hanem individuális önkény. Történet annyi, mint 
egyetemesen kivetve lenni a centrumból, a merő történésben 
élni, bázis, cél és értelem nélkül.” (Uo. 28. o.) Szó sincs azon-
ban az időből való kilépésről! Hamvas összekapcsolja az időt 
és az abszolútot, és mindkettőhöz való hűségre int. „A hű-
ség tesz autentikussá, az abszolút nyújtja a tudást.” És most 
következik az időben létező vallás sajátos meghatározása: 

„Vallásnak kell hívni a kísérletet, amely a történet per-
manens válságában élő ember legsúlyosabb terhein kíván 
könnyíteni. Amikor az alapállás elmerült, az ember elvesz-
tette létének abszolút pozitívumát, halhatatlanságtudatát. Ezt 
a tudatot a korrupt eszmény helyettesítette, amelyet a sokfé-
le vallás őrzött és táplált. A vallásnak semmi köze a hagyo-
mányhoz. A vallás arról ismerhető fel, hogy először turbában 
él, másodszor külső Istent tételez fel, akinél védelmet keres, 
harmadszor, hogy a világban való szenvedésnek gyógyulását 
az üdvben keresi. A hagyomány viszont: a turba felszámolá-
sában él, az isteni lényt minden lénnyel azonosnak látja, és 
az alapállást realizálva a megszabadulást keresi.” (Uo. 29. o.) 

Paradox módon mégis ragaszkodnunk kell a valláshoz: 
„A pillanatban való élethez a vallás elengedhetetlenül hoz-
zátartozik, ezért kell, hogy minden embernek legyen vallá-
sa, mint ahogy kell, hogy valamely nép nyelvén beszéljen, 
valamely nemzethez tartozzék, valamely társadalomban 
és családban éljen. A történeti egzisztencia az örök ember 
konkrét megjelenése.” (Uo. 42. o.)

Ilyen paradox jellemzésben részesül a kereszténység is, 
amely Hamvas szerint, úgy tűnik, bűnbe esett, különleges-
sége ellenére is. Lehetőségeit tekintve egyedülálló jelenség, 
amit így mutat be: „A kereszténység hagyomány, mint a 
kínai tao, vagy a hindu Véda, vagy a szánkhja, vagy a hé-
ber Talmud, vagy a Kabbala, az egyiptomi hagyomány, az 
alkímia, vagy az orfi ka. De hibát követ el, aki nem veszi 
észre azt a többivel össze nem egyeztethető és teljesen ma-
gában álló helyzetet, amelyben a kereszténység áll.” (Uo. 
30. o.) „Minden hagyomány az emberiségnek szól. De nem 
általánosságban, hanem történeti adottságában csak a ke-
reszténység tudja, hogy az egész emberiség, az összes fa-
jok és népek és idők és civilizációk és osztályok és kasztok 
és vallások egysége, éspedig az az egység, amelyben min-
den különbség megtartja sajátos vonását, és ezzel az egyé-
ni jellegének súlyával az egységen belül saját helyét elfog-
lalja. A kereszténységben bomlik fel az emberiség autonóm 
személyekre, akik a közösségben nem tehetetlenségükkel, 
hanem éberen helyezkednek el.” (Uo. 43. o.) Ez a kitüntető 
kiemelés nagyon szép, de nem egészen világos, hogy miért 
épp a kereszténységben lehet az egyes ember éberen a kö-
zösség tagja, és más közösségekben miért nem. Ez esetben 
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osztom Buji Ferenc véleményét, aki szerint nem meggyő-
ző, miért és milyen szempontból is olyan sajátos a keresz-
ténység (2007, 10. o.). Tiszta hagyomány voltáról ezt írja: 
„A kereszténység semmi egyéb, mint tanítás az alapállás-
ról, a turba felszámolásáról és az alapállás helyreállításá-
ról. A kereszténységnek külső útja nincs, csak belső […] 
nincs exotériája, csak ezotériája. A kereszténység nem ta-
nít semmit; amit tesz, hogy a korrupciót legmélyebb pont-
ján megérinti, és az alapállást megmutatja.” (Scientia sac-
ra, 2. rész, 33. o.) 

Azonban a történeti kereszténység vallássá vált. „Mára 
a kereszténység mint vallás szellemi erejét felemésztette, a 
történet hatalmai felőrölték, és mint exotéria helyreállít-
hatatlan; viszont a kereszténység mint hagyomány (ezoté-
ria) kétezer év alatt nemhogy semmit sem változott, ha-
nem azt még csak meg sem értették, és abból semmit meg 
nem valósítottak.” (Uo. 30. o.) Az elkanyarodásról a kö-
vetkezőt állapítja meg: „A hagyomány és a hagyományra 
épülő vallás között igen nagy különbség van […] A keresz-
ténység elsődleges alakja és történeti megjelenése között 
aránylag rövid idő alatt az eltérés száznyolcvan fokos lett, 
mert a vallás már igen korán saját forrásával szembefor-
dult, ezt a szembefordulást századokon keresztül táplálta, 
végül sűrű válságok közepette saját alapjait megsemmisí-
tette, és az emberiséget abba a szcientifi kus pszeudoszelle-
miségbe sodorta, amely pszeudoszellemiség korlátoltságá-
nál és immoralitásánál csak ízléstelensége nagyobb.” (Uo. 
31. o.) Az okok közül ezeket emeli ki: „A keresztény hagyo-
mánynak Európában három ellensége volt: először a belül-
ről való ellenség, a klérus (nem az egyház!), másodszor a 
politikai hatalom, harmadszor a szcientifi zmus. Ez a há-
rom ellenség tudattalanul közös megegyezéssel megaka-
dályozta azt, hogy az evangéliumi kereszténységből bár-
mi is megvalósuljon.” (Uo.) 

Lehet vitatni ezeknek a téziseknek a megalapozottsá-
gát, ahogy Buji Ferenc teszi, aki a történelmi kereszténység 
hagyományszerűségéhez hoz fel példákat, és a keresztény-
ség sajátos történelmi körülményeire utal (2007, 13–15. o.). 
Igen, a költőknek és prófétáknak tudományos vagy törté-
nelmi értelemben nem volt mindig mindenben igazuk, de 
küldetésük szempontjából mégis igazuk volt. Hamvas bí-
ráló szavai az ébredést provokálják.

Sok kérdést felvet Hamvas Béla és a kereszténység vi-
szonya. Rendkívül érdekes, ahogy Jézus istenségéről ír, és 
ahogy a keresztény megváltást közös nevezőre hozza a tra-
díciókkal. Erősen vitatható, hogy egyáltalán keresztény hit-
ről beszélhetünk-e az esetében.6 Nem fontos azonban feltét-
lenül mérlegelni, hová és meddig jutott ő személy szerint, 

 6 „Nincs-e megírva törvényetekben, hogy istenek vagytok (elohim 
atem), mindnyájan a legfelsőbb fi ai?” (Zsolt 82,6) „Amikor Jézus önmagát 
Istennel azonosította, az azonosságot nem saját maga számára foglalta le.” 
„Istennel az embernek minden fi a azonos.” Scientia sacra, 2. rész, 76. o.

ha Jézusnak kétségkívül kinyilvánított szándékáról, Isten 
és ember békéjének helyreállításáról ilyen megszólító erő-
vel tud nyilatkozni: „Isten a világban a nem-létezés helyén 
van. Isten minden lénytől ebben különbözik; abban, hogy 
szolgál és alázatos, és hogy ezt észrevétlenül teszi, szemé-
remből, és szelídségből, gyengédségből és tapintatból […] 
Jézus tapasztalata, hogy Isten megismerésében ennél mé-
lyebb pont nincs […] Nincsen mélyebb, mint a készség az 
áldozatra. Istennel szemben természetes hátránya (Jézus-
nak), hogy mindez észrevehető…” (Scientia sacra, 2. rész 
85. o.) Ennek az alázatos, csendes Istennek a képe tükrö-
ződik a talán leghűségesebb tanítvány, Weöres Sándor ver-
sében (Rongyszőnyeg 13): 

Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom, 

csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.

Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!

De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.

A Scientia sacra 2. része láthatóan töredékes munka. Csak 
a kezdete egy folyamatnak, a keresztény tradíció újrafo-
galmazásának. Nem könnyű Hamvas erről szóló művei-
ben tájékozódni, de rendkívül izgalmas, még előttünk ál-
ló feladat. Van, aki szerint gondolkodása „követhetetlen”, 
inkább olvasni kell – éppen közeli tanítványa nyilatkozik 
így (László 2009, 208. o.). Az az érzésem, nem visszatart, 
inkább küld minket azokra az utakra, amelyek felé irányt 
mutatott, de olyan sokfelé, hogy neki magának már nem 
volt ideje végigjárni. Igenis a tanítványok dolga, hogy afo-
rizmaszerű tömör megfogalmazásai és felvetett problémái 
nyomába eredjenek, és nemcsak olvasva, hanem írva is. 
Bátorság kérdése. 

A vallásról a Karneválban

A nagyregényben a vallás szerepe ismét más megvilá-
gításba kerül. Lehet, hogy igaza van Czakó Gábornak, a 
Hamvas-szótár szerkesztőjének, hogy az egyes szám első 
személyű szövegnek mindig Hamvas Béla a feladója; lehet, 
hogy nem. Ez a mű sem végleges igazságokat akar kimon-
dani, „csak” az igazsághoz akar elvezetni. Szereplők sora 
vonul fel az élet karneváljában, akik álarcokat viselnek. 
A cél, hogy az ember megszabaduljon maszkjaitól, meg-
találja igazi önmagát. Ez pedig, mondanunk sem kell, az 
univerzális Énje, a személyisége vallási magja. Az álarc és 
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a bohóc motívuma más íróknál is megjelenik – így a már 
említett Kosztolányinál, akinek ars poeticájában szerepel-
nek –, itt a turba forgatagában sodródó ember torzképe. 
Amint lehull, vallási közhelyek, nyárspolgári elképzelé-
sek dőlnek romba. 

Ilyen pillanat például az „üdvmohóság” leleplezése, az 
elleni tiltakozás, amikor a vallás menedékként, és nem 
szembesülésként funkcionál. Egy hosszú tirádában a sze-
replő Jézusra apellál, aki mindig bűnösökkel barátko-
zott, és soha nem „jó emberekkel”. „Keresztény testvére-
im, óvakodjatok attól, hogy jók legyetek, és hogy jóságo-
tokat számon tartsátok, és a jóságra hivatkozzatok. Nincs 
mire hivatkozni. Az Úr színe előtt semmire se tudsz hi-
vatkozni, üres kézzel jöttél, és meztelenül és erőtlenül, és 
amit azóta tettél, csak erőtlenebbé tett és bemocskolt és 
összetört, és ez vagy te. Az egyetlen, ami fenntart, hogy 
Jézus megkönyörül rajtad, és hozzád lép, és beszél veled, 
mert elég érdemes vagy rá, elég koszos és züllött vagy és 
hitvány vagy, és nem vagy jó… Jézus ember, és sohasem 
volt jó és nem jó, és Krisztus Isten és nem jó, és beszél és 
tanít és gyógyít és vigasztal és hitet ad és megvált és szen-
ved és meghal és feltámad, de sohasem jó, ellenben min-
dig itt van és békít és szeret és megért, és óvakodik attól, 
hogy jó legyen, és óvakodik a jó emberektől, mert azok 
neki túl jók, és reá nincs is szükségük. A tudás fájának a 
kísértésében nem az a szörnyű, hogy az ember rossz lett, 
hanem, hogy jó, ez az a borzalom, amit az ember az óvó-
helyen tanulhat meg. Szeretném […], hogy ez a nagy jó-
ság egyszer végül leboruljon jajveszékelve, Uram, Uram, 
bocsásd meg az én jóságomat. Add meg nekem minden-
napi bűnömet, hogy alázatomat meg tudjam tartani, és 
erőtlenségemet és a hitet, hogy egyedül a te kegyelmed 
menthet meg, semmi más, a kegyelmed, amely közöt-
ted és közöttem az egyetlen érintkezési lehetőség, és ne-
kem nincs érdemem és nem vagyok jó, és Krisztus hoz-
zám lép és megérint, hogy mankómat eldobjam és fölkel-
jek és járjak… Csak a koldus látja meg az Isten országát, 
ámen.” (Karnevál, 3: 365–366. o.) Figyelemre méltó Jézus 
jelen idejű jelenlétének hangsúlyozása. Mert Hamvas sze-
rint Jézusról az sem tud többet, aki kortársa volt, mint 
az, aki rászorul kegyelmére. 

A könyvben az is megfogalmazódik egy alkalommal, 
hogy „Mi is az a vallás?” A morállal való szembeállítása is-
merős azoknak, akik olvasták a Félelem és reszketés című 
művet. Hamvas még Agamemnón és Ábrahám példáját is 
ugyanúgy felhozza, mint Kierkegaard. 

„Ó, igen, egyszer azt olvastam, az embert semmi sem 
tudja olyan közel hozni Istenhez, mint valamilyen forró 
bűn, a bánat maró szenvedélye […] Nos, kérem, én a val-
lásos aktus számomra egyetlen érthető jellemvonásának 
a szakrilégiumot vagy mondjuk a káromlást tartom […] 
A mi szociális hétköznapunkat a magasabb világtól igen 
erős és magas és szilárd és kemény falszerű valami választ-

ja el, és ezen a falon az ember semmiféle kenettel nem tudja 
magát átájtatoskodni […] Nos, ezen a kőkemény és falsze-
rű valamin az ember a spiritualitás világába Isten lényé-
hez közelebb nem jut át másként, csak ha teljes elemi ere-
jével nekimegy, és azt erőszakkal áttöri […] Ez nem morál, 
ez nem jóság. Ez, kérem, a vallás […] A vallás őrületének 
mindent szabad. Panta moi exesztin, üvölti Pál apostol.” 
(Uo. 390–394. o.)7

Itt tehát nem a hagyománnyal, hanem az erkölccsel ke-
rül párba a vallás. Nem a tévelygés, a turba világa, hanem 
épp a turbából való kitörés módja. Kierkegaard is, Ham-
vas is valami forradalmi hevülettel, lázadással ruházza fel 
a vallást, hogy valami fölé helyezze. Kierkegaard a hege-
li fi lozófi ának a vallást lefokozó gesztusa ellen tiltakozik; 
Hamvas a vallást kisajátító morál ellen. Míg a dán fi lozó-
fus az abszurditásig vitt engedelmességet és vak bizalmat 
hangsúlyozza, és az ismeretlenbe, a sötétbe való ugrást 
használja hasonlatnak, Hamvas a hitet mint akadályokat 
nem ismerő, törvényeket („Itt létezni istenileg tilos!”) tipró 
szenvedélynek mutatja. „Tudod mit, mondja az Úr, akkor 
én már inkább azt a fi úgyilkos Ábrahámot választom […] 
Róla legalább tudom, hogy szeret […] A bűnösöket válasz-
tom. Ezek egyáltalán nem olyan jó emberek, de szívük az 
van. Tudnak szenvedélyesen szeretni.” 

Nem véletlen kellett leírnom az előbb a „hit” szót. Hit 
és vallás viszonyáról ezt olvassuk: 

„E morális igazság fölött azonban van még valami: a 
Hit Óceánja. Ez a vallás. Veszedelmes dolog ez, kérem, 
mert itt már csak egyetlen valami vezet. A hit. […] Aki a 
hit óceánjában él, az tudja, hogy Ábrahám, amikor Izsák-
ra kezét fölemeli, felmagasztosul […] A Hit Óceánjának 
őrülete a vallás őrülete. Ez a létezés bora. A morál ehhez 
képest cseresznyekompót […] Mindaz, ami az igazság kö-
rébe tartozik, az nagy és szép és követésre méltó és em-
beri. A Hit Óceánja azonban már nem emberi, ez a Szent 
Szellem országa. Amit János evangélista Pneumának ne-
vez. Ez a magasztos reszketés tündöklése, ahová nem jutsz 
el másként, csak ha az angyalokkal megküzdesz […] Ez a 
Pneuma, amely menny dörög, és amely a fák levelei között 
suttog. Ez az őrület szenvedélye és a szelídség alázata. Ha 
a Hit Óceánján élek, mindent szabad […] Ide kell eljut-
nod, te szegény bűnös és koszos és beteg és hitvány idióta, 
ide kell eljutnod, te szellemben koldus, betegségeiddel és 
szennyeddel […] ide az óceánba, mindent szabad, hallelu-
ja, ezt nevezem én vallásnak…” (Karnevál, 3: 397–398. o.)

Úgy tűnik tehát, hogy a regény világában, amely az uni-
verzális Én útját keresi, a vallás mint szenvedély kitünte-
tett szerepet kap a vallás mint erkölcs ellenében. Valójában 
itt realizálódik a kitörés a misztikum irányába, ha őrület-
nek, szabadságnak nevezi is a szerző.

 7 Kafk a A törvény kapujában című novellájának is elképzelhető 
ilyenfajta értelmezése. 
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„…nem mint teóriát, hanem mint  tényleges életrendet…” a

A vallásról és az ateizmusról A bor fi lozófi ájában

„…csak akkor lehettem volna boldog, ha egy lettem vol-
na a tizenkettő közül, és őt hallottam volna” – írja egy 
helyütt Hamvas (Unicornis). Azonban a misztikán kívül 
a kultusz is utat talál a boldogságot megtestesítő arany-
korhoz, és ennek a kultusznak csodálatos megjelenítése 
A bor fi lozófi ája. Aki ismeri már a hamvasi alapfogalma-
kat, megérti, miért olyan nagy szó a magyarságra is vonat-
kozó kijelentés: „A bornépek nem világtörténelmi, hanem 
aranykori hagyományban élnek.” (Az öt géniusz – A bor 
fi lozófi ája, 135. o.)

A cím lehetne A bor metafi zikája is, azonban a szer-
ző a célzott olvasókat kímélni akarja. Ugyanis ez a sza ti-
ri kus kijelentésekben is bővelkedő rövid írás „imakönyv 
ateisták számára”. Ezzel máris a vallás egy újabb megha-
tározásához jutottunk: ahol életöröm és boldogságra va-
ló képesség van, ott a vallás. Sajátos, de nem új elképzelés: 
a kultuszból születik a vallás. Magyarázatra szorul azon-
ban az ateizmus Hamvas-féle fogalma. Nem a vallás hiá-
nyát jelenti, hiszen „[v]allástalan ember nincs. Az ateis-
ták mindnyájan bigott emberek […] Ennek a vallásnak 
három dogmája van: lélek nincs – az ember állat – a ha-
lál megsemmisülés […] Azt hiszik, ha azt mondják: nincs 
Isten, nem fognak többé félni. Ehelyett persze jobban fél-
nek.” (Uo. 117. o.)

Elég nagy fricska a különféle valláskritikáknak, ame-
lyek épp a vallást eredeztetik az emberi félelemből. Az író 
az embert alapvetően vallási lénynek tartja; számára a ter-
mészetellenesség és az életre való képtelenség kigúnyolni 
való torzsága az ateizmus. 

Jellegzetes hamvasi csavar, hogy a vallás bizonyos ke-
gyességi formáin is elveri a port: „…a pietistákhoz is kell 
néhány szót intéznem, az ateisták e sötét szektájához. A pie-
tizmus nem egyéb, mint az ateizmus álöltözetben […] A pi-
etista az antialkoholista […] Az ateistát kímélni kell, mert 
ostoba és tudatlan és korlátolt és együgyű. A pietista nem 
tarthat számot kíméletre.” (Uo. 117–118. o.) 

Ezt még fokozza is: „A puritán agresszív ember. Tá-
madásához nem kis részben az ad neki erőt, hogy azt hi-
szi, az élet egyetlen helyes módját megtalálta. Puritán 
lehet valaki akkor is, ha materialista, akkor is, ha idea-
lista, akkor is, ha buddhista, vagy talmudista, mert a pu-
ritánság nem világszemlélet, hanem temperamentum. 
Két dolog kell hozzá: bizonyos meghatározott elvek vak 
hitében való sötét korlátoltság és ugyanezekért az elve-
kért való eszelős és alattomos harci készség […] A puri-
tán maga az absztrakt ember. A szívtelen. Az ateisták-
nál mindig inkább a szívvel van baj, mint az ésszel […] 
A világtörténelem legvéresebb csatáit és legirtózatosabb 
forradalmait a puritánoknak köszönheti. Mindezt azért, 
mert, szegény, Isten helyett elvet talált.” (Uo. 125–126. o.) 
Íme, visszaérkeztünk a kor kritikájához! Hátborzongató 

felismerés: a hagyománynélküliség, a negatív vallás mi-
lyen veszedelmes…

Szembesítés vallástudományi alapfogalmakkal

Alig van olyan vallástudományi diszciplína, amelynek ne 
lenne köze Hamvas Béla életművéhez. Nem ír vallástörté-
netet, de az összehasonlító vallástudományhoz minden-
képpen kapcsolódik. Meghökkentő refl exiói vallásfeno-
menológiai, valláspszichológiai és vallásszociológiai jel-
legűek (Voigt 2004, 12. o.). Szinte nem is érdekli semmi 
ezt az írót, ami a valláshoz nem kapcsolható, vagy megfor-
dítva: nincs olyan érték, ami neki fontos, és Istenhez nem 
kapcsolódik. Ugyanazt keresi, amit a vallástudomány, de 
nem ismerethez, hanem titokhoz és élményhez akar meg-
érkezni. A misztikához áll közel, de kifejezésmódja intel-
lektuális. Nemcsak keres, talál is. Mezei Balázs „magyar 
Nietzschének” nevezi, és kiemeli gondolkodása fokozatos 
elmélyülését (2010, 68. o.). Ez a fejlődőképesség, s hozzá 
életműve nyitottsága teszi őt annyira érdekessé és folyta-
tandóvá, vagyis ihlető erejűvé, ami csak az igazán korszak-
alkotó egyéniségekre jellemző.

Azt már láttuk néhány műben, milyen sokféle jelentés 
sűrűsödik Hamvas vallásfogalmában. De mit mond a val-
lásról a vele foglalkozó tudomány, s van-e közös a két kö-
zelítésben? 

A vallás szó hosszú fejlődés eredménye, és ha gyökerét 
kutatjuk, lényegében a kultuszhoz, a vallás gyakorlásához 
jutunk. (Nomosz = törvény, lateira = szolgálat; lateira tou 
theou = Isten szolgálata, ami Szókratész meghatározása a 
fi lozófi ára; euszebeia = kegyesség, religiozitás; theoszebeia 
= istenfélelem; aidósz = az istenivel szemben tanúsított fé-
lő tisztelet; therapeia = istenség tisztelete, szolgálata; a Sep-
tuaginta által használt thrészkeia az, amit latinra religió-
ként fordítottak = tabu, kötelesség, kultusz.) Az 5. század 
óta jelenti a religio az ’istenhit, misztika, erkölcs, kultusz, 
egyház és állam, tudomány és fi lozófi a, szaktudomány és 
művészet’ együttesét. A protestantizmus által előtérbe he-
lyezett confessio, ’hitvallás’ a görög ’tanúságtétel vagy val-
lás az igazságról, valóságról, Istenről’ jelentésű martyrionra 
megy vissza (uo. 17–20. o.). A hellenizmus korában igazából 
még nem is vált el egymástól a fi lozófi a és a vallás fogalma 
és gyakorlása; így hát nem véletlen, hogy a nyelvekben és 
kultúrákban otthonos Hamvas Bélánál mindezek a jelen-
tések, tartalmak természetes közelségben vannak egymás-
sal, s nem csodálkozunk, hogy az író fel akarja eleveníteni 
azt az élményt, hogy a vallást cselekedni, tenni, művelni, 
„csinálni kell”. A vallásnak nem kellene – mai értelemben 
vett, személytelen és elvont, testetlen – fi lozófi ává szegé-
nyednie, inkább az egész életnek kellene kultusszá válnia. 

Ennek a kultusznak a kereszténnyé formálódása meg-
kezdődött Hamvas életművében… 
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Szándék és megvalósulás

Mit akart Hamvas Béla? A pszeudoegzisztenciából, a ha-
zug életből keresni a kiutat, az igazi európai fővonalnak 
a Kelettel való összekapcsolásával: „Európa igazi európai 
vonalát, Pál apostolt, Augustinust, Pascalt, Nietzschét […] 
össze akartam kötni az abszolút emberi hagyománnyal, 
Vedanta-mahájana-tao-Kabbala-orfi kával, és az emberi 
életet véglegesen és visszavonhatatlanul meg akartam ala-
pozni. Éspedig nem mint teóriát, hanem mint tényleges 
életrendet.”

„Annak, amit mondok, nem a könyvekben kell megje-
lenni, hanem megvalósulni a műhelyben és a konyhában 
és az ágyban és a szőlőben.”

„A legnagyobb feladat: »Az életen túl élő lény magvát 
megtalálni és felébreszteni és realizálni a legnagyobb telje-
sítmény, amit ember elérhet.«” (Idézi: Babi 2009, 174. o.)

Munkásságának középpontjában a hagyomány áll, egy 
olyan fogalom, amely elválaszthatatlan a vallástól. Gondol-
kodásában a vallás tehát nem cél, hanem eszköz az igazi 
élet megtalálásához. 

Mit jelentett Hamvas Bélának a vallás? – teszi fel a kér-
dést a hamvasbela.org egyik oldala. A Scientia sacra alap-
ján Sáfrány Attila így tömöríti a választ: „A létbe helye-
zettség módozatai szerint három választ is adhatunk erre 
a kérdésre. Egyénileg, individuálisan a bennünk hordozott 
emberi kiindulópont megismerését; közösségileg, kollektí-
ven az emberiség hagyománynak nevezett közös szellemi 
kiindulópontjának a tudatosítását; anyagilag, egziszten-
ciálisan pedig a világit és a világon túlit, a mulandót és az 
örököt egybefoglaló emberi alapállás, középponti helyzet 
megélését és önmagunkká tevését jelentette Hamvas Bé-
lának a vallás.” (Sáfrány 2011, 8., 13. o.) 

„Megismerése” – „tudatosítása” – „megélése”: csupa ige, 
dinamizmus, folyamat. Talán a sorrend sem véletlen. Elő-
ször utaznunk kell a hagyomány világában, majd szembe-
sülni saját életünkkel, és megélni a hagyomány átváltozta-
tó erejét. Megtalálni az álarcok alatt az igazi arcot. 

Sáfrány Béla rövid és velős összefoglalása vallásról szól, 
nem hagyományról. Mindegy. A lényeg az a szellemi út, 
amelyet bejárunk, s amelynek kalauza az író. 

Hamvas Bélának nem adatott meg, hogy lássa, milyen 
hatást gyakorol írásainak legalább egy része az olvasókra. 
Felesége így emlékezik vissza efölötti fájdalmára: „Életé-
nek utolsó napjaiban rámutatott felhalmozott kézirataira, 
és ezt suttogta: »Látod, senkinek se kell.« Csak részben volt 
igaza. Mert persze az írások kellettek – vitték is őket tucat-
szám. Ám ami bennük a mag, az életszentséget felmutató 
személy tanúsága, na, az tényleg nem »kellett«. Tragikus? 
Isten keresztre feszítése óta az életkudarc neve: dicsőség.” 
(Kemény 2009, 263. o.) 
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Vészhelyzetben. Ford. Sághy Balázs. Evangélikus Pedagó-
giai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet, Buda-
pest, 2015.

A család vacsorához készülődik. Anya éppen a tányérokat 
rakja az asztalra. Apa abbahagyja a legózást fi ával, és az eme-
letről a konyhába indul. A lépcsőfordulóhoz érve a szívéhez 
kap, elfehéredik, majd legurul a lépcsőn. A tízéves kisfi ú any-
ja sikoltozására kirohan. Látja apját a lépcső alján, anyját ap-
jára borulva. Nagyi a telefonhoz csoszog, hívja a mentőket. 
Anya sírógörcsöt kap. A kiérkező mentők erős nyugtatóin-
jekciót adnak neki. Egy órán keresztül próbálják újraélesz-
teni apát. Aztán feladják. Mentőautóba teszik a testet. Anya 
álomba zuhant. A kisfi ú a nagymamához bújik, de nem érti 
a magyarázatait. Nyitott szemmel bámulja a plafont. Másnap 
tanítás előtt a nagymama telefonon jelzi az igazgatónak, mi 
történt éjszaka, s kéri, vigyázzanak a gyerekre. Osztályfőnök, 
iskolalelkész, mindegyik kezdő. Szemükben rémület és ta-
nácstalanság. Egy idősebb kolléga beugrik, rendhagyó ma-
gyaróra. Éneket tanít, mesét mond, imádkozik az osztállyal. 

Már nagykamasz. Otthon időnként szembesíti az apja 
azzal, hogy ha így tanul, utcaseprőnek sem lesz jó. Közben 
dől belőle a piaszag. A múltkori matek egyes után lekevert 
neki egy olyan pofont, hogy a fal adta a másikat, majd el-
vette tőle az okostelefont. „Majd ha kijavítod, visszakapod.” 
Rácsapta az ajtót. Ennek volt vagy két hete. Aztán becsú-
szott a második. Otthon előkerült a nadrágszíj. A kamasz 
másnap hosszúujjú pólóban és farmernadrágban ülte végig 
a tanítást. Délután elkísérte a barátnőjét, akinek az édes-
anyja megengedte, hogy ott aludjon. Reggel a lány odasúg-
ja édesanyjának, hogy a srác öngyilkos akar lenni, és nem 
akar innét hazamenni. Az anya reggelit csomagol. Az ajtó-
csapódás után felhívja az osztályfőnököt. Az ofő hívő evan-
gélikus, bevárja a lelkészt, aki a harmadik órában jön hit- és 
erkölcstant tartani. Félrehúzza, s megkérdi tőle, mit tegyen.

Az anyukájának méhnyakrákja van, holnap műtik. Tu-
dod, az a szöszi hajú, szemüveges kislány a 7. b-ből. Beszélj 
vele, nagyon maga alatt van.

Micsoda? Gyereket vársz? Ne butáskodj, túl fi atal vagy 
te ahhoz. Egy csomó minden miatt kimaradhat egy menst-
ruáció. Ja, hogy ötször, hát igen, az elég gyanús. A tanár bá-
tól?! Tudod, mit beszélsz egyáltalán? Iszonyú bajba keve-
redhetsz, ha ez nem igaz! Ha igaz, akkor is! Én? Hogy tud-
nék ebben segíteni?

Mennyi példa, amellyel lelkészként, iskolalelkész-
ként találkoztam! S csak álltam megkövülten, zakatolt az 
agyam, hogy most hirtelen mihez is kezdjek. Órákig búj-
tam az internetet, míg valami használható ötletet talál-
tam. Majd újabb órák múlva találtam néhány megfelelő 
szöveget, éneket, imádságot. Többnyire angolul. Végigol-
vastam a kommenteket, hogy tudjam, melyek a buktatók 
egy-egy ilyen beszélgetés vagy helyzet kapcsán. Jó lett vol-
na, ha odamehettem volna a könyvespolcomhoz, és leve-
hettem volna a Vészhelyzetben című könyvet.

Vannak olyan életállapotok, amikor sem a társadalmi, 
sem a keresztény közhelyek nem vállalhatók. Túl személyes, 
túl fájdalmas, túl nehéz a probléma. És akkor még nem is 
említettem a szülők munkanélküliségét, eladósodását vagy 
válását, amelyek egyikétől sem tudja függetleníteni magát 
egy gyermek sem. Az elhanyagolt külső, az iskolai motivá-
latlanság könnyen vezethet magába forduláshoz, fi atalkori 
depresszióhoz vagy kiközösítéshez az osztályban. A táplál-
kozási zavarok, az önsértő magatartás, a fi atalkori bűnözés, 
alkoholizmus vagy drogfüggőség, a diszkóbalesetek vagy a 
szélsőjobboldali csoportokhoz csatlakozás megjelennek min-
den iskolában – bármennyire berzenkedünk a gondolattól –, 
az egyházi intézményekben is, még ha ez utóbbiakban remél-
hetőleg alacsonyabb számban is, mint az állami iskolákban. 

Nem elég akkor cselekedni, amikor már ránk szakad 
a baj. Lelkészként előre kell látnunk, fel kell készülnünk, 
sőt fel kell készítenünk a tanári kart is, hogy adott esetben 
mindenki tudja, mi a dolga, mit és hogyan mondhat, ki-
től várhat segítséget, kit és mi módon kell értesítenie, mi 
az iskola működési rendje krízishelyzetben, és hogyan ál-
lítható vissza fokozatosan a tanítási rend.

Az Evangélikus Nevelési és Oktatási Osztály (NOO) és 
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az Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Tovább-
képző Intézet (EPSZTI) arra vállalkozott, hogy elsőként a 
Vészhelyzetben című iskolai trauma-, válság- és kríziske-
zelő kézikönyvet adja ki. A Bajor Evangélikus Egyház és a 
Katolikus Egyház bajorországi oktatási hivatala által ösz-
szeállított kézikönyv gyermek- és ifj úsági pszichológusok, 
baleseti lelkigondozók, lelkészek, oktatási szakemberek be-
vonásával készült. A kötet az egyes vonatkozó helyeken rö-
viden kitér a magyarországi helyzetre, ismerteti a magyar 
jogszabályi hátteret és a magyarul elérhető segédanyago-

kat is. Nem szolgai fordítás készült csupán, hanem a ba-
jor példákon és a rendkívül gyakorlatias megközelítésen 
keresztül a magyar iskolai lelkigondozói és osztályfőnöki 
munka hathatós segítsége kíván lenni e könyv. 

Köszönet illeti Sághy Balázs evangélikus lelkészt a szép 
fordítás, Mesterházy Andrea pszichológust és Mesterhá-
zy Balázs evangélikus lelkészt a szaklektorálás nem kis 
munkájáért.

A kötet megrendelhető az EPSZTI honlapján: http://
epszti.hu/kiadvanyok.

Orosz Gábor Viktor: Az egyidejűség derűje. Esztétika, 
életstílus és teológiai antropológia. Blessed Hope Pub-
lishing, Saarbrücken, 2015.

Átmeneti kor átmeneti műfaja a blogkönyv, amelynek alap-
dilemmája a pillanatnyiság és a tartósságra való törekvés ösz-
szebékítésének nehézsége. Orosz Gábor Viktor Az egyidejűség 
derűje című kötete szintén e feladatot igyekszik megoldani, 
miközben korunk aktuális kérdéseiről a kortárs keresztény 
teológiai gondolkodás eredményein átszűrve töpreng, hol 
kimunkált érveléssel, hol pedig aforisztikus sűrítettséggel.

Nem érdemes azt gondolni azonban, hogy a műfaj vélt 
elvárásai közé tartozó pongyola beszédmód is megjelenne a 
személyes hangütés társaként: a szerző 2014-es blogbejegy-
zéseit összegyűjtő, saját fotóival illusztrált kötet szerkeszté-
se és stílusa tudatos koncepció eredménye, még ha minder-
ről a recenzens a könyv jellegéből adódóan nem is tud lineá-
ris ismertetés keretében számot adni. Az egyidejűség derűje 
alig kilencven oldalnyi anyaga ugyanakkor mind tematiká-
jában, mind szövegstílusában széles változatosságú. Orosz 
Gábor Viktor a jelenkor számtalan lényegbevágó kérdéséről 
eltöpreng: boncolgatja a szabadság mibenlétét (67., 72. o.), el-
mélkedik a házasságról (51. o.), a toleranciáról (55. o.), hit és 
politikum összefüggéseiről (56., 59. o.), gazdasági kérdések-
ről (51. o.), s természetesen intenzíven foglalkoztatja előző 
kötetének (Idegen méltóság, L’Harmattan, Budapest, 2009) 
fő témája, a bioetika is (48., 50. és 58. o.). Az írások terjedel-
me és hangneme szintén sok irányú: egyháztörténeti kisesz-
szét, fi lozófi ai refl exiót, igemagyarázatot és velős korkritikát 
egyaránt olvashatunk a kötetben. A szövegek kimunkáltsá-
ga szintén kiemelkedik a világhálóra szánt írások özönéből, 
s a precízen felgöngyölített érvelésmenetek lendülete olykor 
egészen izgalmas, merész képzettársításokra fut ki. (Ennek 

kiváló példája a 20. oldalon olvasható Gyógyítás és gyógyulás 
– mint a Szentlélek ajándéka című szöveg, amely az egész-
ség fogalmi meghatározásának problémájától a téma erköl-
csi dimenzióinak felvetésén át egészen a Szentlélek egyház-
ban való munkálkodásának fürkészéséig jut el.)

A szertefutó, szándékoltan nyitott végű gondolatfuta-
mok laza hálózata mögött azonban hangsúlyos teológiai-fi -
lozófi ai háttérvonulat húzódik végig a könyvön, amely egy-
úttal egyfajta továbbgondolása a 2009-es bioetika-kötetnek 
is: egy sajátos, esztétikai módon felfogott teológia kísérlete. 
Habár eszmetörténetileg talán van némi halvány előzménye, 
utóbbi megfogalmazás olvastán semmiképpen sem egyfaj-
ta nietzschei esztétizmusra kell gondolnunk, amely ebben 
a kontextusban esetleg egy transzcendens vonatkozásai-
tól és erkölcsi talapzatától megfosztott, pusztán esztétika-
ilag igazolt, bizarr „teológiai torzszülött” lehetne. Ellenke-
zőleg, Orosz Gábor Viktor a kortárs francia fenomenológia 
teológiai recepciója révén, valamint többek között Paul Til-
lich, Rudolf Bultmann és Jürgen Moltmann nyomán abból 
indul ki, hogy az ember: képmás. Képmása legelőször is Is-
tennek, aki őt a saját képére és hasonlatosságára teremtet-
te (1Móz 1,26), s léte – megigazultsága és bűnössége (69. o.), 
szépsége és rútsága (32. o.) – elsősorban e meghatározottság 
mentén értelmeződik. Ha az Atya az ember „ősképe”, akkor 
annak Fia, a megtestesült Ige, vagyis Krisztus az ember „ide-
álképe”, amely számunkra a Szentírás általi megérintettsé-
günkben tárul fel (28. o.). Ő a hús-vérré lett istenember, aki 
földi életével, halálával és feltámadásával örökérvényű mó-
don szólította meg az embert: „Kövess engem!” A megszó-
lítottság, az érintettség kulcsfogalma ebben az összefüggés-
ben többször is felbukkan a kötetben (46., 65. o.). Szintén 
fontos momentum, hogy az előbbiekből következően újra-
értelmezhetővé válik a testiség modernitásban közkeletűvé 

K Ö N Y V R E C E N Z I Ó e
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vált fogalma (6., 53. és 79. o.). Ha ugyanis a test nem csupán 
instrumentum, lerázható (sőt, lerázandó) porhüvely, hanem 
ember létünk egyik alapvonása (s mint ilyen, szituált, érté-
kelt/érzékelő és kapcsolat a külvilág és embertársaink felé), 
akkor nyugtalanító fontosságot nyernek a kötet bioetikával, 
biotechnológiával és a bizonyos szempontból máris poszt-
humánnak nevezhető jelenkor lehetőségeinek mérlegelésé-
vel foglalkozó írások (pl. 73., 75. o.). E ponton kerül szóba 
hangsúlyosan az ember eszkatologikus meghatározottsá-
ga, amelyet a szerző ugyan röviden, s elsősorban az embe-
ri méltóság fogalmának meglapozás-kísérleteként tárgyal, 
ám a futurum–adventus ellentétpár kihangsúlyozása egy-
úttal implicit, de határozott korkritikaként is megfogalma-
zódik (48. o.). Az alapvonalak inspiráló felrajzolása közben 
Orosz Gábor Viktor nem feledkezik meg az etikai vonatko-

zásokról sem, bizonyítja ezt a gyűjtemény szövegét át- meg 
átszövő tépelődés a jó és a rossz mibenlétéről, értelmezéséről.

„Az ember a bűneset után abban az értelemben ha-
lott, hogy az életre van ítélve. […] Az élni kell (a saját for-
rásainkból) imperatívuszát megtörte és helyettesíti Krisz-
tus könyörületes uralma, aki teremtményeinek az életet 
ajándékként adja vissza, és nem megparancsolja, az élet 
evangéliumát adja a törvény helyett.” Dietrich Bonhoeff er 
nyomán a szerző fogalmaz így a kötet epilógusnak is be-
illő utolsó írásában, s fedi fel jónak és rossznak az embe-
ri életben való szétbogozhatatlan összefonódását. Ember 
létünk ezen alapfeszültségét képtelenek vagyunk magunk 
feloldani, csak egyvalaki szabadíthat meg végleg tőle: Jé-
zus Krisztus. S akkor majd az egyidejűség derűjével szem-
lélhetjük sorsunk beteljesedését: üdvösségünket.

K R I S Z T U S B A N  M I N D N Y Á J A N  É L E T R E  K E L N E K e

 Lelkésznemzedékünk karakterisztikus alakjának útja ért 
véget augusztus 8-áról 9-ére virradó éjjel. Csendesen el-
aludt Görög Tibor lelkésztestvérünk. 

Hosszú utat kapott. 98 és fél évet, valamivel többet is. 
Majdnem egy évszázadig volt közöttünk. Egyszer szóvá 
tettem neki, hogy dr. Nagy Gyula püspök elmenetele óta ő 
a „szenior lelkészünk”. Azt válaszolta: ne beszéljek erről. 
Mintha teher lett volna neki már a hosszú út. Ahogy ős-
atyáinknál olvassuk: betelt életével. De tartotta magát még 
akkor is, ha minden mozdulat fájdalmas volt már. Ágy-
ban csak legutolsó heteit töltötte. Mintha nem akarta vol-
na, hogy ápolják, segítsék. Egyszer mondta csak nekem: 
„gyűrött, eldobandó papírnak érzem magam.” De hosszú 
útjával is tiszteletet ébresztett. 

Tartalmas volt a hosszú út. Vele – csak a mi nemzedé-
künk emlékezetében – háromgenerációs lelkészcsaládra 
emlékezünk. Édesapja, Görög Ernő „lelkész atyánk” volt. 
„Édesapám lelkészi szolgálata megragadott” – írta Tibor 
bátyánk, de neki is két lelkész fi a van: Tibor és Zoltán. Nagy 
ajándék, ha egy családban a lelkészi szolgálat nemzedéke-
ken át folytatódhat. 

„Születtem Tésen (Veszprém megye), a Bakonyban, 1916. 
december 23-án. Szüleimet nagyon szerettem. Nekik boldo-
gan és vakon engedelmeskedtem” – írja életére emlékezve. 
Az elemi iskola alsóbb osztályait is ott végezte el. 1928-ban 

került a soproni Líceumban tanuló diákok sorába. „Mindvé-
gig jeles, vastagbetűs voltam.” S ez bizony a tési, majd nagy-
velegi lelkész apának és a családnak jól is esett: nem volt 
könnyű dolog fi ukat „kitaníttatni” három másik testvérrel 
együtt. Görög Tibor 1936-ban jelentkezett a soproni teológi-
ai kar hallgatójának. „Harmadévesen Kolozsvárott végeztem 
egy szemesztert felejthetetlen élményekkel (Járosi Andor lel-
kész). 1940-ben kitüntetéssel szigorlatoztam. Kovács Sándor 
püspök Nagyvelegen avatott lelkésszé. Majd mellette lettem 
segédlelkész.” De „gyülekezetbe vágytam a püspöki irodá-
ból” – olvassuk az önéletrajzi emlékezésben. Így került Görög 
Tibor Tordasra, Podhradszky János esperes mellé. „Itt sze-
rettem meg főnököm lányát, Mártát.” A házaspárt Isten két 
fi úval ajándékozta meg: Tiborral (1946) és Zoltánnal (1948). 

Görög Tibor „nehéz időkben volt a tordasi gyülekezet 
pásztora, 1943-tól 1958-ig. Szolgálata alatt a gyülekezet éle-
te három alkalommal lett élénkebb. 1943-ban a reformáció 
hetében evangélizáló estéket tartottak, minden este más lel-
kész szolgálatával. A következő tavaszon Sréter Ferenc lel-
kész tartott evangélizációt a kultúrteremben. 1945-től min-
den évben volt evangélizációs alkalom. Görög Tibort 1952-
ben választották először esperessé. 

1958-ban a kecskeméti gyülekezet hívta meg. „Sok szór-
ványom volt, motorral, majd később autóval gondoztam a 
gyülekezeteket. Azért, hogy az autóra meglegyen a pénz, a 
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helyi Moziüzemi Vállalatnál gépíró és könyvelő állást vál-
laltam.” 1963-ban itt is esperessé választották. 

1972-ban került az óbudai gyülekezetbe. „Névnapokon 
családias együttlétek voltak. Kitűnő presbitérium. Nagy 
számú fi atal a szombati estéken” – olvassuk velős vissza-
emlékezésében. 1988-ban került a nyugdíjas lelkészek kö-
zé. De utána: „...indulás Brazíliába. Két év São Paolóban, az 
ottani magyar evangélikusok közt. 1990-ben hazajöttünk.” 
A szolgálat azonban folytatódott: „…börtönlelkésznek je-
lentkeztem. A Kozma utcai, a Markó és a Gyorskocsi utcai 
intézményekben jártam.”

„1996-tól a nyugdíjas lelkészek havi összehívását kez-
deményeztem meghívott előadókkal a Deák téren… Csil-
laghegyen havonként igehirdetéssel szolgáltam.” Így teltek 
a mozgalmas nyugdíjasévek.

2007 őszén feleségével beköltözött a hűvösvölgyi nyug-
díjas lelkészotthonba. De itt sem nyugodott meg igazán. 

A lakótársakat hetenként „játékdélutánra” hívta össze, és 
előadókat invitált ide is több alkalommal. Ezek a csütörtö-
ki délutánok nagyon kedveltek voltak az otthonban. 

Útkereső ember volt. „Kerestem az utat. KIE, Ágoston 
Sándor, Csepregi Béla, Bethánia, Veöreös Imre, németor-
szági utak. A főleg német nyelvű teológiai könyvekből azt 
kerestem: hol az igazság, mi az igazság” – olvassuk a la-
konikus önéletírásban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
Görög Tibor nem volt „könnyű” ember. Az útkeresés sok 
konfl iktussal is járt, bizonyára útvesztőkkel is. Utolsó he-
tei a rendezés, megbékélés napjai voltak. 

Azt reméljük, a hosszú, tartalmas és küzdelmes út után 
hazaérkezett Ahhoz, aki érte is végigjárta a kereszt és a 
feltámadás útját. Sóhaja volt neki is a címben idézett ének 
utolsó néhány sora: „Akármikor jön halálom, / Készen vár-
nom / Segíts engem, Istenem! / Fogadjon be szent orszá-
god, / Hol jóságod / Egykor áldva zenghetem.”

Emlékezés Szilas Attila evangélikus lelkész szolgálatára
1935–2015

g  Z S E D N A I N É  H E R D L I C Z K A  É V A

*

 Gyásza van a várpalotai gyülekezetnek. Búcsúzunk Szilas 
Attila lelkész testvérünktől, aki élete utolsó szakaszában 
nálunk talált otthonra.

Része volt ünnepeinknek és hétköznapjainknak. Vezet-
te a férfi kört, szükség esetén helyettesített, aktív résztvevő-
je volt a bibliaóráknak és egyéb alkalmaknak. Közösséget 
vállalt velünk az úrvacsorai oltárnál és a feladatok között is. 
Fáradhatatlanul dolgozott a kertben, törte a nehezen művel-
hető földet, gondozta a virágokat és a fákat, nyírta a füvet. 

Halála előtt egy hónappal köszöntöttük nyolcvanadik szü-
letésnapján – érezhető, szavakba foglalt, kölcsönös szeretetben. 

Olykor nehezen értettük egymást.
Mi nem értettük, hogy ha vallja a naponkénti megtérés 

és bocsánat szükségességét, akkor miért zavarják az isten-
tiszteleten a parancsolatok és a gyónási kérdések.

Ő nem értette, miért kell kárhozatra méltó bűnösnek val-
lania magát, amikor ő Krisztusban hívő, megváltott bűnös.

Amikor nem értettük őt, akkor is szerettük. Amikor 
nem értett minket, akkor is szeretett.

Visszanézve e most lezárult földi életre, hálát adunk 
annak minden ajándékáért.

 * Elhangzott a várpalotai evangélikus templomban, a 2015. augusz-
tus 2-ai istentisztelet keretében.

Mennyi öröm jutott neki az utolsó hetekben is! Nyolcva-
nadik születésnapját távoli szerettei között, Dániában ün-
nepelhette; köszöntötte őt az egyházmegye és a gyüleke-
zet is. Betegsége idején nap mint nap vele voltak szerettei, 
a távolból is megérkeztek hozzá gyermekei. Gondoskodó 
szeretettel vették körül, a kórházból visszahozták kedves 
kertjébe, templomunk udvarára, egyszer az istentisztele-
ten is itt lehetett velünk.

Halála előtt két nappal még új erőre kapott, sokat be-
szélt. Szerettei körében, olykor elérzékenyülve tekintett 
vissza a múltba és előre a jövőbe. Elköszönt övéitől, biztosít-
va őket, hogy nem fél a haláltól, készen áll a hazaindulásra. 

Utolsó óráiban szeme már az eljövendő világ felé for-
dult. Arcán a túlpart békéje már láthatóan elkezdte kisi-
mítani a testi-lelki teherhordozás miatti fáradtság nyo-
mait. Tudtuk, hogy hamarosan elindul. De a küszöbről 
még egyszer visszanézett. Értő, kitisztuló tekintettel je-
lezte, hogy érti a szót: az igét, az éneket, az imádságot, az 
áldást. Aztán elindult.

Aznap az Útmutató igéit előre elkészített ajándékként fo-
gadtuk: „Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról.” 
(Ézs 25,8) „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Aty-
ja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki meg-
vigasztal minket minden nyomorúságunkban.” (2Kor 1,3–4)
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Személyes búcsú Szilas Attila evangélikus lelkésztől a

A bővített Útmutató aznapi gondolata pedig így hang-
zott: „Az éj elszáll, nincs már messze a nappal. Énekeljünk 
dicséretet a fénylő hajnalcsillagnak! Aki éjjel sírt, az is éne-
keljen velünk! A hajnalcsillag a te félelmedet és fájdalma-
dat is eloszlatja.” (J. Klepper)

A család az elmúlt héten szűk körben vett búcsút tő-
le Budapesten. Most mi is elköszönünk tőle. De el tud-
juk-e engedni békességgel? Mire lesz elég hite az örök or-
szág kapujában?

Mit is hitt ő valójában? 
Hitvallásként számon tartott igéi, sokszor megfogalma-

zott és le is írt állásfoglalásai megadják nekünk a választ.
Idézem szavait: „Bűneimet Krisztus vette magára, in-

gyen kegyelemből, anélkül, hogy nekem ezért tennem kel-
lene vagy tennem lehetne valamit. Ez az evangélium! Ezt 
kell hirdetni az istentiszteleten, és nem magamat vizsgál-
gatni, hogy eleget teszek-e bizonyos követelményeknek. 
Lutherral együtt hiszem és vallom, hogy az én Uram en-
gem, elveszett és megítélt embert megváltott, vagyis min-
den bűntől, haláltól és az ördög hatalmából megszabadí-
tott, hogy teljesen az övé legyek, az ő országában éljek, és 
neki szolgáljak örök igazságban, ártatlanságban és boldog-
ságban. Ez így igaz!”

Hitvalló igéi halálában is bizonyságtevésként han-

goznak: „Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adósle-
velet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, 
odaszegezve a keresztfára.” (Kol 2,14) „Ezért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 
jött létre.” (2Kor 5,17) „Nincsen azért most már semmiféle 
kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban van-
nak.” (Róm 8,1)

Számunkra nem mindig követhető gondolati fordu-
lattal egyszer kiszakadt belőle a kérdés a gyónási liturgia 
kapcsán: „Vasárnap reggel megszűnt volna Krisztus áldo-
zatának ereje?”

Ő tudta, hogy nem szűnt meg. Mi is. Hisszük, hogy jú-
lius 20-án, hétfőn éjjel sem szűnt meg – és hogy ez az ál-
dozat elég lesz Szilas Attila testvérünk számára is!

Elszólított testvérünk egyszer így köszönt el tőlem: 
„Szeretettel üdvözli egy Krisztus vérén megváltott, üd-
vösségre elhívott bűnös, akinek bűnei megbocsáttattak.”

Szavait felidézve hisszük, hogy az örök ország kapujá-
ban szeretettel üdvözli és üdvözíti őt Jézus, mint általa meg-
váltott, üdvösségre elhívott bűnöst, akinek bűnei megbo-
csáttattak! Úgy legyen!

Ezzel a hittel és reménységgel bocsátjuk el Szilas Attila 
lelkész testvérünket. Krisztus kegyelmébe ajánljuk őt: bo-
csássa meg vétkeit, és adjon neki örök életet! Ámen.

Személyes búcsú Szilas Attila evangélikus lelkésztől
g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

A budavári gyülekezet híradásából értesültem Szilas Atti-
la testvérünk elhunytáról: „Attila nagyon szeretett kirán-
dulni a budai hegyekben, a dán tengerparton, a caracasi 
hegyoldalon és a Bakony erdeiben is.

1956-ban, mikor megnyílt a határ, Ausztriába ment, 
hogy külföldön tanulhasson. Otthon szerzett angol és né-
met nyelvtudásának köszönhetően 21 évesen a többi me-
nekült ügyintézője, tanácsadója lett. Kétszer kísért Auszt-
ráliába kivándorló csoportot mint hajólelkész.

1957-ben Dániában telepedett le. Bár megérkezésekor még 
nem tudott dánul, fél év múlva már görög és héber nyelvből 
vizsgázott az ottani evangélikus teológián, ahol diplomáját is 
szerezte. Hét év egyházi szolgálat után egyre jobban bántot-
ta, hogy a gyülekezet tagjai nem törődnek az egyházzal, csak 
nagy ünnepeken látni őket a templomban. Ezért egy „kilépési 
nyilatkozatot” tett közzé a gyülekezeti újságban. „Mivel soha-
sem jön a templomba, ki is léphet az egyházból. Így megspórol-
ja az egyházi adót.” Ennek nagy sajtóvisszhangja lett, de csak 
hárman-négyen töltötték ki ezt a kilépési nyilatkozatot. Vé-
gül lelkiismereti okból ő maga is kilépett a dán népegyházból.

Ekkor családjával vidékre költözött, egy tengerparti ha-
lászházba. Itt sok vendégük és látogatójuk volt, akiknek kü-
lönböző programokat szerveztek. Később a dán református 
egyház, majd a caracasi magyar gyülekezet lelkésze lett. 
Mindkét gyülekezet a saját erejéből igyekezett fenntarta-
ni a közösséget, a tagok aktívan részt vettek a gyülekeze-
ti életben. A caracasi gyülekezet többször is megerősítette 
lelkészi szolgálatát, összesen öt évet szolgált ott.

1988-ban hazatelepült. A budavári gyülekezet hívta meg 
lelkésznek. Nagyon örült, hogy itt családias, testvéri kö-
zösséget tapasztalt a lelkészek között. 60 évesen nyugdíj-
ba ment, ezután már csak helyettes lelkészi szolgálatot vál-
lalt. Ekkor a Dunántúlra költözött, és még négy évig Tésen 
szolgált. Nyugdíjas éveiben is fi gyelemmel kísérte az egy-
házi életet, észrevételeit az Evangélikus Élet és a Lelkipász-
tor hasábjain tette közzé. 

Fordulatokban gazdag földi élete július 20-án ért vé-
get, rövid kórházi tartózkodás után. Kérésének megfele-
lően hamvait családja szórja szét.

Attila tovább él gyermekeiben – Morten, Casper, Kris-
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toff er, Sophie, Benjámin, Péter, Rebeka – és családjukban. 
Örülünk, hogy szeretett minket és mi is szerethettük őt. 
A feltámadás és találkozás reménységében búcsúzunk tőle.” 

Ennyi a hír. Nekünk, útitársainak szomorú. Kerek 
nyolcvan év. Nem hittem volna, hogy Attila nyolcvanéves 
volt! Mégis, ahogy olvastam, felelevenedett előttem és ben-
nem Attila testvérünk alakja, életútja is. 

A szinte még az ősegyházi időben született emlékezetes 
diognétoszi levél a keresztyén emberekről ezt írja: „A keresz-
tény ember mindenütt otthon van, és sehol nincs otthon.” 
Attila testvérünk sok helyen otthon volt. Európa északi ré-
szében és Dél-Amerikában is, itthon is. És valahogy még-
sem volt otthon egészen sehol. Gondoljunk elhíresült dániai 

levelére, amelyben kilépésre szólítja fel a ritkán templomba 
járókat! Lehet, hogy gondolatait talán nem a legmegfele-
lőbb formában fejezte ki, de tagadhatatlan, hogy valamit 
megérzett a mai egyházi élet ellentmondásosságából. Itt-
hon örömmel vette a budavári lehetőséget, a tési szolgála-
tot is. De emlékszem az Evangélikus Életben és a Lelkipász-
torban közzétett tömör, több mindent kifogásoló leveleire 
is. Hazajött, és észrevette a hazai visszásságokat is, s néha 
talán túl élesen fogalmazott. 

Most, amikor elment, lelkésztársai nevében búcsút ve-
szünk tőle. Istent kérjük, hogy nyugtalan lelke nyugodjon 
meg Isten szeretetében. Szívből kívánjuk, hogy megérkez-
ve Isten országába örömmel tapasztalhassa: itthon vagyok! 

Terray László halálára
1924–2015

g  G É M E S  I S T V Á N

Kerülő úton, késéssel jött a szomorú hír: kilencvenegy 
éves korában, augusztus 8-án, norvégiai otthonában el-
hunyt dr. h. c. Terray László evangélikus lelkész. Úgy két 
hónapja még beszéltem vele telefonon: vidáman újságol-
ta, hogy még el tudja látni magát, bár szükség esetén va-
laki a rendelkezésére áll. És hozzátette, hogy már igen 
gyenge és fáradt.

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók 
Munkaközössége (KÉMELM) egykori elnökét veszítette 
el benne. Illő, hogy Istennek hálát adjunk érte: ez a tudós, 
tehetséges, szorgalmas, nagy feladatok elvégzésére mindig 
kész testvérünk és kollégánk gazdagította közösségünk és 
valamennyiünk életét. Néhány jellemző vonását emeljük 
csak ki e pár sorban.

László tudós és bölcs ember volt. Ösztöndíjasként került 
ki külföldre, és egész életén át meg is maradt „ösztöndíjas-
nak”. Hangyaszorgalommal állt neki minden munkának. 
Amire pedig „ráállt”, azt következetesen és fáradhatatla-
nul be is végezte. Isten előtt állónak-élőnek tudta magát, és 
mindig úgy dolgozott, hogy megbízójának bármikor szá-
mot tudjon adni feladata elvégzéséről.

Egész szolgálata a norvég evangélikus egyházhoz kö-
tötte. Volt fővárosi sekrestyés, lappföldi misszionárius, 
apály-dagálykor különböző számú sziget gyülekezeti lel-
késze, a norvég zsidómisszió fáradhatatlan és igen aktív 
főtitkára, a magyarországi egyházak sorsát aggódva fi gye-
lő kritikus. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, 
hogy az 1956 utáni nehéz időkben ne viselje szívén a kül-
földre szakadt magyar keresztények gondozásának ügyét. 

Tárgyalt, intézkedett, kért, közbenjárt, kopogtatott-kilin-
cselt. Nem utolsósorban ennek volt eredménye az eredeti-
leg a Trans World Radio, majd a Radio Monte Carlo állomá-
sain évtizedeken át sugárzott magyar nyelvű evangélikus 
adás, a most ötvenkilencedik évében járó Útitárs magyar 
evangéliumi lap, a munkaközösség szaklapja, a Koinonia, 
részvételünk az ökumenikus munkában.

Szívvel-lélekkel szolgálta norvég egyházát, és ugyan-
olyan erőbevetéssel gondoskodott közösségünk vezetésé-
ről és munkájáról. László jó kolléga és testvér volt. Bajban 
mindig lehetett a segítségére számítani. Tanácstalanság-
ban mindig tudott utat mutatni. Amikor személyes ügye-
ink nehezedtek ránk, neki mindig volt ötlete, elképzelése 
a megoldásra. Kifogyhatatlan ötletkészletéből sokan és so-
kat gazdagodtunk. Vitás ügyeink elintézője gyakran volt 
ő. Nem hangoskodva, hanem következetes békíteni aka-
rással és tudással.

Bibliás kegyességű ember volt. Lelkesedett az északi 
ébredési mozgalmak munkájáért csakúgy, mint az álta-
la megálmodott s ma is élő nagyheti ifj úsági konferenci-
ák „kegyes” megrendezéséért. Sokszínű és -rétű munká-
jában annak a Krisztusnak a szeretete vezette, aki mél-
tatta őt sok-sok kegyelmi ajándékára. Élményt jelentettek 
írásai, igehirdetései, áhítatai. Magát mindig az Ige ural-
ma alá helyezte, és végezte csendben – de következetesen 
– sokágú munkáját.

László a mienk volt – így éreztük. S az is marad, amíg 
élnek azok, akik olyan sokat köszönhetnek neki. Ezért ma-
rad is a mienk. Az Isten kezében.
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A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E e

 Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

f Ef 5,15–21

Igehirdetési előkészítő

A vasárnap helye az egyházi esztendőben

Téma: „Járjunk elhívatásunkhoz méltóan – megszentelt 
életben!”

A hét igéje: „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és 
hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, tö-
rekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)

Óegyházi evangélium: A királyi menyegző (Mt 22,1–14)
Latin kollekta: „Családodat, kérünk, Urunk, őrizd meg 

örök jóságoddal, hogy védelmed alatt minden bajtól mentes 
legyen, és jótettekkel áldozzon nevednek. A mi Urunk…” 
(Hafenscher Károly: Liturgika)

Textusunk – a vasárnap óegyházi epistolája – arra fi -
gyelmeztet, hogyan járjunk és éljünk e világon, hogy meg-
maradjunk a kegyelemben, beteljesedve a Szentlélekkel, és 
be nem szennyezve lelkünket. A templom mindennapi is-
tentiszteletéből, a csordultig telt szív öröméből és magasz-
talásából árad ki és táplálkozik az Isten akarata szerinti – 
megszentelt – élet. (Jánossy Lajos: Az egyházi év útmutatása)

Az egyházi év utolsó előtti egysége elvileg hat vasárna-
pot foglal magában. Járjunk elhívatásunkhoz méltóan – sze-
retetben, a munkában, megszentelt életben, a hit harcában, 
megbocsátásban, két világ polgáraiként. Idén ez a vasárnap 
zárja a sort, hiszen következik majd a bibliavasárnap és azt 
követően az egyházi év záró négyese. Mégsem tekinthetjük 
az alkalmakat egyszerű töltelékvasárnapoknak. Fontos az 
igehirdetésünk lendületének fenntartása, mert nem mind-
egy, milyen ritmusban érkezik meg egyházunk népe, az ige-
hallgató gyülekezet a reformáció üzenetéhez vagy az egyhá-

zi év utolsó egységének fontos mondanivalójához. A lendü-
letet vesztett hívek könnyen őszi álomba merülnek, aztán 
csak győzzük őket adventben ébresztgetni és összeszedni!

Teljetek meg Szentlélekkel!

Pál apostol a Szentlélekkel való feltöltődés fontosságát 
hangsúlyozza. A levél korábbi részében már emlékezte-
tett, hogy Isten a gyülekezet közösségébe megérkezett – 
Jézus Krisztusban hívő – szenteket eljegyezte pecsétjével, 
a megígért Szentlélekkel (Ef 1,13). Majd arra int, hogy meg 
ne szomorítsák (szomorítsuk) Isten Szentlelkét, aki Isten 
pecsétje rajtuk a megváltás napjára (Ef 4,30).

A kijelölt igeszakaszt közvetlenül megelőzi Ef 5,14: „felra-
gyog neked a Krisztus”. Hogyan érti ezt az apostol? Megtalál-
juk a választ Ef 3,17-ben: „Krisztus lakjék szívetekben hit által”.

Az egész efezusi levél a tudatosan felépített keresztény 
hitről és a belőle következő életről szól, ahol helyén van a 
megtérés, erős az alap, megvan a felépítmény, és minden 
adott a keresztény élet tudatos megéléséhez.

Pál a Szentlélekkel kapcsolatban nem elégszik meg a 
kóstolóval, az egész valónk átitatását és teletöltését hang-
súlyozza. Figyelni kell az passiv imperativus alakra: 
 – teljetek meg (töltessetek egészen 
tele) Szentlélekkel. A benzinkút példája: tankolhatok két-
ezerért, és tankolhatok tele. Pál az utóbbit hangsúlyozza. 
A Szentlélekkel teletöltetés egyrészt feltöltődés, másrészt a 
„más lelkek” kiszorítása. Érdemes lehet eltöprengeni a „tel-
jetek meg” mértéken. Vannak keresztény testvéreink, akik a 
Szentlélekhez becsülettel és tisztelettel viszonyulnak. Van-
nak keresztény testvéreink, akik meg vannak győződve ar-
ról, hogy átitatódtak a Szentlélekkel. Van bennük Szentlélek, 
de van bennük más lélek is. Nyilván Pál idejében is így volt.

Figyeljük meg az apostol radikalizmusát! Nem elég, 
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ha csak felragyog (dereng) Krisztus. Krisztus lakjék a szí-
vünkben teljesen. Nem elég nagyot sóhajtani, nem elég az 
éppen szükséges dózist magunkhoz venni a Szentlélekből. 
A szükséges mérték a teljesen feltöltetés.

A legújabb EU-s szabályozás szerint új gépkocsit csak 
olyan abronccsal lehet forgalomba helyezni, amelybe TPMS 
(Tyre Pressure Monitoring System) érzékelőt szereltek. Ez 
az eszköz jeleket küld a központi számítógépbe, amely fel-
ügyeli a szükséges nyomást. Riaszt, ha a feltöltés a határ-
érték alá csökkent. A hitünkben nincs szükség ilyen esz-
közökre. A mérték a Szentlélekkel való teljes feltöltöttség. 
A módszer: a gyülekezetben való részvétel, az istentiszte-
leti életbe és szolgálatba való bekapcsolódás, az állhatatos 
aktív – a külvilág számára is érzékelhető – istendicséret. 
A gyülekezet az istentisztelet, a szolgálat a hit szervize. Kö-
vetkezménye a Szentlélekkel teljes feltöltöttség lehetősége.

A megszentelt élet minden tekintetben elköteleződés 
Krisztushoz. Ha ezt feladjuk, vagy kevesebbel is megelég-
szünk, legfeljebb szenteskedők lehetünk. A kijelölt igesza-
kasz kulcsa, mottója: Ef 5,18b! Töltessünk tele Szentlélekkel! 
Ha ez megtörtént, következhet az apostoli lecke kibontása.

A textus magyarázata

 – : ne esztelenül, hanem bölcsen. (Károli: „nem 
mint bolondok, hanem mint bölcsek”; Csia: „ne botorul, hanem 
bölcsen”.) Nyilván eszünkbe jut a Hegyi beszéd záró hasonlata. 
Ott a  –  kifejezéspár található (Mt 7,24.26).

A  jelentése: ’ügyes’, ’gyakorlott’, ’okos’, ’belátó’, 
’értelmes’, ’életrevaló’, ’bölcs’.

A latin változatban az insipientes – sapientes pár talál-
ható. Az életre tekintő – gyakorlatias – bölcsességet jelent. 
Pál apostol lelkiségét ismerve megállapítható, hogy nem vé-
letlenül használja ezeket a kifejezéseket. Számára a Krisz-
tus egybeforrt életgyakorlat, azaz a mindennapokban meg-
élt folyamat. Ha teljesen feltöltetünk Lélekkel, akkor lehe-
tünk képesen bölcsen és nem esztelenül élni.

A futball-labda példája jut eszembe. A játék „nulladik 
kelléke” a pumpa. Keresztény életünk problémája, hogy sok 
esetben adott az alap, megvan a keret, a Szentlélek is át-
frissített, csak éppen kevés a Lélek nyomása. Lélekhiány-
tól lapos kereszténység.

Mintha Pál apostol a hit értelemre ható hatását hang-
súlyozná. Kapcsolat Róm 12,2-vel: „…ne igazodjatok e vi-
lághoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami 
neki tetsző és tökéletes.” A Lélek ott is hat, ahol az ötletek, a 
szándékok, a gondolatok megfogannak és kiformálódnak.

A következő páros a  – . A  alkal-
mas idő, helyzet, ziccer, kritikus pillanat, minősített idő. Is-
tentől szabott tartalma és feladata van. Az emberek számá-
ra sorsdöntő a felismerése, illetve fi gyelmen kívül hagyása. 

A  a nappal, a napfelketétől napnyugtáig tartó idő, élet, 
életpálya, életkor. Kihasználni az alkalmas időt! Felismerni az 
ziccert, az adott helyzetet és lehetőséget. Az idő gonoszsága, 
hogy elmúlik. Úgy múlik el a nappal, hogy észrevétlen, vá-
lasz nélkül marad a kairosz! Az a játékos, aki sorra hagyja ki 
a helyzeteket, kénytelen szembesülni a vereségével. Az ellen-
fél legyűri. A vesztes keresztény sajátosan gondolkodik az idő-
ről. Az időtől várja a sorsa jóra fordulását, a sebei begyógyu-
lását, a szorult helyzetből való szabadulását. Az idő gonosz.

Egyik kedves idézetem Fekete István gondolata: „De az idő 
nem áll meg. Az idő temet és épít, mintha minden általa lenne, 
pedig csak benne történik.” Napjaink elmúlnak. Szolgálatunk 
ideje véges. A Szentlélekkel feltöltődés alkalmai is belesüpped-
hetnek az idő folyamába. A kimaradt ziccer hiba, mulasztás, 
beszámít a végeredménybe és később a továbbjutásba. Telje-
tek meg, töltessetek fel Lélekkel! – halljuk az apostol tanítását.

A harmadik pár:  – . Az 
 hálaadás, a hála erős verbális jelleggel történő kinyilvání-
tása (tehát nem csupán érzés). A hálaadás címzettje Isten. Ad-
jatok hálát mindenkor, mindenért. Lényeges a mérték! A 
 engedelmesség, alkalmazkodás, tudatos hátralépés a 
másikhoz Krisztus szelídségével, az irgalmasság lelkületével.

Pál apostol itt sem valamiféle egyetemes emberi nor-
máról szól. Tudatosan összeköti a biztatással: Teljetek meg 
– töltessetek fel – Lélekkel!

Végül vegyük észre, hogy az apostol a Lélekkel való feltöltő-
dés helyére is rámutat (Ef 5,19). Ez pedig a gyülekezet. Az isten-
tisztelet. Furcsa lenne, ha a házastársak a napi gondokat lelki 
énekekben, zsoltáridézetekben, biblikus dicséretcitátumokban 
beszélnék meg. Ezzel a verssel kapcsolatban lehetne hangsú-
lyozni a gyülekezet és az istentisztelet fontosságát. Az aktív 
részvételt! Passzív gyülekezettel találkozunk a temetéseken, 
az esküvőkön. Probléma, ha ez a passzivitás teszi unalmassá 
a gyülekezeti és istentiszteleti alkalmakat. Viszont az éneklés, 
az istendicséret, az alkalmak aktív megélése a Szentlélek kúrá-
ja. Újra és újra alkalmunk van feltöltődni, teletöltetni Lélekkel.

Járjunk elhívatásunkhoz méltóan – rendszeresen fel-
töltődve, teletöltődve Szentlélekkel!

g  D E T R E  J Á N O S

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2008/8–9. 354. o.)
„…mire alkalom az idő? Az Úr akarata megértésére. Köze-
lebbről arra, hogy istent megismerjék ők maguk, aztán felhasz-
nálják az időt arra, hogy megismertessék Őt a világgal.” (Jubile-
umi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…az apostol a hétköznapokat az ünnepi órákhoz akar-
ja közelíteni. (…) Pál azt akarja, hogy az istentisztelet ha-
tása láthatóvá, érzékelhetővé váljék a gyülekezet tagjainak 
mindennapi életében.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. 
Magánkiadás)
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Szentháromság ünnepe után 21.  (biblia-) vasárnap a

„A bölcs járás arra szólít fel bennünket, hogy (…) vásá-
roljuk meg az alkalmakat. Minden nap meghozza a maga 
nyitott ajtóit, hatalmas lehetőségeit.” (William MacDonald: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…haragudjatok, de ne vétkezzetek. Van jogos harag, 
amely nem bűn. Az Úr Jézus bemutatta ezt (Mk 3,5). Amikor 
az igazságot meghamisítják, vagy azt a szent és szép nevet gya-
lázzák, a nem tetszés jogos érzése ébred a szívben, amelyben a 
Szent Szellem lakozik. Az ilyen érzés nem bűn. De itt a fi gyel-
meztetés, hogy „a nap ne menjen le a ti haragotokkal”. Az em-
ber haragja, ha fenntartja azt, nem szolgálja az Isten igazságát 
(Jak 1,20). Milyen könnyű olyan érzéseket táplálni, amelyek 
bűnösek, és így cselekedve helyet adni az ördögnek.” (Arno 
C. Gaebelein: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„S ha nem akarták elveszteni józan eszüket az öröm 
világi eszközei révén, meg kellett telniük a Szent Szellem-
mel. Vagyis neki birtokba kell vennie érzelmeinket, gon-
dolatainkat, értelmünket”. (J. N. Darby: A Biblia könyvei-
nek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„Bizonyos szempontból minden időt, amelyet nem lelki 
növekedéssel töltök, elpazaroltnak tekintek. Nem azt mon-
dom, hogy az ember ne töltsön el semmi időt pusztán kikap-
csolódással. De úgy gondolom, hogy a kikapcsolódásunk is 
foroghat lelki dolgok körül. (…) Ezt lehetetlen megtenni anél-
kül, hogy felfognánk annak a jelentését, hogy akik Istent sze-
retik, azoknak minden javukra szolgál. Ha nem vagyok eb-
ben biztos, akkor nem tudok mindenért hálát adni. Ha hi-
szem azt, hogy Isten mindenekfelett szeret engem, és hogy 
ő bölcsebb, mint én, akkor mindenkor hálát tudok adni.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Illusztrációk

GONDOLATOK

(A borral léhaság jár együtt)
„Helyesen bort csak az tud inni, aki múzsai nevelésben része-
sült, állandóan költőket olvas, muzsikát legalább hallgat, ha 
maga nem is csinál, és képekben gyönyörködik. Ez az ember 
a helyes időpontot is meg tudja választani a munkára, a sé-
tára, az alvásra, a beszélgetésre és az olvasásra. Csak ez tud-
ja, hogy szerelmet és bort bárhol, bármikor és bárhogyan.”

Hamvas Béla (1897–1968) Kossuth-díjas 
magyar író, fi lozófus, esztéta, könyvtáros

„Az ókori Görögországban a drámákba próbáltak köz-
egészségügyi tanácsokat csempészni. Úgy tartották, egy 
pohár ital még kifejezetten egészséges, a második fokozza 
a szerelem élvezetét, a harmadik azonban már az alvást 
támogatja. Ez a lista kicsit infantilisnek tűnhet, azonban 
mint kiderült, a görögök toxikológiából is jól vizsgáztak 
volna: úgy tartották, hogy minden pohár bor után meg 

kell inni egy pohár vizet, sőt a legszerencsésebb, ha a bort 
eleve vízzel hígítjuk.”

Mark Bellis (1954–) ír közegészségügyi 
szakértő, egyetemi tanár

„Amikor a fül soha nem hall dicséretet, a szív egy idő után 
elveszti a késztetést a próbálkozásra.”

Rob Parsons (1535–1572) angol zeneszerző

„Ha ez a föld lenne a világ, miért fejlődne minden ember a 
lelkiség felé? Mire való a lélek gazdagodása, ha a léleknek 
külön élete és célja nincsen?”

Gárdonyi Géza (1863–1922) magyar író

 Szentháromság ünnepe után 21. 
(biblia-) vasárnap

f Jn 20,30–31

Igehirdetési előkészítő

A vasárnapról

A bibliavasárnap egyike az egyházi év tematikus vasárnapjai-
nak. Más országokban és felekezetekben is elterjedt, bár eltérő 
időben tartják a különböző egyházak. Célja, hogy felhívja a 
fi gyelmet a különböző felekezeteket összekötő közös kincsre, 
a Szentírásra, népszerűsítse a bibliaolvasást és ismertté tegye 
a jelenleg is folyó bibliafordítási szolgálatot szerte a világon. 

Idén egyházunkban a reformáció ünnepe előtti vasár-
napra esik, így lehetőség nyílik arra, hogy már egy héttel 
az ünnep előtt is középpontba kerülhessen a Biblia mint a 
hit egyik forrása, minden egyházi és személyes megújulás 
kiindulópontja és zsinórmértéke. Az istentisztelet változó 
részeinek bibliavasárnapra megadott szövegei is ezt a te-
matikát erősítik (Agenda, 346. o.).

A textus

Jn 20,30–31 eredetileg az evangélium lezárása volt, így feladata 
a visszatekintés, lekerekítés, összegzés volt. Antik sajátosság, 
hogy a szerző a mű végén kihangsúlyozza a könyv tárgyának 
határtalan nagyságát, s azt, hogy ennek csak töredékét tar-
talmazza az adott mű. Ebben a tradícióban áll a textus. Utal 
egy jóval bőségesebb forrásra, amelyből az evangélium csak 
kiválasztott elemeket tartalmaz. A 31. vers közli a válogatás 
szempontját és célját is: hogy az olvasó higgyen és élete legyen. 

„Sok más jelt is tett”: Érdekes, hogy a jeleket, csodaté-
teleket emeli ki az evangélista, miközben János evangéliu-
mának erőssége épp nem a jelekről való tudósítás, hanem 
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azok interpretációja, a hozzájuk kapcsolódó teológiai esz-
mefuttatás. A  szó jelen versek előtt utoljára a 12. 
fejezetben fordul elő, vagyis a passiótörténet kezdete előtt 
(12,37). Jelnek számít tehát mindaz, amit Jézus nyilváno-
san tett, s amivel arra akart mutatni, hogy ő hozza el az 
üdvöt az idők végezetén. A jelek szerepe tehát az, hogy hi-
tet ébresszen abban, hogy Jézust az Atya küldte. A jelek Já-
nos evangéliumának hermeneutikus kulcsa (U. Schnelle).

„...ebben a könyvben”: A  szó használata arra 
utalhat, hogy az evangélista az általa készített írás meg-
bízhatóságára hívja fel a fi gyelmet. Nem akármilyen iratról 
van szó, hanem könyvről, irodalmi alkotásról, amelynek 
van valóságalapja (Verbindlichkeit und Verlässlichkeit).

„Jézus a Krisztus, az Isten Fia”: az evangélium célja, hogy 
higgyen az olvasó, s a hit tárgyát is nagyon konkrétan meg-
határozza a 31. vers: a krisztológia, a szóterológia áll a közép-
pontban. A Krisztus felségnév a zsidó messiási várakozások 
tradíciójába helyezi Jézust, azaz az evangélista szerint Jézus 
a zsidók által várt messiás. Az Isten Fia név pedig arra utal, 
hogy Isten nem adhat Jézusnál autentikusabb kinyilatkozta-
tást, nem várható a jövőben sem nála tökéletesebb, magasabb 
fokú próféta, tanító. Isten tehát Jézusban mindent elmondott, 
amire szüksége van az embernek ahhoz, hogy élete legyen. 

Az igehirdetés

Amilyen egyértelmű és világos a kétmondatos alapige, any-
nyi feszültséget rejt, ha megpróbáljuk összehozni a mai ta-
pasztalatainkkal. 

A feszültség: A jelek azért írattak meg, hogy higgyünk. 
Ugyanakkor a felvilágosodás után a jelek, csodák inkább a hit 
botránykövei. Ezek azok a történetek, amelyeket megpróbá-
lunk szimbolikusan olvasni, megpróbálunk természetes ma-
gyarázatot adni (igazából nem is szaporította meg Jézus a ke-
nyereket, csak az emberek megosztották egymással, amijük 
volt stb.). Nem a jelek miatt hiszünk, hanem a jelek ellenére, 
mert sokszor el sem hisszük, hogy ilyen jelek egyáltalán tör-
ténhettek. A hitoktatásban is próbáljuk úgy mesélni a csoda-
történeteket, hogy akkor se okozzunk csalódást a gyerekeknek, 
ha ma már nem minden esetben gyógyítja meg Jézus a beteg 
nagymamát. Ne a csoda miatt higgyünk Jézusban – hangsú-
lyozzuk. Az evangélista ugyanakkor azt mondja, hogy a jelek 
azért írattak meg, hogy higgyünk, és életünk legyen. Ez a fe-
szültség kibékíthetetlen, mert a Kr. u. 1. század és a 21. század 
közötti eltérő gondolkodásmódból következik. Ha Jézus ma 
jött volna a világra, nem csodatételekkel mutatta volna meg, 
hogy őt Isten küldte, hanem a könyörületesség cselekedetei-
vel, vagy azzal, hogy megbékít olyan népeket és csoportokat 
egymással, akik emberi erővel kibékíthetetlen ellenfelek. Ma 
az lenne a csodajel, ha az Iszlám Állam katonái nem kasza-
bolnák le sem a keresztényeket, sem a náluk liberálisabban 
gondolkodó muzulmánokat. Ma az lenne a csodajel, ha Jézus 

elérné, hogy pártállástól függetlenül a szenvedő embert lás-
suk meg a menekültekben. Ma az lenne a csodajel, ha le tud-
nánk mondani olyan szokásainkról, amelyek visszafordítha-
tatlanul rombolják a környezetünket; és ha ez a lemondás azt 
eredményezné, hogy az érintett vállalatok megváltoztatnák a 
gyártási folyamatokat, az még nagyobb csodajel volna. Egyik 
sem jelentené a természeti törvények felfüggesztését, egyik-
hez sem kellene félretennünk a rációt, de kétségtelenül csoda 
volna, amely ha egyáltalán, akkor csakis Isten küldöttének si-
kerülhet. Mivel Jézus nem ma jött el a Földre, hanem kétezer 
évvel korábban, ezért olyan jeleket tett, amelyek az akkori em-
bereket tudták meggyőzni. Amikor tehát az evangéliumokat 
olvassuk, akkor mi is teszünk egy kis időutazást, belebújunk 
az akkori emberek bőrébe, és megpróbáljuk az ő fejükkel is 
hallgatni a bizonyságtételeket, látni a csodajeleket. És keres-
sük azt is, ami nem időhöz kötött, ami örök emberi tapasz-
talat – ilyenből is van bőven a Bibliában, mind az Ó-, mind 
az Újszövetségben. A Biblia fordítása is emiatt változik időn-
ként és kultúrához kötötten is: az azonos tartalmat minden 
korban és kultúrában adoptálni kell, mást ért egy földműve-
lő törzs Óceániában, mint az eszkimók. Más képek szólítják 
meg a brazil utcagyerekeket, mint a középosztálybeli európait. 

A megnyugtató: Amit az evangéliumokban olvashatunk, 
az bár nem minden, de elég. Nem voltunk ott, amikor Jézus a 
földön járt, nem voltunk szemtanúk, nem kérdezhettük meg 
tőle, amit nem értünk, még ha erre vágyunk is néha – de az, 
amit olvashatunk, elég. Elég ahhoz, hogy felismerhessük Jé-
zusban azt, aki egyszerre ember és egyszerre Isten, aki elvezet 
minket az Atyához, akinek a nevében életünk lehet. A hit éb-
redésének folyamata mindig ajándék, mindig kell hozzá egy 
tolmács, a Szentlélek, hogy a történetek betűi többet jelentse-
nek nekünk, mint egy tetszőleges könyv tetszőleges sztorija. 
De annak ellenére, hogy a betűk régi korokból származnak, a 
Lélek ezekből a régi betűkből is tud hitet teremteni. Lehetővé 
teszi nekünk, hogy a történet felidézze a saját életünkből, ami-
kor valami hasonlót éltünk át: jóllakást, elégedettséget, a féle-
lem feloldódását, kibékülést, gyógyulást, a remény visszatéré-
sét. Így épül híd a régi szöveg és a mi élettörténetünk között, a 
2000 évvel ezelőtt élt emberek és a mi tapasztalataink között. 

A személyes: Az igehirdetés utolsó részében minden-
képp érdemes személyesen vallani arról, mit jelent az ige-
hirdető számára a Biblia, annak olvasása. Egy személyes 
történet megosztása csodákat tehet, motiválhatja a gyüle-
kezeti tagokat, hogy ők is olvassák a Bibliát. Ami fontos: a 
hang legyen meghívó, lelkesítő, és ne elítélő. 

A gyülekezetben vannak olyan tagok, akik naponta ol-
vassák a Bibliát. Valószínűleg vannak, akik időnként szívesen 
előveszik, esetleg személyes krízisek, döntéshelyzetek idején, 
de nem épült be mindennapjaikba a rendszeres bibliaolvasás 
szokása. És várhatóan olyanok is lesznek, akiknek van ugyan 
otthon Bibliájuk, de egyáltalán nem szokták olvasni – akár 
azért, mert nem tudják, hol kezdjék el, akár mert túl nehéz-
nek találják a megértést, akár mert még újak a gyülekezetben. 
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Fontos, hogy ezt a sokféleséget szem előtt tartsuk, és 
ne ítéljük el azokat, akik nem az általunk ideálisnak tar-
tott rendszerességgel forgatják a Bibliát. Mindenki a saját 
tempójában halad a hit útján, és abban a tempóban, azon a 
módon kell mellé szegődnünk, ahogyan az egy konkrét sze-
mélyhez illik. Nem célja az igehirdetésnek a Biblia tukmá-
lása, sem a ledorongolás, ha valaki nem olvas mindennap 
Bibliát (vagy éppen olvas, csak nem abban a napszakban, 
amit az igehirdető preferál). Kerülendők az olyan monda-
tok, mint „Mi, akik minden reggel Isten akaratát keres-
sük a Szentírásban…”, mert egy kalap alá veszik az egész 
gyülekezetet, holott lehet, hogy nem igazak mindenkire. 
Ehelyett az igehirdető megoszthatja a hallgatókkal szemé-
lyes tapasztalatát: Mit jelent számomra a Bibliát olvasni? 
Hogyan erősít meg a hitemben, mit ad hozzá az életem-
hez, hogy olvasom/hallgatom a Bibliát? Miért szép, miért 
jó, miért ajánlom? Aki képes lelkesen beszélni egy könyv-
ről, az számolhat azzal, hogy lesznek, akik ennek hatására 
elolvassák az adott művet – s ez alól a Biblia sem kivétel. 

g  D Á V I D  A D É L

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2005/10. 349. o.)
„Élni, igazán élni annyit jelent, mint hinni abban, hogy: a 
názáreti Jézus valóban a Messiás.” (Szegedi bibliakommen-
tár – Újszövetség. Korda–Bencés)

„Az evangélium célja: hogy higgyétek. (…) A Kijelentés 
a hit számára önmagát igazolja.” (Ravasz László: Az Ó/Új-
szövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Ami e könyvben található: „megíratott”. Ugyanezt a ki-
fejezést alkalmazza az Újszövetség akkor, amikor az Ószö-
vetségből a kinyilatkoztatott igét idézi. Jézus jelei, az igék, 
melyeket szólott s melyeket az evangélista írásában feljegy-
zett, írássá lesznek, Isten kinyilatkoztatott igéjévé, s akik 
azt hittel fogadják, azoknak élete, örök élete van – nem 
azért, mert a betűnek hisznek, hanem mert a betű által ma-
ga Krisztus szól Egyházához.” (Karner Károly: A testté lett 
ige. János evangéliuma. Magyar Luther-társaság)

„Miért nem szól most a szerző Jézus szavairól, miért van 
a hangsúly inkább csodatettein? Mert a könyv első fele is e 
fogalommal fejeződik be: a csodajeleknek nem hitt a világ 
(12,37). (…) elárulja a válogatás szempontját: »Ezek pedig 
azért írattak meg, hogy elhiggyétek (…) János e könyvével 
tehát nem arra törekszik, hogy Jézus életére vonatkozó té-
nyek objektív rajzát adja, hanem hogy hitet szüljön és életet 
közöljön.« (…) a keresztény hit Isten jelenlétét hirdeti Jé-
zus Krisztusban.” (Bolyki János: Igaz tanúvallomás. Osiris)

„A negyedik evangélista mondanivalója mindeneset-
re világos: be kell érnünk a kevés számú e világi rendkí-
vüliségre utaló érvvel.” (Benedikt Schwank: János. Agapé)

„Az evangélista azonban Jézus jeleit nem a mai vagy 

akár az ókori csoda értelmében fogja fel. Számára Jézus 
életének isteni kinyilatkoztatást hordozó eseményei mind 
jelek (…). A jeleket a tanítványok »látták és hittek«. Ezért 
az ő tanúságtételük az egyházi hit és további tanúságtétel 
alapja.” (Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Prugg Verlag)

„Jézus tehát nincs bezárva a múltba. Nem lesz a múlt tör-
ténelmi kövületté. (…) A hit annak megtapasztalása, hogy 
azzal a személlyel, aki Jézus volt, közösségben lehet lenni. 
Nem rajtam kívül van többé a történelemben, hanem beha-
tol a lelkembe és bennem hat tovább. Átvisz engem a halál-
ból az életbe.” (Szathmáry Sándor: Élő víznek folyamai. Lux)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Ami engem illet, én azt a könyvet, amelyik jól van meg-
írva, mindig túlságosan rövidnek találom.”

Jane Austen (1775–1817) angol regényíró

„Az olvasás elfeledteti velem, hogy valójában miért is olva-
sok, már csak merő vágyakozás vagyok, elepedek az után a 
pompázatosság után, amelyet itt oldalról oldalra felfedezek.”

Patrik Süskind (1949–) német író

„A Biblia létezése az emberi faj legnagyobb áldása. az en-
nek lekicsinylésére tett minden kísérlet az emberiség ellen 
elkövetett merénylet.”

Immanuel kant (1724–1804) német fi lozófus

„Amikor a misszionáriusok megérkeztek, a miénk volt az 
ország, az övék a Biblia. Aztán megtanítottak minket csu-
kott szemmel imádkozni. Amikor kinyitottuk a szemün-
ket, övék volt az ország, és miénk a Biblia.”

Mzee Jomo Kenyatta (1891–1978) kenyai 
politikus, Kenya első elnöke

 Reformáció ünnepe

f Mt 5,1–12

Igehirdetési előkészítő

Bevezetőül

Reformáció ünnepére sokan tekintenek úgy, mint az egy-
ház második születésnapjára. Egy olyan eseményre, amely 
a pünkösdi eseményekhez hasonlóan alapjaiban változtat-
ta meg az addigi gondolkodást, és a hit valódi megerősö-
désével járt együtt. Kétségtelen tény, hogy ilyen pillanatok 
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ritkán adódnak az egyháztörténetben, és a legtöbb ember 
szíve mélyén vágyódik arra, hogy egy a reformációhoz ha-
sonló eseménynek részese lehessen, és ilyen módon élje át 
hitének felfrissülését. Éppen ezért reformáció ünnepén 
évről évre kísérletet kell tennünk arra, hogy ne csupán 
egyszerű emlékezéssé silányuljon istentiszteletünk, ha-
nem valóban átélhessük a Szentlélek gazdagító munkáját. 

A textusról

A Hegyi beszéd valószínűleg szerkesztett beszédgyűjte-
mény. Vagyis eltérő helyen és időben hangozhattak el az 
egyes részletek. Az evangélista viszont egy tipikus jelenetet 
őriz meg, amikor arról beszél, hogy Jézus felment a hegyre, 
és onnan tanította a sokaságot.

A boldogmondások Isten ajándékozó szeretetéről tanús-
kodnak. A két részből álló mondások első fele egy-egy élet-
szituációt ír le. Ezekbe az életszituációkba avatkozik bele az-
tán Isten a különféle ajándékaival. Tévesen értelmeznénk az 
igét, ha a boldogmondások magyarázatánál csupán a magyar 
boldog szót vennénk alapul, mivel az csupán egy bizonyos lel-
kiállapotot ír le. Jézus azonban a boldogságnak ennél sokkal 
gazdagabb értelméről beszél. Úgy, ahogyan az első zsoltár is 
megfogalmazza: a boldogság elérése egyet jelent az Isten or-
szágából való részesedéssel is. Aki boldog, az Isten ölelő kar-
jaiban van. Ennél fontosabb reformációi üzenettel aligha ta-
lálkozhatunk, s Jézus mondásai éppen arról biztosítanak ben-
nünket, hogy a boldogság (üdvösség) elérése nem lehetetlen, 
hanem abban bízhatunk, hogy Isten akar megajándékozni 
vele. Erre az ajándékra pedig valamennyiünknek szüksége 
van. Luther nem véletlenül mondta halálos ágyán, hogy kol-
dusok vagyunk. Az első boldogmondás éppen ezt a szegény-
séget mutatja fel egyfajta valóságként. Itt nem a nincstelenek-
ről, hajléktalanokról vagy gyengeelméjűekről van szó, hanem 
mindazokról, akik Isten előtt semmit sem tudnak felmutatni, 
és éppen ezért kegyelemre szorulnak. Jézus nekik ígéri meg az 
Isten országát, és nem azoknak, akik önhitt módon azt gon-
dolják, hogy kiérdemelték Isten jóindulatát.

Ez a szétválasztás jelenik meg előttünk a farizeus és a vám-
szedő példázatában is. A koldusszegényeket követik a sírók, 
a gyászolók. Ők is olyanok, akik rászorulnak Isten szereteté-
re, odafi gyelésére. S a Szentírás számos helyen beszél arról, 
hogy az Isten letörli a könnyeket, vigasztalja az elesetteket. Sőt 
a zsidó írástudomány az eljövendő Messiásnak a Menáchem, 
Vigasztaló nevet adja. A szegények és gyászolók pedig éhez-
nek és szomjaznak az igazságra. Szeretnének Isten előtt iga-
zak lenni, s a jó hír az, hogy ők az Isten kegyelméből megelé-
gíttetnek. A negyedik boldogmondás zárja le az első egységet.

Idáig egyfajta állapotot próbált meg körbejárni Jézus, ám 
innentől kezdve az ember aktivitása is előtérbe helyeződik. 
Olyan készségekről van itt szó, amelyek teljes valójukban csak 
Istentől nyerhetők el. Ilyen az irgalmasság vagy a tisztaszí-

vűség, amely a zsidó kegyesek egyik fő törekvése volt. A tisz-
ta szív elérése érdekében jött létre az a farizeusi túlbuzgóság, 
amely azután fontosabbnak tartotta a hagyományt a szeretet 
gyakorlásánál. Ezzel azonban pont az ellenkező hatást érték 
el. Jézus szava azokra utal, akik hittel tudják imádkozni Dá-
vid zsoltárát: „Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!” Vagyis 
akik a nyomorúságból és a mélységből szeretnének Istenhez 
jutni, nekik ígéri Jézus, hogy meglátják az Istent.

Ennek a tisztaszívűségnek a következménye a béketerem-
tés képessége. Ez a tulajdonság eredetileg a Messiás szemé-
lyéhez kapcsolódott, de mindazok, akik az ő uralma alatt él-
nek, képesek erre a feladatra. S akik ezt megteszik, azokat va-
lóban Isten fi ainak fogják nevezni. S aki eddig örült annak, 
hogy mennyi áldással lesz teljes az élete, annak most szem-
besülnie kell a realitással, hiszen Jézus kényelmes élet helyett 
üldöztetést ígér tanítványainak. Ám kora nézeteivel szem-
ben ő ezt nem a bűnösök büntetésének tekinti. Jézus szerint 
természetes, hogy az igazságra való törekvés ellenállást vált 
ki a környezetünkből. Ugyanakkor megígéri az Isten orszá-
gát azoknak, akik kitartanak mellette. Ez azonban semmi-
képpen sem érdem, amivel az Isten előtt dicsekedni lehet-
ne, hiszen Jézus ebben az igeszakaszban éppen nem a jócse-
lekedetre buzdít, hanem azoknak ajánlja fel kegyelmét, akik 
rászorulók, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Ha vé-
giggondoljuk az előzőeket, akkor láthatjuk, hogy Jézus szem-
bemegy az átlagos gondolkodással és minden emberi beideg-
ződéssel. Új utat mutat övéinek, amelyen nemcsak lehet, de 
érdemes is járni, így lehet ez az ige megszólító, kimozdító ere-
jű reformáció ünnepén.

Az igehirdetés felé

Az ajándékozó Isten. Ezzel foglalhatjuk össze legkönnyebben 
a boldogmondások és a reformáció üzenetét. A boldogmon-
dások pontról pontra beszámolnak arról, hogy mit is kapnak 
azok, akik rászorulnak, akik keresők, akik szelídek, akik Jé-
zussal járnak. A reformáció pedig újra felfedezte az értünk 
mindenét, de legfőképpen egyszülött Fiát odaadó Istent.

Mindeközben nem feledkezhetünk meg az emberről 
sem, aki mint egy tükörben szemlélheti életét a boldogmon-
dásokon keresztül. Jézus szavai az üdvösséget hozzák közel 
hozzánk. Világos kijelentés ez arról, hogy az üdvösséget meg 
lehet kapni. Ehhez pedig nincs szükség arra, hogy a világ 
által értékesnek mondott dolgokat birtokoljuk. Jézus éppen 
azzal tűnik ki, hogy olyan embereket állít példaként, akik a 
világ szemében kicsinyek, lenézettek, vesztesek. S minde-
zek ellenére Jézus a boldogságot, vagyis az üdvösséget ígé-
ri nekik. Ez ugyanis alkalmas arra, hogy betöltse hiányu-
kat. Az ember sokszor nem tudja, hogy mire is van igazá-
ból szüksége, ám ezúttal Jézus pontos választ ad, és ezáltal 
valódi reményt mindenkinek, aki új reformációra vágyik. 
A boldogmondások alapján azt kell mondanunk, hogy ez Is-
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ten kezében van. Ő az, aki kézben tartja életünket, ő az, aki 
képes arra, hogy minden nehézségen keresztül elvezessen 
az örök életre, és megadja az üdvösséget, amelynek szem-
mel látható következményeit ez az ige is említi. 

A reformáció örököseiként szüntelenül fel kell tennünk 
a kérdést, hogy fontosnak tartjuk-e még az ajándékozó Is-
tent. Kérjük-e naponta, hogy mindazt adja meg, ami szük-
séges az üdvösséghez? A hiány nem szégyen. Ahogyan az 
apostol írja: nincsen igaz ember egy sem. Ám éppen a bol-
dogmondások ösztönözhetnek arra, hogy ebbe ne nyu-
godjunk bele, hanem őszintén forduljunk az Istenhez se-
gítségért. S meg fogjuk tapasztalni, hogy a várt eredmény 
nem marad el, mert ő lehajol hozzánk, és megajándékoz 
mindazzal, amire szükségünk van. Így az üdvösség már 
itt a földön megvalósulhat. Valóság lehet Jézus szava, mi-
szerint az Isten országa közöttetek van. Milyen jó tudni, 
hogy olyan Istenünk van, aki arra törekszik, hogy mi bol-
dogok lehessünk, s ezért nem sajnálta feláldozni egyszü-
lött Fiát sem! Isten ajándékozó szeretetének a kereszt adott 
nyomatékot, mert ott valóban az Isten cselekedett. S a ke-
resztben mutatkozik meg az is, hogy az ember önmagától 
valóban elesett és kegyelemre szorul. Saját erőnkből nem 
lennénk képesek megszabadulni, de ha vágyódunk a sza-
badulásra, ha szeretnénk kitörni bűneink börtönéből, ak-
kor bátran fordulhatunk az ajándékozó Istenhez, mert ő 
szeretetből megszabadít, kegyelméből kiszabadít. Gazdag-
gá tesz, megvigasztal, megelégít, irgalmaz és megajándé-
koz az országával. Reformációkor ezt az üzenetet ragad-
hatjuk meg és adhatjuk tovább mindazoknak, akik fonto-
sak számunkra, hiszen erre a jó hírre valamennyiünknek 
szüksége van. Ne feledjük: az ajándékozó Istennél rálelhe-
tünk a boldogságra is.

g  Z S U G Y E L  K O R N É L

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapige 1–10. verseihez: Lelkipásztor 
2008/10. 391. o.)
„Közös tartalmuk az, hogy Isten országában nem beérke-
zett emberek, boldog birtokosok vannak, hanem szüntele-
nül a megváltásra váró, mindig a cél felé tartó és bizonyos 
reménységben élő lelkek.” (Jubileumi kommentár. Biblia-
Téka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A beszéd alaptétele az 5,20-ban áll: »…ha igaz voltotok 
fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, nem jut-
tok be a mennyek országába.«” (Szegedi bibliakommentár 
– Újszövetség. Korda–Bencés)

„…nem egy erényért boldogok, hanem egy hiányért; 
azért, mert üresek a megtöltetés boldog pillanatában. (…) 
nem azok a boldogok, akik teszik, gyakorolják a dikaio-
sünét, hanem akik szomjaznak és éheznek utána (…). Ő, 
a Messiás, a Király, most úgy áll népe előtt, mint szegény, 

mint alázatos, mint szenvedő, mint elhagyott, mint »szen-
vedő szolga«.” (Ravasz László: Az Ó/Újszövetség magyará-
zata. Kálvin Kiadó)

„Jézus igéi a jövendőre irányítják az olvasó fi gyelmét 
(…) Isten királyságának megvalósulása ennek a világnak 
a végét jelenti és az utolsó ítéletet hozza. Ennek ellenére Jé-
zus igéjében máris megszólal az Isten királysága és ebben 
a világban eleven valósággá lesz. (…) Az első négy maka-
rizmus azt a lelki-testi nyomorúságot írja le, amelyből Is-
tennek a Jézus által felkínált ajándéka akarja megmente-
ni az embert. (…) egyúttal a lelkiismerethez is szól. Kell, 
hogy megújuljon annak az embernek élete, aki megtapasz-
talta Isten kegyelmes jóságát. Azért irányítják a követke-
ző mondások a tekintetet az ember cselekvésére.” (Karner 
Károly: Máté evangéliuma. Keresztyén Igazság)

„Jézus boldogmondásának mindnyájuk számára dön-
téssé és üdvösséggé kell válnia. (…) A szegénység közepé-
ben élve Isten országának örökösei ők. Kincsük mélyen el-
rejtve, a kereszten van. (…) Itt a boldogmondások végén 
vetődik fel a kérdés, hogy tulajdonképpen hol marad még 
hely ilyen gyülekezet számára ebben a világban. Világossá 
vált, hogy számukra csak egy hely adódik, mégpedig ott, 
ahol a legszegényebb, legsúlyosabb megpróbáltatásoknak 
kitett személy található, azaz a golgotai kereszten.” (Diet-
rich Bonhoeff er: Követés. Luther Kiadó)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Más ember szeme láttára sírni majdnem olyan, mint mez-
telenre vetkőzni. Nem is tesszük akárki előtt, vagy ha igen, 
nem büntetlenül.”

Ancsel Éva (1927–1993) magyar fi lozófus

„Szerencsétlen, aki nem mer kockáztatni. Lehet, hogy so-
ha nem csalódik, soha nem ábrándul ki, és nem is szen-
ved úgy, mint azok, akik egész életükben egyetlen álmot 
követnek. De amikor visszatekint – hiszen mindannyian 
visszatekintünk –, meghallja, amit a szíve súg: Mit csináltál 
azzal a rengeteg csodával, amit Isten elhintett a hétköznap-
jaidban? Mit csináltál azokkal a talentumokkal, amelyeket 
rád bízott a Mestered? Elástad mindet egy mély gödörbe, 
mert féltél, hogy elveszíted őket. Íme hát az örökséged: a 
bizonyosság, hogy eltékozoltad az életed.”

Paolo Coelho (1947–) brazil író

„Én és még egy fi ú farsang idején szokás szerint énekeltünk 
az ajtók előtt, és kolbászt gyűjtöttünk. Egy polgár tréfából 
ránk ordított: »Mit csináltok, ti rosszcsontok!? Hej, a terem-
buráját!…« És felénk rohant két szál kolbásszal, hogy ne-
künk adja. Társam és én azonban megijedtünk a kiáltástól, 
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Pál a görög szokásnak megfelelően megnevezi magát 
(és Timóteust), bár a levelet egyes szám első személyben 
fogalmazza. A címzés után jön az üdvözlés, majd a hála-
adás (1,1–2). Ez nem egyszerű rutin vagy bók, Pál Gal 1,6 
szerint mindjárt az elején is tudott másképp beszélni, ha 
a helyzet megkövetelte (NTD 96., 98. o.).

A textus

Az „én Istenem” (3. vers) mint a bensőséges viszony kife-
jezése csak ritkán fordul elő (levelek végén: Fil 4,19; 2Kor 
12,21; elején: Fil 1,3; Róm 1,8; Filem 4; 1Kor 1,4). Fogolyként 
is hálát ad az Úrnak (1,7.12–13), nem annyira a gyülekezet-
től kapott támogatásért, hanem mert egyszerűen rájuk 
gondolva nem tud mást tenni. 2Kor 11,28 alapján bizonyá-
ra naponta imádkozott minden gyülekezetéért (4. vers). 
Mindjárt itt az elején találkozunk az „örömmel” (továbbá 
1,18.25; 2.2.17–18.28–29; 3,1; 4,1.4.10). Erre a fi lippiek evan-
géliumban való részvétele, részesedése, közössége (
) szolgáltatja az okot (5. vers). Öröme és bizalma azon-
ban továbbra sem rájuk épül, hanem Istenre, a kezdetre 
és végre, aki a „napra”, „Krisztus Jézus napjára” mindent 
elvégez. Jelenüket is e napnak fénye sugározza be, amelyet 
Pál a levélben is közelre vár. A három cselekvés: hálát adni 
(; 3. vers), imádkozni (; 4. vers) 
és bízni (; 6. vers) szoros kapcsolatban van múlttal, 
jelennel és jövővel. A múltra tekintve hálaadás, a jelenben 
imádság és a jövőre nézve bizalom (6. vers, vö. NTD 98. k.) 

A 7–8. vers közbevetés, a saját személyes sorsára vonat-
kozóan. A fogságban sem a saját jövője foglalkoztatja, ha-
nem az evangéliumé, amelynek terjedését még a megpró-
báltatások is szolgálják (vö. 2Tim 2,9; lásd NTD 99. o.). Pál 
a továbbiakban jogi fogalmakkal is operál: , a 
gyülekezet hűséges élete a védőbeszéd az evangélium mel-
lett. Az evangélium megerősítése ( – kezesség, 
megszilárdítás, a váddal szembeni védekezés, lásd Szige-
ti 1976, 17. o.) is a kegyelem növekedését szolgálja. Minde-
nekfelett pedig Istent hívja tanúnak ahhoz, hogy mennyi-
re közelinek érzi magához a fi lippeket, mindannyiukat (4. 
és 8. vers). Ezt teszi Mt 5,37 ellenére (bár hogy valóban el-
lenére-e, arról el lehet gondolkozni, vö. Róm 1,9; 2Kor 1,23; 
11,31; Gal 1,20; 1Th essz 2,5.10). Általa, benne valójában Krisz-
tus szereti a gyülekezetet (vö. Gal 2,20; lásd NTD, 100. o.). 

A hálaadás és az imádság, mint említettük, a lehető leg-
szorosabban összetartozik. Nem lehet úgy egy emberért há-
lát adni, hogy ne imádkoznánk érte. A keresztény hitben, 
életben, szeretetben vagy növekedés, vagy csökkenés van, 
stagnálás nincs. Eközben a keresztény élet nem minden 
részletre kiterjedő katalógus, hanem mindenkinek időről 
időre vizsgálnia kell, hogy mi Isten akarata az ő életében. 
Ha a keresztény felismeri a lényegeset, akkor megtörténik 
az a csoda, hogy Krisztus Jézus napjára, amikor minden 

és elszaladtunk a jámbor ember elől, aki tulajdonképpen 
nem rosszat, hanem jót akart velünk tenni. S meg akarván 
mutatni, hogy ő jó ember, utánunk kiáltott, és szép szóval 
hívogatott, míg végül visszatértünk, és a kolbászt elfogad-
tuk tőle. Ugyanígy viselkedünk a mi jó Istenünkkel szem-
ben is, »aki az ő fi át sem kímélte, hanem odaadta őt értünk 
s vele együtt mindent nekünk ajándékozott« (Róm 8,32). 
Mégis menekülünk előle, és azt gondoljuk, hogy ő nem ke-
gyelmes Istenünk, hanem szigorú bíránk. Pedig bizonyos, 
hogy Isten sokkal jóságosabb hozzám, és szívesebben be-
szél velem, mint Katám, a feleségem.”

Martin Luther (1483–1546) német 
Ágoston-rendi szerzetes, reformátor

 Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap

f Fil 1,3–11

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

A levél 55 körül íródhatott, tehát öt évvel a gyülekezet alapítása 
után, nyilvánvalóan fogságból. Az Apostolok cselekedetei alap-
ján három fogságát ismerjük Pálnak: Filippiből a gyülekezet 
alapításakor, Cézáreából és Rómából. Az első nyilván kiesik, a 
második mellett a testőrséget és a „a császár udvarát” (praeto-
rium, 1,13; domus, 4,22) szokták érvként felhozni. Velük azon-
ban nemcsak Rómában, hanem más nagyobb városokban is 
találkozhatott. A kapcsolattartás viszonylag egyszerű lehetett 
a fogság helye és a gyülekezet között, négy ilyen alkalomról is 
értesülhetünk. Róma és Cézárea túl messze lett volna, az utób-
bi helyre nehézkes is lett volna a közlekedés. Efezusra szoktak 
gondolni, Pál három évig volt itt, fogságot is szenvedhetett, a 
levél gondolatvilága pedig közel áll 1 és 2Kor-hoz, amelyeket 
innen írt (Cserháti 1976, 14. kk.). A Wuppertaler Studienbibel 
szerint később, az első római fogság végén íródott. Efezussal 
szemben felhozható, hogy az ApCsel nem említ ottani fogsá-
got, és Pál sem utal rá búcsúbeszédében (Boor 1975, 23. kk.).

Meg kell jegyeznünk, hogy a kutatók nem tartják egysé-
gesnek a levelet, a 3. fejezetet (vitatott, hogy a 4. mely verséig, 
NTD 95. o. szerint 4,9-ig, Cserháti 1976, 12. o. szerint 4,2–9 két 
levélből lett összerakva) későbbi betoldásnak tekintik, a gon-
dolatmenet megtörése miatt a judaizáló tévtanítókkal kapcso-
latban. Boor szerint nem értekezésről van szó, Pál valószínű-
leg több részletben diktálta (1975, 17. o.) – a dolog nem dönthe-
tő el teljes bizonyossággal (lásd Cserháti 1976, 9. kk.) Tegyük 
hozzá: a levelet az öröm levelének is szokták nevezni – a 3. fe-
jezet (3,1a-tól) ebből annyira-amennyire kilóg. A készüléshez 
jó áttekinteni az egész levelet, ezért tudni kell a bevezetésta-
ni problémákról. Ezek azonban kevéssé érintik textusunkat.
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nyilvánvalóvá lesz, a bűnös emberek tiszták ( 
– „napítéltek” ) és feddhetetlenek ( – botlás 
nélkül valók) lesznek. Ez a gyümölcs, amelyet a 10. vers 
szerinti bíró, a 11. vers szerinti megmentő Krisztus Jézus 
érlel (vö. NTD, 100 o., Szigeti 1976, 19. o.). Az igazság (
) gyümölcse az Ő napjára az egyre hatékonyabb 
szeretet cselekedetei (Cserháti 1976, 43. o.). Annyit még 
hadd jegyezzünk meg Bonhoeff er nyomán, hogy a testnek 
sok cselekedete van, de a Léleknek – és értelemszerűen az 
igazságnak – csak egy gyümölcse. A cselekedetek halot-
tak, a gyümölcs él, mag hordozója, amely új gyümölcsöt 
terem (Bonhoeffer 2007, 245–246. o.). A képnél marad-
va: az egész itt is minőségileg más a részek összességéhez 
képest, a cselekedetek, ha úgy tetszik, csak a gyümölcs ge-
rezdjei. Végül pedig, ahogyan a zsidó hívő doxológiával fe-
jezi be a hálaadással kezdett, kéréssel folytatódó imádsá-
got, ugyanígy Pál is (vö. NTD 100. o., Boor 1975, 42. o.). 

A szószék felé Lutherrel

Luther igehirdetése ma is eligazítással szolgálhat. A levélről el-
mondja: arról ad képet, hogy milyen az igazi keresztény szív. 
Boldogan ad hálát, imádkozik, és Krisztusban van bizonyossá-
ga. A kegyesek üdvösségét is magáévá teszi, nem csak a sajátját. 
Mindenekfelett az ítélet napját várja, amikor mindannak be kell 
teljesednie, amiben a keresztények most hiányt szenvednek. 

Az apostol először a hálára fi gyelmeztet. Miután megszűnt 
a mózesi istentisztelet, a hálán kívül nem vihetünk más áldo-
zatot Istennek. Másodszor az imádságra buzdítja a kereszté-
nyeket. A hálaadás és a kérés szorosan összetartozik, hogy Is-
ten erősítse bennünk azt, amit elkezdett. Az imádság azon-
ban nemcsak magunkra vonatkozik, hanem mindenkire. 
Különösen is az egyházra, hogy minden keresztény szíve há-
lát adjon az evangélium hirdetéséért. Harmadszor pedig sen-
ki sem beszélhet úgy, mint Pál, ha nem a szívében hordozva. 

Ez a két áldozat (ti. a hálaadás és az imádság) az, ami-
nek Isten előtt értéke van, bár Isten úgy fogadja, mint az 
apa egy almát a gyermektől. Az ördög minden támadá-
sa ellenére megszentelődik az igaz Isten neve, és orszá-
ga mindennap erősödik. Ha imádságunk nem lett volna 
olyan hatásos, az evangélium sem terjedt volna annyira. 
Ezért végezzük a keresztyének két feladatát. Krisztus nap-
jára leszünk tökéletesek, akkor megszűnik az imádság, és 
csak a hálaadás cselekedete marad (Luther 299–302. o.).

Vázlat: Naprakészen 

1. „…elkezdte bennünk a jó munkát…” – Gondoljunk bele, 
miért jó kereszténynek lenni. Tegyünk ellenpróbát, ami min-
dig hasznos. Mi lenne velünk a jó csírája, kezdete, növekedé-
se nélkül? Mi lenne, ha ennyire sem lennék (jó) keresztény?

2. A levél megírásának körülményei, Pál fogsága. Ha 
a hallgatók „elbírják”, akkor mondhatunk néhány szót a 
gyülekezet, illetve a levél keletkezési körülményeiről. Azt is 
említsük meg, hogy a levéllel kapcsolatos bizonytalanságok 
a textus mondanivalóját, aktualitását nem befolyásolják.

3. Szeretet a gyülekezet iránt. A levélből különösen is 
kitűnik Pál szeretete. De ne csak az apostol vagy a lelkész 
szemszögéből nézzük. Minden egyes rendszeres (vagy 
rendszertelen) igehallgató gondolkozzon el rajta. Mi kel-
lene, hogy (jobban) szeressem a gyülekezet közösségét?

4. Hálaadás. Tudok-e, tudunk-e hálát adni azért, hogy 
(erős vár) a mi Istenünk, „az én Istenem” elkezdte a jót? Há-
lát adni azért, hogy hitemmel, reménységemmel és szere-
tetemmel nem vagyok egyedül? 

5. Imádság, kérés. A hálaadás és a kérő imádság a lehe-
tő legszorosabban összetartozik. Nem lehet úgy emberért, 
emberekért hálát adni, hogy ne imádkoznánk érte, értük. 
Szívből, reménységgel imádkozom-e?

6. „…elvégzi Krisztus Jézus napjára…” – A keresztény 
élet nem minden részletre kiterjedő katalógus, hanem idő-
ről időre vizsgálni kell, hogy mi Isten akarata. Bár nehéz, de 
így szép igazán. A keresztény életben vagy növekedés, vagy 
csökkenés van, stagnálás nincs. A növekedés pedig végső so-
ron azt jelenti, hogy minden nappal jobban várjuk „a napot”.
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g  S Z E N T P É T E R Y  P É T E R

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2008/10. 384. o.)
„Az apostol kétszer is utal arra a napra, amely sokakat közöm-
bösen hagy, sokaknak szívében azonban félelmet kelt. Igénk-
ben nemcsak az ismétlődés, hanem a leplezetlen örvendezés 
is feltűnő.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mi a hálaadásának a tárgya? Az, hogy Filippi élő gyü-
lekezet. (…) Ezért meg van győződve (…), hogy a Szentlé-
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leknek ez a munkája nem szakad meg, hanem dicsőséges 
véget ér a Krisztus visszajövetelének nagy napjáig.” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Pál most hálaénekre fakad. De ez nem új az apostolnál. 
A fi lippi börtön falai is visszhangozták Pál és Szilás éneke-
it első ottani látogatásukkor.” (William MacDonald: Ó/Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„Nagyon fontos ráébredni, hogy bármi is történik velem, 
azért van, hogy az Úr a jó munkáját véghezvigye bennem.” 
(Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„Az imádságban mindaz, ami a levélben előkerül, elve-
szíti profán elszigeteltségét, és az Isten és ember kapcsola-
tának szintjére kerül. (…) Az imádság nem a szolgálat pót-
léka, hanem a kiindulási pontja és hordozó ereje. (…) Bát-
ran vallja Őt „én Istenem”-nek a gyülekezet előtt. Távolról 
sem az az individuális kegyesség jut itt szóhoz (…). De nem 
válik Isten számára személytelen, elvont fogalommá sem. 
(…) A levél összefüggéseinek alapos ismeretében vitatha-
tatlan, hogy az a kegyelem, amely Pált érte csak a fogsá-
ga következtében előállt helyzetre érthető.” (Cserháti Sán-
dor: A fi lippibeliekhez írt levél. Evangélikus Sajtóosztály)

„A »koinonia« szó arra utal, hogy életük tartalmává 
tették az evangéliumot, és Isten országának építésén fára-
doznak. A szó egyébként kegyelmi közösséget és Krisztus 
szenvedésében való részvételt is jelent (Fil 3,10). (…) Meg 
kell ismerni azt, amit Isten a kinyilatkoztatásban adott, és 
azt kell életük tartalmává tenni.” (Gál Ferenc: Pál apostol 
levelei. Szent István Társulat)

„…akármilyen nehéz sorshelyzetben vagyok, mindig 
indokolt és jogos ez az első szó: Hálát adok néked, Uram, 
Istenem! (…) Pál átéli azt a csodát, hogy miközben ő pihe-
nőre kerül a börtön négy fala közé, ahogy fogalmazza: »az 
én fogságom előmenetelére lett az evangélium ügyének!«” 
(Balikó Zoltán: Isten iskolájában. Luther-rózsa Alapítvány)

Illusztrációk

GONDOLATOK
„Az emberiség legnagyobb átka az elfogultság, mert az 
elfogultság megvakítja a látást, s gonosz irányba téríti a 
tömegeket. Csak megértés alapján lehet emberi közössé-
get megtartani, legyen az a közösség család, nemzet vagy 
ország. Az egymás iránt való türelem és megértés a társa-
dalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az elfogultság 
miatt, ott minden összeomlik.”

Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író

„Ahogy az anya örül, amikor észreveszi csecsemőjének 
első mosolyát, pontosan ugyanúgy örül az Isten is, vala-
hányszor meglátja az égből, hogy teljes szívből imádkozni 
készül egy bűnös.”

Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij (1821–1881) orosz író

„Lehetünk közösségben is mérhetetlenül egyedül. Ki ne 
emlékezne gyermekkora riadalmas perceire, óráira, ami-
kor a legderűsebb, legszebb családi körben is egyszer csak 
úgy érezte, árva a mindenségben? Mert más is kell az em-
bernek a magány eloszlatásához a törődésnél, a gondosko-
dásnál, de talán még a szeretetnél is, hiszen az leginkább 
csak puszta aggodalom, óvás, gyakorlott erkölcsi szokás. 
(…) Szükség van egy lényre, valamire-valakire, aki szí-
vünk-lelkünk értője-érzője, bensőséges társ, örökkön ne-
künk, velünk, miattunk való teremtés.”

Szakonyi Károly (1931–) magyar író

„Az igazságot, a békét és a megértést mindig csak azok ke-
resik a földön, akiket legyőztek és eltapostak.”

Wass Albert

 Szentháromság ünnepe után utolsó előttit 
előző (ítélet) vasárnap

f Mt 24,15–31

Igehirdetési előkészítő

Bevezető gondolatok

Az 1924-ben útjára induló Lelkipásztor számos alkalommal 
közölt igehirdetési előkészítőt a kijelölt textus nagyobbik ré-
sze (15–28) alapján. A Szentháromság ünnepe utáni utolsó 
három vasárnap (amelyeket ma sorrendben ítélet, reménység 
és örök élet jelzőkkel illetünk) mindegyikén hangzott már 
el róla igehirdetés az evangélikus szószékekről. Ez is jelzi, 
hogy az eljövendő ítélet vitathatatlan ténye és az örök élet 
reménysége elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Emellett 
azt sem szabad felednünk, hogy nemcsak e három vasárnap 
teológiai üzenete képez szerves egységet, hanem kívánatos a 
vég időkről szóló evangéliumi logionokat az egyházi esztendő 
körforgásában újra és újra megelevenedő teljes üdvtörténet 
(Krisztus-esemény) részeként értelmezni. Hiszen mindaz, 
ami Jézus földi életével, szolgálatával vette kezdetét, az ítélet 
napján lesz láthatóvá teljes valójában: „Újra eljön dicsőség-
ben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége” – 
hangzik az egyetemes bizonyságtétel a Niceai hitvallásban. 
A kereszten értünk meghalt Jézus jön megítélni a világot. Ezt 
a kontinuitást érdemes megszólaltatni az igehirdetésben is. 
Ugyanakkor nem rejthetjük véka alá azt a sajnálatos tényt 
sem, hogy Krisztus-hitünknek ez a távlata sokak számára 
nehezen ragadható meg. Ebben nyilván nekünk is van fele-
lősségünk, hiszen sem az ítéletről, sem az örök élet remény-
ségéről nem beszélünk elég világosan, noha ez nemcsak a há-
rom egyházi esztendőt lezáró vasárnap privilégiuma, hanem 
szorosan hozzátartozik keresztény életünkhöz.
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Homiletikai irányú exegézis

Minden olyan korszak, amikor a Jézus-várás feszültsége és 
lázas izgalma ellanyhult, értéktelen és sivár idő a keresz-
ténység történetében – mondta egy evangélikus lelkész. Az 
apostolok életében még magától értődő volt Krisztus közeli 
visszavárása. Ami nyilván nem a jelen gondjai elől a jövő-
be való menekülést szolgálta, de bizonyosan segített még a 
legnehezebb keresztek terheinek elhordozásában is. Az örök 
élet ugyanis – a Szentírás tanítása szerint – nem csupán egy-
fajta földi léten túli valóságot jelöl, hanem a Krisztushoz tar-
tozást. Aki Krisztusban van, új teremtés az (2Kor 5,17). Aki 
hisz őbenne, annak van örök élete (vö. Jn 5,24). Nem az a ke-
resztény reménység alapja, hogy egykor majd minden jóra 
fordul, hanem az, hogy már most el van rejtve a mi életünk 
Krisztussal együtt Istenben (vö. Kol 3,3). Nem tekinthetünk 
tehát gőgösen előre, várva, hogy az ítélet napján Isten igazolja 
szenvedéseinket, csak azzal az alázattal, hogy mi magunk is 
egyedül Krisztusért állhatunk meg őelőtte. Ezért ne csupán 
a hamis tanítások feletti isteni ítéletet hirdessük meg, sokkal 
inkább irányítsuk a fi gyelmet az isteni ítélettől való mene-
külés egyetlen lehetőségére: ez pedig a kereszt evangéliuma.

Karner Károly két, egymástól jól elhatárolható részre oszt-
ja ezt az igeszakaszt. Az első (15–22) a világra váró apokalip-
tikus nyomorúságról szól, a másik (23–31) az Emberfi a eljö-
veteléről. Azért van nehéz dolgunk az igével, mert – Luther 
gondolatait kölcsönvéve – Máté itt egybeveszi a zsidó nép 
pusztulására vonatkozó jövendöléseket a világ végéről szóló 
prófétai intelmekkel. Ha helyesen akarunk tájékozódni, ak-
kor e kettőt meg kell különböztetni, illetve a zsidó népen már 
beteljesedő isteni ítéletre úgy is tekinthetünk, mint a világra 
váró szenvedés és nyomorúság jelére és előképére. Az evangé-
lista Dániel prófétára hivatkozva beszél a „pusztító utálatos-
ságról” (), amelynek a szent he-
lyen való megjelenése az egyik jele a közeledő ítéletnek. A ki-
fejezés arra utal, hogy a próféta korában az egyedül szent és 
igaz Isten tiszteletét és imádatát mindenféle pogány szertar-
tás váltotta fel: a szent helyen bálványimádás vette kezdetét.

A földre váró veszedelem mértékét jól mutatja, hogy Jé-
zus még csak nem is ellenállásra, bátor kiállásra, állhatatos-
ságra, hanem ebben az esetben menekülésre buzdítja övéit. 
Ezzel a durva istenkáromlással szemben ugyanis tehetetlen 
és erőtlen a bizonyságtételünk. Számomra ebben a mene-
külésben a legfontosabb üzenetet a 17–18. versek hordozzák: 
„ne hozz ki semmit a házból” és „ne térj vissza ruhádért”. 
Vagyis a földiekhez való ragaszkodás ne késleltessen! Kosz-
tolányi versének szomorú diagnózisa – „itthon vagyok itt 
e világban, / s már nem vagyok otthon az égben” – mint-
ha rajtunk is beteljesedett volna. Elég szépen berendezked-
tünk ebbe az ítélet alatt álló világba. Pedig csak az örök-
kévaló, ami a mennyből származik. Ézsaiás így prófétál: 
„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre 
megmarad.” (Ézs 40,8) A földiekhez való ragaszkodásunk 

a legnagyobb akadály Isten mennyei kincseinek „gyűjtö-
getésében”. Jézus is arra biztat, hogy ne gyűjtsünk kincse-
ket a földön (Mt 6,19k). Másutt pedig erre: „Keressétek elő-
ször az ő országát” (Mt 6,33)!

Nem maradunk azonban vigasztalás nélkül az ítélet-
ben sem, hiszen még ebben a kemény igében is elrejtette 
számunkra az evangéliumot a mi Istenünk: ezek a napok 
megrövidülnek a választottakért (22). Isten nem engedi, 
hogy övéi a Sátán csábításának áldozatául essenek. Ez nem 
a szenvedéstől való mentességet jelenti, csupán azt, hogy 
mindez elviselhetővé válik. Vagyis Istennek még a nyomo-
rúságos idők felett is hatalma van. 

Az Emberfi a eljövetele kapcsán a hamis krisztusok meg-
jelenéséről is beszél a szentíró. Amikor arra fi gyelmeztet, 
hogy ne dőljünk be ezeknek, akkor egyúttal arra is biztat, 
hogy minden körülmények között bízzunk az egy igaz Is-
tenben. Nehéz időben, veszedelemben sokan kecsegtetnek a 
megoldás és a szabadulás illúziójával. Az utolsó napok szen-
vedései tehát „remek” táptalajt kínálnak a hamis tanítások 
elburjánzásának, amelyek még Isten egyházának tagjait sem 
kímélik. Az ige azonban ebben a tekintetben is világos útmu-
tatást ad, amikor úgy beszél az Emberfi a eljöveteléről, mint 
az égen megjelenő villámról (27). Nem gondolom, hogy túl 
kellene misztifi kálni ezt a képet. Sokkal inkább azokkal ér-
tek egyet, akik elsősorban azt emelik ki, hogy amiként a vil-
lám fénye mindenki számára jól érzékelhető természeti je-
lenség, úgy nemcsak az övéi, de még az ellenségei is egyértel-
műen látni fogják, amikor az Emberfi a megérkezik. A villám 
szorosan összekapcsolódik a tűz képével (Karner), vagyis 
azt is jelzi, hogy Jézus ítéletre jön. Nekünk tehát elsősorban 
nem a jelek kutatása a dolgunk. Krisztust sem kell keresnünk 
máshol, csak ott, ahol megtalálható – az ő igéjében. Ezáltal 
az evangélium nemcsak reménységünk, hanem annak hir-
detése – a ránk bízott küldetés alapján – felelősségünk is.

Vázlat

– Nem választható el egymástól az ítélet ténye és az örök 
élet reménysége, mint ahogyan Jézus szavait is csak és ki-
zárólag a teljes üdvtörténet összefüggésében érthetjük meg. 
Vagyis azt a munkát, amelyet Szentlelke által elkezdett ben-
nünk, ezen a napon fogja végérvényesen befejezni. Ezért 
beszél Luther „kedves ítéletnapról”, hiszen Jézussal találko-
zunk majd. Ami tehát az Istent nem ismerőknek ítélet, az 
számunkra ígéret és beteljesedés. Lukácsnál is ezt olvassuk 
a végidők jelei kapcsán: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, 
egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közele-
dik a megváltásotok.” (Lk 21,28)

– Nem hallgathatunk a földre váró szenvedésről és nyo-
morúságról sem, amelyeknek elviselése és átvészelése fájdal-
masan nehéznek tűnik az ige alapján. Ugyanakkor a földi-
ekhez való görcsös ragaszkodással szemben az égi kincsek-
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re irányíthatjuk a gyülekezet fi gyelmét. Az ember (még a 
legpesszimistább is) olyan természetű, hogy a szíve mélyén 
mindig a szebb jövőben bízik. Hátha kibontakozik valami 
jó az ő számára is. Ez az ige mintha ennek ellenkezőjéről 
tanúskodna. Vagyis arra int minket Isten szava, hogy meg 
kell szabadulni mindattól, ami ehhez a világhoz köt minket.

– Hamis krisztusok próbálják kihasználni ezt a helyze-
tet. Ma is lépten-nyomon találkozhatunk önmagukat rek-
lámozó, a valós megoldás hazug látszatát hirdető álprófé-
tákkal. Vigyáznunk kell tehát!

– Az utolsó idők szenvedése kapcsán is felmerül a rejtőz-
ködő (Deus absconditus) és az önmagát kinyilatkoztató (Deus 
revelatus) Isten kérdése. Sokan az ítéletben elrejtőzködő Is-
ten titkaiba is bepillantanának. Nekünk azonban nem sza-
bad „sem itt, sem ott” keresni, csak ahol ma is megtalálha-
tó: az ő igéjében. Isten pedig nem hagy minket kétségek kö-
zött: eljövetelét egyértelműen és világosan láthatja mindenki.

– Még ebben az ítéletet hirdető szakaszban is megjele-
nik az evangélium hangja. Egyrészt akkor, amikor Jézus 
arról tanúskodik, hogy lerövidülnek a napok a választotta-
kért, vagyis Isten még a nyomorúságban sem hagyja ma-
gára népét. Másrészt akkor, amikor arról beszél, hogy ösz-
szegyűjti népét a föld minden pontjáról (31). Vagyis az a mi 
reménységünk, hogy ővele maradunk mindvégig.

g  W E L T L E R  G Á B O R

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapige 15–28. verseihez: Lelkipásztor 
2006/11. 427. o.)
„A csábítás az antikrisztus idejében oly nagy lesz, hogy sen-
ki nem üdvözülne, ha Isten annak uralmát meg nem rövidí-
tené; valamint senki nem maradna életben a keresztények 
között, ha Isten közbe nem lépne.” (Káldi-Biblia jegyzetei. 
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Érezze a »végveszélyt« Isten népe! De a mindenkori 
veszélyhelyzetben mozduljon meg és meneküljön az élet, 
a megmaradás felé! Legyen meggyőződve arról, hogy csak 
az történik vele, amit Jézus előre bejelentett tanítványai-
nak! (…) Jézus a »hamis Krisztusok« és hamis krisztoló-
gia megjelenésében mutatja fel az apokaliptikus kísérté-
sek, megpróbáltatások egyik leglényegesebb elemét. (…) 
A vészhelyzetben a kimenekedést is megtapasztalja a ta-
nítványok csapata. Nem szabad lebénulni és kétségbe es-
ni. Fel kell készülni a megpróbáltatások bekövetkezésére. 
Csak akkor hatalmasodnak el és bénítanak meg a bajok, ha 
váratlanul érkeznek. (…) Ha tehát a gyülekezet előre néz, 
jövőjét vizsgálja, akkor a kijelentett ismeretekre fi gyel, fel-
veszi a harcot a hamis krisztusokkal és hamis krisztológi-
ákkal, valamint reménységgel imádkozik ahhoz az Úrhoz, 
aki kezében tartja a jövőt és a jelent is.” (Id. Magassy Sán-
dor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ahol a dög, (fi zikai romlás), oda gyűlnek a saskese-
lyűk, hogy megegyék. Hasonlóan, ahol szellemi romlás van, 
ott következik az ítélet.” (A Biblia ismerete kommentárso-
rozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„»Ahol a holttest ( [ptóma]), oda gyűlnek a kese-
lyűk (sasok).« Vagyis ahol az értünk meghalt Jézus Krisztus 
van, oda gyűlnek azok, akik belőle táplálkoznak.” (William 
MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…nagyon veszélyes, ha hitünket jelekre, csodákra, a 
különféle megtapasztalásokra alapozzuk Isten igéje helyett. 
Amikor ugyanis eljön az Antikrisztus, neki hatalma lesz ar-
ra, hogy a legkülönfélébb csodákat és jeleket vigye véghez, 
és ezzel számos embert megtéveszt majd.” (Chuck Smith: 
A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„Jézus az Emberfi a parusiáját is Dán 7,13–14 szavaival 
írja le, jeléül annak, hogy azt, ami Isten kezében van, nem 
hajlandó emberi szavakkal és a földi életből vett képekkel 
s képzetekkel kitölteni.” (Karner Károly: Máté evangéliu-
ma. Keresztyén Igazság)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„A háború mindig tovább tart, mint azt az emberek hiszik.”
Anna Frank (1929–1945) német lány, akit a bergen-belseni 

koncentrációs táborban írt naplója tett világhírűvé

„Ha az egész világ gyűlöl és rosszat hisz rólad, de a lelkiis-
mereted tiszta, sohasem leszel egyedül.”

Charlotte Brontë (1816–1855) angol írónő

„Ha átérzel minden halált, mit te okoztál, minden életet, 
mit derékba törtél, minden lassú és verejtékes termést, 
mit letaroltál, minden gyermeket, kinek jövőjét elloptad, 
az őrület a nyakad köré tekeri hurkát, és kivezet egy sö-
tét erdőbe, hol a folyók mocskosak és a madarak némák.”

Jeanette Winterson (1959–) angol írónő

TÖRTÉNET

„Egy nap Buddhát halálosan megfenyegette Angulimala, 
a bandita. – Akkor légy oly kedves, és teljesítsed utolsó kí-
vánságomat – kérte Buddha. – Vágd le ezt az ágat. A ban-
dita kardjának egyetlen suhintásával levágta, majd azt kér-
dezte: – És most? – Tedd vissza! – Kérte Buddha. A bandi-
ta felnevetett: – Ha azt hiszed, hogy ezt bárki is meg tudja 
tenni, hát bolond vagy. – Ellenkezőleg. Te vagy a bolond, 
amiért azt hiszed, hogy hatalmas vagy, mert sebesíteni és 
rombolni tudsz. Pedig az gyerekjáték. Aki igazán hatal-
mas, teremtésre és gyógyításra képes – válaszolta Buddha.”
Részlet az Angulimala Suttából (a buddhista kánon része)


