
Mécses a te igéd

Szabóné Mátrai Marianna: Útban Betlehem felé 441

Figyelő

Előadások
Reuss András: „Testét, vérét adja ő nekünk.” Az úrvacsora 

értelmezésének néhány kérdéséről 442
Béres Tamás: Krisztus-arcú egyház: a hívő-cselekvő emberek otthona 450

Beszámoló
Kalit Eszter: A művészet mint a keresztény egység hírnöke 452

Könyvajánló
Korányi András: Helyzetjelentés a keresztényüldözésről 453

Az igehirdető műhelye

Stifner-Kháti Dorottya: Advent 4. vasárnapja (Ézs 52,7–10) 455
Szabó Lajos: Karácsony este (Ézs 9,1–6) 459
Peth-Udvardi Andrea: Karácsony ünnepe (Lk 2,1–14) 462
Heinrichs Eszter: Karácsony 2. napja (Lk 2,15–20) 465
Kalit Eszter: Karácsony utáni vasárnap (Lk 2,33–40) 467
Novotny Dániel: Óév (Lk 12,35–40) 470
Ócsai Zoltán: Újév (Lk 2,21) 473
Kovács László Attila: Újév utáni vasárnap (Mt 2,[16–18]19–23) 475
Pongrácz Máté: Vízkereszt ünnepe (Ef 3,1–7) 478

T A R T A L O M 



4 4 1  c

Útban Betlehem felé
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

Hogyan jutunk el idén Betlehembe? Minden évben aggó-
dunk emiatt. Máté evangéliuma tudósokról beszél, akik-
nek bölcsessége legalább kétféle természetű. Olvasnak a 
csillagok és bolygók együttállásából, és jól értelmezik a 
jeruzsálemi okosok szavait. Az első vizsgán, gondolom, 
többen megbuknánk. De ez nem baj. Nem lehet mindenki 
csillagász. A második bukás, ha előfordul, már kellemet-
lenebb: nem értünk az okos szóból. Halljuk, de nem szűr-
jük le belőle a mondanivalót. Sok tévutunk bánta már ezt 
a kompetenciahiányt: nem tudtuk jól összerakni a moza-
ikokat. Fontos szavak szálltak el a fülünk mellett, aztán 
egyszer csak nem találtuk Betlehemet, hiába jött el kará-
csony. Így hát aggódunk idén is: eltalálunk-e Betlehembe? 

Mária és József az előírásokat követi. Mondhatni, rá-
állnak a sínre, amely Betlehembe visz: a császár parancsot 
ad, az alattvaló teljesíti. És odatalál Betlehembe. 

De mi a helyzet a pásztorokkal? Ők végre megrázó él-
ményben részesülnek. Igazi karácsonyi csodában. Angyalok 
adják tudtukra az útirányt. Hírnök szól, mennyei kórus éne-
kel, fénybe burkolózik a sötét mező, ráragyog a pásztorokra 
is, mennek megbizonyosodni – és odatalálnak Betlehembe.

Egy lelkész adventjében minden évben ott lebeg a kér-
dés: idén eltalálok-e Betlehembe? Vagy kifulladok a sok tüs-
ténkedésben, és magamnak már nem tudok ünnepet vará-
zsolni. Futok betegekhez és színdarabot írok, ruhát osztok 
és karácsonyi csomagokat gyártok, kommentár fölött gör-
nyedek, mert hát karácsonykor mégsem lehet üresen pré-
dikálni – és mire eljön a pillanat, már minden erőm elpá-
rolgott. Örömöt szereztem, de nekem nem jutott a hirde-
tett nagy örömből. Vajon hogy bírom idén a kettősséget? 
A lélek ünnepre vár, az egész évnek pedig ezek a legsűrűbb 
és legfárasztóbb napjai. Hogy bírja a lelkem a kettősséget? 

Karácsonyban benne rejlik ez a furcsa kettősség. Mélyen 
a természetében. Nemcsak az én sorsom ez. Karácsony a lé-
ténél fogva ilyen. Szigorúan Betlehem a helyszíne. Úgy kell 
odazarándokolni a távoli Názáretből, hogy Betlehem legyen 
a helyszín. Egy Isten háta mögötti, elfelejtett, poros falu – és 
amely Dávid városa. A királyi származás próféciák jövendölte 
helyszíne. Átdereng-e a jelenlegi elfeledettségen az eredeti fé-
nyesség? A poros falut környező mezőkön pásztorok tanyáz-

nak. Pont két dicsőség között állomásoznak ebben a pillanat-
ban. Augustus császár uralkodásának idejére mindenki el-
felejtette, hogy az összes ősatya pásztor volt. És hol van még 
Beethoven Pasztorál szimfóniája? A súlyos, tiszta, régi dicső-
ség – Isten, népének pásztora valódi pásztorokat szólít meg és 
állít szolgálatába – eltűnt a történelem homályában, és mesz-
sze még a romantikus, bukolikus rokonszenv, amely manap-
ság övezi a pásztorokat. Augustus korában lecsúszott fajta a 
pásztorember, aki kétes erkölcsű is ráadásul, mert általában 
más – rendes! – ember földjén legelteti az állatait… Ők az 
első tanúk. Átdereng-e a jelenkori semmibevételen Isten ré-
gi, elhívó, kiválasztó szokása: pásztorokkal köt szövetséget? 

Karácsonyban benne rejlik a kettősség. Amikor átél-
jük ennek feszítő, mai, evangélikus lelkészi változatát, ak-
kor nem érdemes peches embernek gondolni magunkat. 
Inkább azt vehetjük észre: ízig-vérig benne vagyunk kará-
csonyban. Olyan természetét is magunkon hordjuk, ame-
lyet mások nem is sejtenek. Karácsonyi emberek vagyunk.

És ha minden függönyt elhúzunk, ha minden díszletet 
eltakarítunk az útból, és csak a központi eseményre fi gye-
lünk – akkor sem találunk mást, mint furcsa kettősséget, 
ami a hit számára a legmélyebb titok és a legnagyobb cso-
da. A botrány, ahogyan Isten belép az emberi történelembe. 
Csecsemőként egy létre sem jött családba, egy félreeső, el-
feledett településre, annak sem tisztes házába vagy bizton-
ságos fogadójába. A tényleg kiszolgáltatott csecsemő bepó-
lyálva fekszik a jászolban. És benne ráragyog a világra Isten 
fényessége. Új király születik Dávid trónjára. Nem az épp 
ügyeletes koronaherceg, hanem újfajta király. Aki átírja a 
királyság természetét. Benne Isten jön, olyan közel, hogy 
nincs küszöb. A legegyszerűbb házból is kiküldhetnek va-
lakit, mert nem odaillő. Egy istálló etetőjászlához azonban 
mindenkinek belépője van. Itt persze szinte semmi sem az, 
aminek látszik. Főleg Betlehem nem az. És főleg a pásztorok. 
Minden látszat és minden látható dolog alól Isten kegyelme, 
a semmivel sem keveredő, egyértelmű, tiszta isteni kegye-
lem ragyog ki. Ez a kegyelem teremti meg az angyalok által 
megénekelt örömöt és békességet. Ha pedig az evangélikus 
lelkész ezekben a hetekben ezt a kegyelmet keresi, akkor örö-
möt és békességet talál. És meglepődik, mint karácsonykor.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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„Testét, vérét adja ő nekünk”
Az úrvacsora értelmezésének néhány kérdéséről*

g  R E U S S  A N D R Á S

 Változások korunk úrvacsorai életében

Inkább csak az idősebbek vannak tudatában annak, milyen 
sok változás történt az úrvacsorai gyakorlatban. Csaknem 
teljesen vége annak az időnek, amikor az istentisztelet után 
külön volt úrvacsora, amikor évente csak kevés alkalmat 
kínáltak fel a gyülekezetek az úrvacsoravételre, és számos 
új külső szokás is elterjedt. Más szavakkal ez azt jelenti, 
hogy a II. világháború óta gyakoribbak gyülekezeteinkben 
az úrvacsorai alkalmak, és az 1970-es évektől növekedett 
a részvevők száma. Olyan új formák is megjelentek, mint 
egymás köszöntése az úrvacsora előtt (pax), a kiosztást te-
kintve a csoportos mellett a folyamatos úrvacsora, mozgó 
úrvacsora (letérdelés nélkül) vagy úrvacsorázás körben 
állva. Fokozott fi gyelem irányul az alkohol problémájára.1 
Egyes helyeken a közös kehely mellett bevezették a külön 
kelyhes vagy a bemártásos (intinctio) osztást. Gyülekeze-
teink gyakorlata sokféle lett annak ellenére, hogy elvileg 
létezik egységes rend.

Felekezeti vonatkozásban is megfi gyelhetők új jelensé-
gek. A 20. század első felének Németországában még arra 
is volt példa, hogy az egyik tartományból a másikba köl-
tözőt vagy beházasodót az ottani egyházban újra tanítot-
ták és újra megkonfi rmálták, és csak így engedték az ol-
tárhoz (Krüger 2012). Barmenben 1934-ben nagy jelentő-
ségű közös teológiai nyilatkozatot fogadott el a Hitvalló 
Egyház (Bekennende Kirche) evangélikusokból, reformá-
tusokból és uniáltakból álló zsinata, de a közös úrvacsora 
nem volt lehetséges. Ezen az ún. arnoldshaini tételek (1957), 

 * A Luther-konferencián 2015. február 6-án Révfülöpön elhangzott 
előadás szerkesztett és javított szövege.
 1 Missziói gyülekezetekben, ahol nem ismerték a bort, már az ókor-
ban is használtak a bor helyett vizet vagy teát. Das Heilige Abendmahl 
in der Seelsorge an Alkoholgefährdeten. Texte aus der VELKD Nr. 8/1979. 
Hannover, 6–7. o. Hivatkozik rá: Das Abendmahl 2003, 21. o.

majd a Leuenbergi konkordia (1973) változtatott. Magyar-
országon: a nagygeresdi egyezmény (1833) hivatalosan is 
lehetővé tette, hogy a másik protestáns felekezet lelkésze 
adja a betegúrvacsorát a beteg felekezete szerint (Három 
egyezmény 2006, 38. o.). Elvi tételek nélkül, a másik fele-
kezet úrvacsorájának gyakorlati elfogadása gyakorlat lett 
a protestáns tábori lelkészi szolgálatban. A valóságban te-
hát úrvacsorai közösségben állunk a reformátusokkal, és 
partizánszerűen, azaz egyénileg és alkalmilag olykor-oly-
kor, de nem hivatalosan a római katolikusokkal.

A német felekezeti helyzetben hangsúlyosan jut kifeje-
zésre a vágy a közös (evangelisch-katholisch) úrvacsora le-
hetősége iránt, elsősorban a Kirchentag alkalmai kapcsán. 
A közösséget kikényszeríteni nem lehet (Manfred Kock, in: 
Das Abendmahl 2003, 8. o.). A római katolikus egyház hi-
vatalosan mereven elzárkózik. Protestáns részről azt hang-
súlyozzák, hogy a közös közepet kellene erősíteni, és arra 
utalni, hogy maga Jézus Krisztus az úrvacsora vendéglá-
tója és ajándéka, aki bűnbocsánatot ad és hitből fakadó új 
életre szabadít fel. Erre kellene elsősorban fi gyelni, és nem 
az úrvacsorai teológia különbségeire.

Evangélikus úrvacsoratan: Luther és Melanchthon, 

Luther vagy Melanchthon?

Buzogány Dezső Melanchthon-könyve 1999-ben azzal a fel-
tételezéssel vizsgálta Melanchthon úrvacsoratanát levelei 
alapján, hogy az erdélyi (és tegyük hozzá: a magyarországi) 
református egyház kialakulásában az ő felfogása és befo-
lyása volt döntő abban, hogy a svájci tanok irányába for-
dultak. „Eszerint tehát Erdélyben reformátussá válásunk 
kulcsa Melanchthon.” (Buzogány 1999, 3. o.)

Röviden felvázolja Zwingli úrvacsora-értelmezését, aki 
számára a latin est (Hoc est corpus meum, Ez [van] az én 
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„Testét, vérét adja ő nekünk” a

testem) annyit tesz, mint signifi cat (azaz jelenti az én tes-
temet), a latin edere, azaz enni pedig annyit tesz, hogy cre-
dere (hinni). Ebből az következik, hogy az úrvacsorában 
csak kenyeret és bort kapnak a részvevők, „Krisztus tes-
te pedig legfeljebb csak lelkiképpen van jelen az úrvacso-
ra ideje alatt” (uo. 18. o.).

Ezzel a felfogással szemben – Buzogány Dezső szerint – 
Luther álláspontja, aki az Újszövetségben olvasható szer-
zési igék szavaihoz ragaszkodott, nem más, mint „bibli-
cista makacsság” (uo. 19. o.). Luther elveti ugyan a localis 
inclusiót, de ragaszkodott az ubiquitashoz és Krisztus két 
természetének egységéhez (uo. 23–24. o.). A communicatio 
idiomatum „Krisztus inkarnációját tette kétségessé és hiá-
bavalóvá” – hivatkozik Buzogány Luther egyes értékelői-
nek véleményére (uo. 25. o.). Elfogadhatatlannak minősíti 
Luther állításait a hitetlenek evéséről (manducatio infi deli-
um), a Krisztus testének testi evéséről (manducatio corpo-
ralis corporis Christi), a szájjal történő evésről (manduca-
tio oralis). Elfogultnak tartja Luthert a svájci típusú úrva-
csoratant képviselő Karlstadttal, Zwinglivel szemben, és 
feleannyira sem békülékenynek és toleránsnak, mint Me-
lanchthon (uo. 27. o.). Az 1580-ban kiadott Egyességi irat-
nak az úrvacsoráról vallott felfogását „türelmetlen kitéte-
leknek” mondja (uo. 81. o.). Buzogány Dezső tanulmányá-
nak értéke, hogy Melanchthon levelei alapján kimutatja a 
különbséget Luther kijelentéseitől.

Kétségtelenül van különbség Luther2 és Melanchthon3 

 2 Kis káté (1529): „Mi az oltáriszentség? Felelet: Jézus Krisztus urunk 
valóságos teste és vére kenyérben és borban, amelyet Krisztus maga 
azért rendelt, hogy azt mi, keresztyének együk és igyuk.” Nagy káté: 
„Mi tehát az oltáriszentség? Felelet: Krisztus Urunk valóságos teste 
és vére kenyérben és borban, amely Krisztus igéjével rendeltetett ne-
künk, keresztyéneknek arra, hogy együk és igyuk.” KK 1957, 2: 68., 196. 
o. Schmalkaldeni cikkek (1537): „Azt tartjuk, hogy az úrvacsorában a 
kenyér és a bor Krisztus valóságos teste és vére, és hogy azt nemcsak 
az igaz, hanem a gonosz keresztyének is adhatják és vehetik.” III, 6, 1; 
KK 1957, 2: 37. o. „De sacramento altaris statuimus panem et vinum in 
coena esse verum corpus et sanguinem Christi et non tantum dari et 
sumi a piis, sed etiam a malis christianis et impiis.” BSLK 450–451. o.
 3 Az Ágostai hitvallás 10. cikke (1530): „Az úrvacsoráról azt tanítják, 
hogy Krisztus teste és vére valóságosan jelen van és kiosztásra kerül 
az úrvacsorával élőknek; és helytelenítik azokat, akik másképpen 
tanítanak.” KK 2008, 2: 26. o. (Ford. Bódi Emese – Reuss András) 
„Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy Krisztus teste és vére valóságosan 
jelen van és kiosztásra kerül az úrvacsorával élőknek. Egyúttal elve-
tik azokat, akik másképpen tanítanak.” (Ford. Nagy Gyula) KK 1957, 
1: 26. o. Az eredeti szövegek: „Von dem Abendmahl des Herren wird 
also gelehrt, dass wahrer Leib und Blut Christi wahrhaft iglich unter 
der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da 
ausgeteilt und genommen werde. Derhalben wird auch die Gegenlehr 
verworfen.” „De coena Domini docent, quod corpus et sanguis Christi 
vere adsint et distribuantur vescentibus in coena Domini; et impro-
bant secus docentes.” BSLK 64. o. – A változtatott Ágostai hitvallásban 
(1542): „Az úrvacsoráról azt tanítják, hogy a kenyérrel és a borral va-
lóban Krisztus testét és vérét nyújtják az úrvacsorával élőknek.” „De 
Coena Domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus 

között. Kérdés, hogy ez miben áll. Az úrvacsorai jelenlét 
kérdéséről nem folyt vita azelőtt, hogy Karlstadt egy irat-
ban állította: „Eme szerző igék: ez az én testem; nem a ke-
nyérre, hanem Krisztusra magára vonatkoznak.”4 Ezzel 
Luther tanítását ítélte el, aki ez előtt nem félt kimondani 
még az átváltozás szót sem.5 A támadásra a reformátor ha-
tározottan és éles hangon válaszolt, és nagyon ügyelt ar-
ra, hogy minden félreértést elkerüljön. Ezzel megkezdő-
dött az évekig tartó úrvacsorai vita. Vele szemben Melan-
chthon mindig óvakodott attól, hogy közvetlenül vegyen 
részt a vitákban. Ezért mindkét részről olykor súlyos vádak 
érték,6 de nem volt vitája Lutherrel, aki az egyházi atyákat 
is kész volt félretenni, Melanchthon viszont ragaszkodott 
hozzájuk. A vitákat pedig nem tartotta építőnek, és nem 
tartotta szükségesnek, hogy Luther famulusaként lépjen 
föl. Összegezve elmondható, hogy Melanchthon nyíltan 
sohasem állította, hogy eltért volna Luthertől, hanem éle-
te végéig vallotta azt, amit az Ágostai hitvallás (1530) és a 
Schmalkaldeni cikkek tartalmaz. Az ő eltérése nem abban 
nyilvánult meg, hogy tagadta volna a valóságos jelenlétet 
vagy feladta volna Krisztus testének és vérének valódi és lé-
nyegi jelenlétét vagy a méltatlanok evését (manducatio in-
dignorum). De tanításában nem akart tovább menni, mint 
hogy kijelentette: „Krisztus valóságosan és lényegileg van 
jelen” (1558), vagy „Ő igazán és testileg van jelen a szentség-
ben” (1560). Inkább utalt a lelki evés (manducatio spiritua-
lis), mint a szájjal történő evés (manducatio oralis) ajándé-
kára. Ennek következtében Lutherhez hasonlóan élete vé-
géig elvetette Zwingli racionális úrvacsora-értelmezését, 
de amikor Kálvin is valóságos, de lelki jelenlétről beszélt, 
akkor Luther és Kálvin összeegyeztetésével próbálkozott 
(Fritschel 1916, 176–177. o.). A következménye ennek a 

et sanguis Christi vescentibus in Coena Domini.” Bővítmény, hogy a 
kenyérrel és a borral, ez állt a Wittenbergi konkordiában (1536) is, BS-
LK 977,20–21. Hasonló fordulat volt már az Apológiában is „ a látható 
elemekkel, a kenyérrel és a borral” (cum illis rebus, quae videntur, 
pane et vino) „jelen van és nyújtják”, BSLK 248,2–3. Melanchthon így 
fogalmazott már a Vizitációs cikkeiben is 1527-ben, CR 26: 19. o. Bucer 
és Capito pedig már 1525 őszén konszenzusos megoldásként ezt java-
solta Brenznek; Reformierte Bekenntnisschrift en 1,2: 161. o. Az Ágostai 
hitvallásban (Editio princeps) még így állt: „jelen van és kiosztatik” 
(adsint et distribuantur). „Nem üres látványosság, hanem Krisztus 
valósággal jelen van, ezen szolgálattal testét és vérét evésre és ivásra 
adva, amint a régi írók is mondják…” „Nec est inane spectaculum, 
sed Christus revera adest, dans per hoc ministerium suum corpus et 
sanguinem manducanti et bibenti, sicuti et veteres scriptores loquun-
tur…” Loci communes 1543, 325. o.
 4 Idézi Masznyik, in: LMM 4: 261. o.
 5 „…vorwandelt wirt”, StA 1: 279–280. o.; Krisztus valóságos szent 
testének sacramentumáról, MLF 4: 39. o. (16. szakasz); 40. o. (17. sza-
kasz); 41. o. (19. szakasz).
 6 Luther megvédi: „Bucerus Melanchthon Fülöp magisztert is kikez-
di; egészen nyíltan írja róla: akármit higgyen most Fülöp, de bizonnyal 
ő is tanította már, hogy az úrvacsorában merő kenyér van jelen.” Hogy 
Krisztus ez igéi… (1525), LMM 5: 195. o.
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magatartásnak az lett, hogy a két egymással szemben ál-
ló tábor mindegyike a saját felfogása szerint értelmezte és 
értelmezhette Me lanch thon tanítását.

Folytatni a vitákat vagy tanulni belőlük?

A strassburgiak, Capito és Bucer közvetíteni akartak Lu-
ther és Zwingli között, ezért kérték, hogy a békesség ked-
véért hallgasson,7 de Luther erre nem volt hajlandó. Ma-
gatartását így indokolta: „Hát az nem gyalázkodás, mikor 
ők, e szerény emberek azt mondják, hogy mi, húsfalók8 egy 
étekistent, egy kenyérré vált istent9 tisztelünk, és minket 
iratokban csepülnek mint a keresztfán történt váltság meg-
tagadóit? Náluk merő szerénység az, mikor minket durván 
káromolnak.”10

„Az a tanács sem ér semmit: tereljük el egészen a hívő-
ket minden, a test és vér jelenlétére vonatkozó kérdéstől,11 
és csak az igében és hitben gyakoroljuk őket. Nálunk az ige 
és hit nem tárgy nélkül való, amiben ők bizakodnak, mert 
maguk az igék magukban foglalják azt az értelmet, ha va-
jon a test és a vér jelen vannak-e. És nem lehet a népet töb-
bé e dologtól elterelni, minekutána ők már annyi iratot ad-
tak ki és terjesztettek el. Nekik kellett volna először hall-
gatniok. Most már későn követelik tőlünk a hallgatást.”12

Az úrvacsorai jelenlét sok vitát kiváltó kérdése a szak-
emberek számára is nehezen követhető, de az evangélium 
tiszta hirdetésével-tanításával kapcsolatos: Mi történik az 
úrvacsorában? Mivel ajándékoz meg Krisztus minket az 
úrvacsorában?13 Hogyan élünk helyesen az úrvacsorával?

A jelenlét módja és az ige

Luther kifogása Karlstadt tanításával szemben, hogy egy-
részt nem tud egyetlen igehelyet sem felhozni, másrészt Is-
tent, Isten jobbját valamiféle körülhatárolt helyként képzeli 
el, az Atya jobbján ülő Krisztust pedig ehhez a helyhez köti, 
harmadrészt pedig a hitet az ész mértéke alá veti: „Ilyen-
formán mondhatnám én is: nem hihetem, hogy Isten fi a 
emberré lett, és hogy magát az az isteni fenség, amelyet az 
ég és föld be nem foghat, egy asszony szűk testébe zárta 
be, és aztán magát megfeszíteni hagyta.”14

 7 Levél a strassburgi prédikátorokhoz, LMM 4: 428–429. o.
 8 Latinul: carnivoras.
 9 Szó szerint: esculantum deum inpanatumque, ehető és kenyérbe 
helyezett isten.
 10 Levél a strassburgi prédikátorokhoz, LMM 4: 430. o.
 11 Ezen az alapon kérték a strassburgi prédikátorok Luthert, hogy 
hallgasson.
 12 Levél a strassburgi prédikátorokhoz, LVM 4: 430. o.
 13 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 428. o.
 14 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 345. o.

Ezért úgy véli, hogy a svájci úrvacsorai felfogásnak ele-
gendő lenne, ha a szerzési ige csak ezeket a szavakat tartal-
mazná: „Krisztus vette a kenyeret, hálákat adott és meg-
szegte, és adta az ő tanítványainak, mondván: vegyétek, 
egyétek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”,15 mert 
a többi jézusi szóval nem tudnak mit kezdeni. Még azt is 
hangsúlyozza Karlstadttal szemben, hogy Krisztus nem azt 
mondta, hogy ő maga van jelen a kenyérben és borban, ha-
nem „csak” teste és vére. Ezért óvakodni kellene, hogy Lu-
theren is túl akarjunk tenni azzal, hogy Krisztus szemé-
lyes vagy fi zikai jelenlétéről beszélünk.

A transzszubsztanciációval szembeni érvek ugyanazok: 
nincs szentírási érv. Az átváltozás vagy átlényegülés taná-
nak következménye, amihez persze a rómaiak nagyon ra-
gaszkodnak, és ami visszahat az értelmezésre: a papi rend 
kiemelt helye.

Az evangélikus úrvacsora-értelmezést nagyon gyakran 
úgy írják le – főként mások –, hogy a kenyérben/ borban, 
kenyérrel/borral, kenyér/bor alatt (vagy által) (in, cum, sub) 
van jelen Krisztus. Félreértés lenne, ha ezt magyarázatként 
értenénk. Ezzel a három elöljárószóval nem azt akarták 
kifejezni eleink, hogy ők jobban tudják, miként van jelen 
Krisztus. Az igazi értelme az, hogy az úrvacsora vételekor 
nemcsak úgy részesülünk Krisztus váltságában, hogy el-
fogadjuk, amit hallunk, hanem úgy is, hogy eközben ma-
gunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, amelyekre Krisztus 
azt mondja, hogy az az ő értünk adott teste és vére. Vagy-
is nemcsak fülünkkel és értelmünkkel, hanem szájunkkal 
is részesülünk Krisztus ajándékában, tehát nemcsak lelki-
leg, hanem testileg is, az ige által.

Luther egyetlen érve az ige, mellyel Krisztus az úrva-
csorát rendelte: „Miként vihető be Krisztus a szentségbe, 
avagy hogy milyen nótát kelljen nekünk járnunk, azt nem 
tudom; ámde azt jól tudom, hogy Isten amaz igéje nem ha-
zudhat, amely azt mondja, hogy Krisztus teste és vére van 
a szentségben.”16

„Íme, itt áll az a szentírási hely, és tisztán és világosan 
mondja, hogy a Krisztus, midőn a kenyeret nyújtja, az ő 
testét nyújtja evésre. Ehhez ragaszkodunk, ebben hiszünk, 
és tanítjuk is, hogy az úrvacsorában valósággal Krisztus 
testét esszük és élvezzük. Hogy miként történik ez, vagy 
hogy miképpen van jelen a kenyérben, azt nem tudjuk, 
nem is tartozik ránk, hogy tudjuk. Istennek igéjében kell 
hinnünk, és nem szabad, hogy mi határozzuk meg a mód-
ját és mértékét. Szemünkkel kenyeret látunk, de fülünkkel 
azt halljuk, hogy az a test van jelen.”17

„Márpedig éppen nem valószínű, nincs is semmi alap-
ja annak, hogy méltatlan evés által az Úr teste ellen és mél-
tatlan ivás által az Úr vére ellen vétkeznénk, ha nem vol-

 15 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 173. o.
 16 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 372. o.
 17 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 76–77. o.
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na ott az evésben a test és az ivásban a vér. Mi szükség volt 
arra, hogy ő ezt így éppen két részre ossza, hogy a méltat-
lan evésben az Úr teste és a méltatlan ivásban az Úr vére 
sértessék meg?”18

„Aztán mi nem is mondtuk soha, hogy a Krisztus teste 
és vére semmi (neutram rem), vagy hogy üdvösséget nem 
szerez, hanem azt mondottuk: az igét kell hirdetni, akkor 
az a léleknek valóságos eledele.”19

A svájci típusú úrvacsora-értelmezés következménye – 
és ez már sajnos evangélikus úrvacsoraosztás alkalmával 
is tapasztalható –, hogy az osztásnál a lelkész nem mond 
semmit, vagy csak halkan, szinte magában mormol vala-
mit, vagy csak annyit mond, hogy „Krisztus teste/vére ér-
ted adatott”, de az „ez” mutatószó nélkül, hiszen Krisztus 
testét és vérét nem tartják jelenvalónak.

A római katolikus úrvacsora-értelmezés elsősorban az 
átváltozás csodájára utal, amikor a pap felemeli az ostyát, 
és mondja: „Ez hitünk szent titka!” Ennél a pontnál a Li-
turgikus könyv ezt a változatot hozza: „Ez megváltásunk 
szent titka!”, ami helyesen arra utal, hogy a titok nem a ke-
nyér és a bor önmagában, hanem a kenyér és a bor mindig 
csak Krisztus elrendelő – és értelmező – szavával, a szerez-
tetési igékkel együtt, amelyek szerint az úrvacsora „bűnök 
bocsánatára” adatik (csak Mt 26,28) vagy az „új szövetség”, 
ami Jer 31,31–34 értelmében magában foglalja a bűnbocsá-
natot, tehát a megváltást.20

Egyházunk helyesen ragaszkodik ahhoz, hogy a szer-
zési igék anyanyelven, hallhatóan hangozzanak el, és ah-
hoz is, hogy az osztás közben vagy a szerzési igék hangoz-
zanak, vagy – amint akár a Prőhle-agenda, akár a Liturgi-
kus könyv előírja – annak rövidebb („Ez Krisztus teste”, „Ez 
Krisztus vére”) vagy hosszabb formája („Vegyétek, egyétek, 
ez Jézus Krisztus teste, amely értetek adatott”).

Az úrvacsorában kínált és nyújtott ajándékot azonban 
elválasztja a rendelt jegyektől – legalábbis lazítja az igének 
és a jegyeknek a szerzési igékben kifejezett összekapcsolá-
sát – az a gyakorlat, amely egyéni feloldozást vagy vigasz-
taló és bátorító igéket ad kézrátétellel az úrvacsora vételére 
készülőknek. Mert nincs koncentráltabb és szemléletesebb 
kifejezése Isten kegyelmének Krisztus által, mint a szerzé-
si igék az úrvacsorai jegyekkel együtt. Ahol ragaszkodnak 
egy ilyen személyes igei áldás szokásához, ott esetleg más 
alkalmat lehetne találni rá.

 18 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 381. o.
 19 Levél a strassburgi prédikátorokhoz (1525), LMM 4: 430. o.
 20 Helyeselhető, hogy a Liturgikus könyv úrvacsorát követő hálaadó 
imádságában egymás mellett van az ige és a szentség: „…örömöt és 
békességet ajándékoztál igédben és Krisztus Urunk testének-vérének 
közösségében.”

Ami látható és  ami láthatatlan az úrvacsorában

Már a középkori egyház is azt tanította, hogy a szentségeket 
Jézus Krisztus rendelte üdvösségünkre, és látható jelük van.

De mit láthatunk az úrvacsorában? Erről nemegyszer 
beszélnek úgy, hogy a jelen levő Krisztust. Ez az úrvacso-
ra objektivista értelmezése lenne, amely szerint a kenyér 
Krisztus teste, tehát látjuk Krisztus testét. Luther helyre-
igazítja ezt a felfogást, amikor óvatosan, józanul és az igé-
nek megfelelően ezt mondja: „Azért hasznos és szükséges 
is, hogy Krisztus és az összes szentek szeretete és közös-
sége rejtett, láthatatlan és lelki (szellemi) legyen, s mi an-
nak csupán testi, látható, külső jegyét kapjuk. Mert ha ez a 
szeretet, közösség és támogatás nyilvánvalóvá lenne, akár-
csak az időleges emberi közösség, akkor ez nem nyújtana 
nekünk erősítést, sem gyakorlást abban, hogy a láthatatlan 
és örökkévaló javakban bizakodjunk, avagy azokat kíván-
juk, hanem csupán időleges, látható javakban való bizako-
dásban szereznénk gyakorlatot, s azokat annyira megszok-
nánk, hogy nem szívesen adnánk fel őket. Nem követnénk 
Istent, csak akkor, ha látható és kézzelfogható dolgok lenné-
nek előttünk. Minden időleges és érzékelhető dolognak el 
kell tűnnie, nekünk pedig meg kell tanulnunk nélkülözni 
őket, ha Istenhez akarunk jutni. Így hát a mise és a szent-
ség olyan jegy, amelyen gyakoroljuk és szoktatjuk magun-
kat ahhoz, hogy minden látható szeretetet, segítséget és vi-
gaszt elhagyjunk, és Krisztusnak és szentjeinek láthatatlan 
szeretetére, segítségére és támogatására merjünk hagyat-
kozni. A halál minden látható dolgot elragad, elszakít az 
emberektől és a mulandó dolgoktól. Ezért ellenében a lát-
hatatlan, örökkévaló dolgok segítségére van szükségünk, 
s éppen ezeket nyújtja nekünk a szentség és a jegy. Ehhez 
kell tehát hitünkkel hozzátapadnunk, mindaddig, míg ér-
zékelhetően és nyilvánvalóan is meg nem kapjuk őket.”21

Egyáltalán szó sem lehet tehát arról, hogy a szentség 
olyan bizonyosságot adhatna, amely fölöslegessé teszi a hi-
tet, hanem azért van, hogy a hitet ébressze és erősítse. Szép 
keresztelési énekünk szerint: „Bár testi szem csak vizet lát 
/ E drága keresztségben, / Hit által Krisztus váltságát / El-
nyerjük e szentségben.” (EÉ 295,3) Ilyen értelemben szól-
nak úrvacsorai énekeink is.

Külső és belső, testi és lelki összetartozása

A kereszténységet szinte a kezdetektől foglalkoztató kér-
dés, hogy milyen viszonyban van, milyen viszonyban lehet 
egymással az isteni és az emberi. Ez okozott súlyos vitákat 
már az első századokban Jézus személyével kapcsolatban is.

Az egyik oldalon el tudták képzelni, hogy ember, egy 
kiváló ember, de ezzel nem tudták összeegyeztetni, hogy 

 21  Krisztus valóságos szent testének (1519), MLF 4: 43. o. (21. szakasz).
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Isten Fia (ebionizmus). Ennek felel meg az a felfogás, amely 
az úrvacsorában emlékvacsorát lát, és semmi többet, mert 
elválasztja egymástól a mennyeit és a földit, az istenit és 
az emberit, a lelkit és a testit. A svájci felfogást elszellemi-
esítettnek (Scholz László) vagy spiritualistának nevezhet-
jük, mert a földi történésnek nem tulajdonít jelentőséget, 
az csak jelzi a mennyeit, az igazit.22

A másik oldalon azt vallották, hogy Jézus Krisztus Is-
ten Fia, de nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy ember (do-
ketizmus). Ennek pedig az a felfogás felel meg, hogy az úr-
vacsora mennyei eledel, amelyhez méltatlan minden földi. 
A mennyeit és a földit, az istenit és az emberit, a lelkit és 
a testit úgy választják el egymástól a misében, hogy meg-
szűnik a kenyér, és csak a megdicsőült Krisztus van jelen. 
Ezt a római egyház jeleníti meg, és azért lehet triumfalisz-
tikusnak vagy eldologiasítottnak (Scholz László, Előd Ist-
ván) nevezni, mert Isten teljes győzelmét akarja a földi dol-
gokban fölmutatni.

Az első szubjektivista, mert azt hangsúlyozza, aminek 
az ember szívében-lelkében kell méltó előkészülettel vég-
bemennie, a második objektivista, mert megvalósulását az 
embertől függetlenül, tehát hit nélkül is vallja.

Id. Prőhle Károly bibliai realizmusként említi azt a lu-
theri szemléletet, amely mindkettőnek, a mennyeinek és a 
földinek, a lelkinek és a testinek együtt tulajdonít jelentő-
séget, mert úgy látja, hogy Isten így munkálkodik a világ-
ban. Akár a keresztségben, akár az úrvacsorában így tör-
ténik: a külső dolgok, mint emberi szó, jelek által indítja 
el, viszi végbe a Szentlélek a maga munkáját. Így szólt Is-
ten Jézus Krisztus által, a hirdetett ige által és a szentsé-
gekkel, de nem szól soha csak olyan jelekkel, amelyek au-
tomatikusan, hit nélkül viszik végbe az ember szívében azt 
a változást, amelyet Isten akar.

Ezért külső és belső, lelki és testi összetartoznak, nem 
szabad felcserélni őket: „Külsőképpen az evangélium szó-
beli igéje és az érzéki jelek által cselekszik velünk, minők a 
keresztség és a szentség. Bensőképpen a Szentlélek és a hit, 
valamint más adományok által cselekszik velünk. Mind-
ezt pedig oly módon és rendben, hogy a külső dolgoknak 
elöl kell járniuk, és a bensők aztán, mégpedig a külsők ál-
tal következnek, olyanformán, hogy az ő határozata sze-
rint egy embernek sem adhatók meg a belső dolgok, csak-
is a külső dolgok által; mert ő senkinek sem akarja meg-
adni sem a lelket, sem a hitet a külső szó és jel nélkül, amit 
ahhoz szerzett…”23

Luther utal Lk 16,29-re: van Mózesük és prófétáik, hall-
gassák azokat.

 22 Karlstadt és Zwingli is Jn 6,63-ra hivatkozva is érvelt („a test nem 
használ semmit”). De nem vették fi gyelembe, hogy annak a helynek 
az üzenete egyáltalán nem illik ebbe az összefüggésbe. Írás a mennyei 
próféták ellen (1525), LMM 4: 402–406. o.
 23 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 337. o.

De a külső, a földi, az emberi dolgok sohasem önma-
gukban hordozzák az isteni szót. Ezért mondja Luther a 
lelki atyákról, hogy bár szeretik annak hívatni magukat, 
de csak akkor azok, ha Isten igéjét tanítják. Ezt könnyű ér-
telmezni az igehirdetőre, a lelkészre, az egyházi munkás-
ra. Hát még ha hozzátesszük, hogy ők az evangélium tiszta 
tanítására kötelezettek – az Ágostai hitvallás 7. cikke sze-
rint. A kenyér és a bor sem önmagában hordozója Krisz-
tusnak, nem önmagában közvetítője a bűnbocsánatnak, 
hanem az ige miatt.

Mi a haszna, hogy Krisztus teste jelen van a 

kenyérben?

Kétségtelen, hogy Krisztus megváltásában, a bűnbocsá-
natban részesülni szentség nélkül is lehet. A hit Krisztus 
ajándékának az elfogadása a hirdetett evangéliummal, ré-
szesedés abban. Felmerül a kérdés, hogy a szentségek külső, 
földi, testi, látható jegyei csak jelzik a lelki dolgokat (amint 
Karlstadt és Zwingli vallotta), vagy maguk is adnak-e va-
lamit. Az Egyességi irat (1580) ezt mondja: „Krisztus tes-
tét nemcsak lelkileg, hit által vesszük magunkhoz – ami a 
szentségen kívül is megtörténik –, hanem szájjal is.”24 Te-
hát a kenyér és a bor testi vétele is hozzájárul Krisztusnak 
a szívünkbe fogadásához. Ezt úgy lehetne kifejezni, hogy 
nemcsak lélekben és szóval, hanem az engedelmességnek 
ezzel a cselekedetével („ezt cselekedjétek”) fogadjuk be őt, 
vagyis érzékszerveinkkel is, nemcsak gondolatainkkal, 
amikor szájjal is magunkba fogadjuk testét és vérét (man-
ducatio oralis).25

Amikor Luther erről ír, a testi vétel hármas hasznát fejti 
ki. Először azt, hogy az önmagával eltelt, önző és okosko-
dó embert megalázza (Lk 2,34).26 Másodszor azt, „hogy a 
mi testünk a Krisztus testével azért tápláltatik, hogy meg-
maradjon azon hitünk és reménységünk, miszerint a mi 
testünk is örökké él a Krisztus teste örök eledelének élve-
zése által, melyet test szerint élvez; mely is test szerint ha-
szon, de mégis kiválóan nagy haszon, és a lélek szerinti-
ből foly. […] Ha lélek szerint élvezzük az ige által, bennünk 
marad lélek szerint lelkünkben. Ha test szerint élvezzük, 
test szerint marad bennünk és mi őbenne: ahogyan élvez-
zük, úgy marad bennünk és mi őbenne. Mert őt nem le-
het megemészteni, sem megváltoztatni, hanem inkább ő 
változtat meg minket szüntelenül, lelkünket igazsággá, 
testünket halhatatlanná tevén. Így szóltak az atyák a test 
szerinti élvezésről.”27

 24 SD VII, 66. Ford. Bohus Imre.
 25 Üdvözölni lehet a Liturgikus könyvben az elbocsátás szövegét: 
„Megízleltétek a bűnbocsánat örömét…”
 26 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 178. o.
 27 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 178–179. o.
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Harmadszor pedig „az úrvacsorában Istennek igéjét 
bírjuk. Istennek igéje pedig számtalanszor hoz hasznot, 
sőt mindenre is képes, meghozza és erősíti a hitet, meg-
győzi a bűnt, az ördögöt, a halált, a poklot, és minden go-
noszt engedelmesekké tesz Isten iránt, gyermekeivé és örö-
köseivé tesz, dicsőíti az Istent, megörvendezteti az összes 
angyalokat, és megvidámítja az összes teremtményeket. 
Kell, hogy mindez az úrvacsorában is legyen, mert Isten-
nek igéje vagyon benne.”28

A testi vétel, a szájjal evés tehát emberlétünk teljességét 
és elfogadásunk másik dimenzióját fejezi ki, és Isten aján-
dékainak teljességében részesít.

Öröm és hálaadás, de miért?

Újabban terjed, hogy egyoldalúan hangsúlyozzák az úrva-
csora örömteli ajándék jellegét (Tubán 2014, 33. o.), hogy 
az nem bűnbánati alkalom, és ezért külön kell választani 
a gyónástól, amint ez az új liturgiában is történt. Luther 
nem ilyen kategorikus, hanem árnyaltabb nézetet képvi-
selt. Nem vonta kétségbe, hogy az öröm hozzátartozik az 
úrvacsorához, de a bűnbocsánatot is hangsúlyozta.

Az úrvacsora megerősít a bűn, a gonosz lélek, a világ 
gonoszsága és saját lelkiismeretünk kísértésével szemben.29 
„Aki tehát csüggeteg, akit bűnös lelkiismerete erőtlenné 
tesz, vagy a halál rémíti, vagy akinek szívét bármi terhe-
li – ha mindentől szabadulni akar, az járuljon örvendezve 
az oltáriszentséghez, helyezze nyomorúságát a közösség-
re, s keressen segítséget a lelki test egész közösségénél.”30 
„Ebben az ember örömmel nyerhet erőt és vigasztalást […] 
Minden bajom közös lett Krisztussal és a szentekkel, mi-
velhogy az ő irántam való szeretetüknek biztos jelét kap-
tam. Látod, ez ennek a szentségnek a gyümölcse és helyes 
használata, amitől a szívnek vidámmá és erőssé kell len-
nie.”31 „Ez az eledel éhező lelket keres, és semmitől sem me-
nekül annyira, mint az eltelt, jóllakott lélektől, amely nem 
érzi annak szükségességét. Ezért kellett a zsidóknak a hús-
véti bárányt keserű füvekkel, állva és sietve enniük (2Móz 
12,8): ennek az az értelme, hogy ez a szentség vágyakozó, 
rászoruló és megszomorodott lelkeket kíván.”32

Nem az a probléma, hogy bűnbocsánatért megyünk 
úrvacsorát venni, hanem az, ha nem a kapott bűnbocsá-
nat miatt örvendezünk. S nem helyénvaló, ha úgy gondol-
juk, hogy csak az „értetek” aktuális, a „bűneitek bocsána-
tára” pedig nem.

Egyre megszokottabb, hogy sok részvevőt vonzó gyü-

 28 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 179–180. o.
 29 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 
34–35., 43. o.
 30 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 35. o. 
 31 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 35. o.
 32 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 36–37. o.

lekezeti alkalmakon úgy hívunk az úrvacsorához, hogy 
nyitottak vagyunk, mindenkit szívesen látunk, aki hisz. 
Ez elégtelen és félrevezető.

Az Egyességi irat ezt mondja:
„De azt is alaposan meg kell magyaráznunk, hogy kik 

az úrvacsora méltatlan vendégei. Azok, akik valódi bűnbá-
nat, bűneik miatti fájdalom, igazi hit és életük megjobbítá-
sának őszinte szándéka nélkül járulnak ehhez a szentség-
hez. Ők ítéletet, azaz ideig és örökké tartó büntetést vonnak 
saját maguk fejére Krisztus testének szájjal történő méltat-
lan vétele miatt, és vétkeznek Krisztus teste és vére ellen.

Az igazi, méltó vendégek pedig azok a gyenge hitű, fé-
lénk, megszomorodott keresztyének, akik bűneik nagysá-
ga és sokasága miatt szívükben megrettentek, és azt gon-
dolják, hogy nagy tisztátalanságuk miatt nem érdemlik 
meg ezt az értékes kincset és Krisztus jótéteményeit; akik 
tapasztalják és fájlalják hitük gyengeségét, és szívből vá-
gyódnak arra, hogy erősebb és merészebb hittel és tiszta 
engedelmességgel szolgálják Istent.”33

Az úrvacsorai közösség (communio)

Luther tulajdonképpen a csodálatos cseréről (commercium 
mirabile) beszél ebben az összefüggésben: „Krisztus min-
den szentjével együtt szereteténél fogva magára veszi a mi 
alakunkat, velünk együtt küzd a bűn, halál és minden baj 
ellen: mi pedig az ő szeretetétől felgyulladva őhozzá for-
málódunk, az ő igazságára, életére és üdvösségére hagyat-
kozunk, s ekképpen az ő javaival és a mi bajainkkal való 
közösség révén egy tésztává (kaláccsá), egy kenyérré, egy 
testté, egy itallá leszünk, úgy, hogy minden közössé lesz, 
ó micsoda nagy sacramentum (misztérium) ez, mondja 
Szent Pál (Ef 5,32), hogy Krisztus és az egyház egy test (és 
csont). Viszont ugyanazon szeretet által nekünk is át kell 
alakulnunk, s a miénknek kell elfogadnunk minden ke-
resztyén nyomorúságát, az ő alakjukat és szükségüket ma-
gunkra vennünk, s nekik juttatnunk mindazt a jót, amire 
csak képesek vagyunk, hogy ők azt élvezhessék. Ez a valódi 
közösség és ez a szentségnek a helyes értelme. Ilyenképpen 
egymásba formálódunk át, s eggyé válunk a szeretet által, 
amely nélkül semmiféle ilyen átalakulás nem lehetséges.”34

A részvétel vagy communio éppen ezért elkötelezés is: 
hordozni másokat!35 Az elbocsátás szavai áldozatos szeretet 
gyakorlására küldenek el liturgikus rendünk szerint, ha a 
lelkész időtakarékosságra hivatkozva ki nem hagyja őket. 
Ezért minden úrvacsoravételnél nemcsak elkövetett egyé-

 33 SD VII, 68–69. o. Ford. Bohus Imre.
 34 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 
38. o. (14. szakasz), vö. még 39. o. (15. szakasz). Vö. Vajta 1993.
 35 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 
37., 39., 41.
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ni bűneinkre kellene gondolnunk, hanem arra is, hogy mi 
lett abból az áldozatos szeretetből, amelyre Krisztus elkül-
dött. Ha az úrvacsora alkalma csak azt az örömöt jelenti, 
hogy már megint feloldozást kaptunk az alól, aminek vá-
lasznak, azaz úrvacsorából fakadó hálaáldozatnak kellett 
volna lennie, akkor ez bizony olcsó kegyelem és megala-
pozatlan öröm.

A rajongók a 16. században azt hangsúlyozták, hogy az 
úrvacsora lelki közösséget hoz létre az abban részt vevők 
között, de éppen az elemek, a kenyér és a bor arra emlé-
keztetnek – hívta fel a fi gyelmet Luther –, hogy a Krisztus 
testével és vérével való közösség nem maradhat lelki, ha-
nem testivé, külsővé is kell válnia.36

A közösség áldásáról és elkötelezéséről aligha lehet szív-
hez szólóbban írni, mint Luther teszi: „Vannak ugyan olya-
nok, akik szívesen osztoznak a mások javaiban, azonban 
azt viszonozni nem hajlandók. Azaz szívesen hallják, hogy 
ebben a szentségben az összes szentek segítségének, közös-
ségének és támogatásának ígérete és adománya van szá-
munkra: de ők nem akarnak ehhez a közösséghez semmi-
vel sem hozzájárulni, nem akarják a szegényt segíteni, bű-
neit elviselni, a nyomorultakat gondozni, nem akarnak a 
szenvedőkkel együtt szenvedni, másokért könyörögni, nem 
akarnak az igazságért kiállni – testükkel, javaikkal, becsü-
letükkel az egyház és minden keresztyén javulását szolgál-
ni, a világtól való félelemből nehogy hátrányt, kárt, gya-
lázatot vagy éppen halált kelljen elszenvedniük. Pedig Is-
ten éppen azt kívánja, hogy az igazságért és felebarátjukért 
ekképpen szorongattassanak, azért, hogy annál inkább kí-
vánják ennek a szentségnek nagy kegyelmét és erősítését. 
Ezek önző emberek: nekik ez a szentség semmit sem hasz-
nál. Amiképpen nem tűrhető az olyan polgár, aki elvárja, 
hogy a közösség őt megsegítse, oltalmazza és megszaba-
dítsa, de ő viszont a közösségnek semmi szolgálatot nem 
akar tenni. Hát nem így – hanem a mások baját újra a sa-
játunknak kell éreznünk, ha azt akarjuk, hogy Krisztus és 
szentjei a mi bajainkat a magukénak fogadják el: így lesz 
teljessé a közösség, és a szentség is betöltetik. Mert ahol a 
szeretet nem növekszik naponként, és nem formálja át az 
embert úgy, hogy mindenkivel vállalja a közösséget, ott 
nincs meg ennek a szentségnek a gyümölcse és jelentése.”37

A vétel módja

Elfogadjuk, hogy az úrvacsora első és legjobb magyaráza-
tát Jézus Krisztus elrendelő szavai – a szerzési vagy sze-
reztetési igék – adják. Ha így van, akkor az ő emlékezetére 
megismétlendő cselekményről van szó. Venni és enni-in-
ni. Megértést kell tanúsítani a közös kehellyel kapcsolatos 

 36 Írás a mennyei próféták ellen (1525), LMM 4: 374–376. o.
 37 Krisztus valóságos szent testének sacramentumáról (1519), MLF 4: 37–38. o.

modern kori óvatosság iránt, különösen is a járványszerű 
betegségek (herpesz, infl uenza, HIV-AIDS, ebola stb.) vilá-
gában. Nemcsak azért, hogy én ne kapjak, hanem azért is, 
hogy én ne adjak másoknak fertőzést. A bemártásos osz-
tás az objektivista felfogás értelmében eleget tesz a két szín 
követelményének, mert ha ugyan egész keveset, de bort is 
osztanak. Viszont elvész az ivás mozzanata. Nem kellene-e 
ezt ebből a szempontból végiggondolni? És persze legalább 
egyházunkban egységesíteni a kiszolgálás rendjét?

Harc, elkülönülés vagy megbékélt különbözőség

A tévesnek ítélt tanítások kapcsán Luther Jézus szavát idé-
zi: aki inkább szereti rokonait, mint Jézust, az nem mél-
tó hozzá (Mt 10,27). És utal Pál szavára, aki a felemás igá-
tól óv, mert igazság és gonoszság, világosság és sötétség, 
Krisztus és Beliál nem egyeztethetők össze (2Kor 6,14–15). 
Majd így folytatja a reformátor: „Hogy keresztyéniesen 
egyetérthessünk velük és keresztyén szeretetet táplálhas-
sunk irányukban, tanításukat és viselkedésüket is szeret-
nünk és elviselnünk vagy legalábbis tűrnünk kellene. Te-
gye, akinek kedve tartja, én nem teszem. Mert a keresz-
tyén egyetértés lelki, mikor is egy hiten, egy értelemben, 
egy akaraton vagyunk (Ef 4,6). Azt szívesen megtesszük, 
hogy a világiakban egyetértünk, azaz a világiakat illetőleg 
békességben élünk velük. De lelkileg kerüljük, kárhoztat-
juk és ostorozzuk őket, amíg élet vagyon bennünk, mert 
ők bálványimádók, Istennek igéjét elferdítik, káromlók és 
hazudozók, el is viseljük, mint ellenségeinktől, az általuk 
való üldöztetést és szakításukat, míg az Isten tűri, és kö-
nyörgünk értük, intjük is őket, hagynák abba, de nem te-
hetjük, hogy velük együtt káromoljunk, hallgassunk, vagy 
dolgukat helyeseljük.”38

Két évvel később, Zwinglivel vitázva a Marburgi cikkek-
ben azonban ezt írta: „És bárha mi arról, vajon Krisztus va-
lóságos teste és vére testileg van-e a kenyérben és borban, 
ez idő szerint nem egyeztünk meg, mégis egyik fél a má-
sik iránt keresztény szeretetet tanúsítson, úgyhogy min-
den lelkiismeret mindig többet viselhessen el, és mind-
két fél buzgón kérje a mindenható Istent, hogy minket az 
ő Lelke által az igazi értelemben megerősítsen. Ámen!”39

Az evangélium tiszta tanítása nem lehet alkudozás vagy 
kompromisszum tárgya.

A Leuenbergi konkordiával szemben is lehet számos kri-
tikai észrevételt tenni. Helyeselhető egyházunknak az elfo-
gadás kapcsán kifejtett álláspontja, hogy az nem hitvallás, 
tehát nem mértéke hitünknek és tanításunknak. De érté-
ke, hogy a régi viták felelevenítése helyett a feleket egyesí-

 38 Hogy Krisztus ez igéi… (1527), LMM 5: 75. o.
 39 LVM 7: 494. o.
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„Testét, vérét adja ő nekünk” a

tő közös hit megfogalmazására törekedett.40 (Az óegyhá-
zi hitvallások részben azért olyan nehezen érthetők a mai 
nemzedékek számára, mert miközben mindegyik fél ra-
gaszkodott az általa vallott igazsághoz, mégis elismerte, ha 
nem is ugyanolyan súllyal a másik felfogásának igazságát.)

A gonoszok (méltatlanok) által kiszolgáltatott szentség 
ereje is az igében van, Krisztus rendelésében és ígéretében, 
nem a kiszolgáltató személyében. Vajon amikor elhangzik 
a szerzési ige, akkor a kiszolgáltató pap vagy az úrvacso-
rát magához vevő személy teológiai felfogása teszi-e úrva-
csorává az én számomra?

Nem szabad elfelejteni a közöset, miközben a különb-
ségeknek tudatában vagyunk és a felismert igazsághoz ra-
gaszkodunk. Egymásra tekintettel lenni – ez mindennapos 
feladat a gyülekezetekben is, a tiszta tanítás keresésében is.
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2015. május 16-án Debrecenben.

Krisztus-arcú egyház: a hívő-cselekvő 

emberek otthona
g  B É R E S  T A M Á S

*

 Amennyiben röviden kell kifejezni, a keresztény hit lényege 
egyetlen szó: a Megváltó neve. Kritikus élethelyzetekben, 
idősatuban vagy lényegre törő egyszerűséggel mellébeszé-
lés vagy témavesztés volna bármi mást mondani.

Ha ezt az egyetlen szót egyetlen személyes mondattá 
kell bővíteni, abban már tükröződhet, és akarva-akarat-
lan tükröződik is egy sor élettapasztalat mellett az aktuá-
lis állapotnak megfelelő felismerés is: reménykeresés, lelki 
és fi zikai terhek, öröm, kiegyensúlyozottság vagy az ezek 
hiányából, kereséséből adódó érzések. Egyetlen mondatot 
mástól is kölcsön lehet venni a saját meggyőződés kifeje-
zésére. Péterét: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!”, Ta-
másét: „Én Uram és én Istenem!”, vagy a beteg gyerek ap-
jáét: „Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!” Esetleg a má-
sodik századi vértanú Polikárpét: „86 éve szolgálok neki, 
és eddig semmi rosszat nem tett velem; hogyan tagadhat-
nám meg akkor őt?”, Ágostonét: „Hiszek, hogy értsek…” 
vagy Lutherét: „Bizony koldusok vagyunk…” Szólhat ez a 
mondat úgy, ahogy Szabó Gyula néhai debreceni esperes-
nek egyik kórházi látogatásánál mondta valaki, aki évti-
zedek óta nem járt már a gyülekezetbe: „Úgy látszik, Isten 
nélkül élni lehet, de meghalni nem.” Vagy mint Ady: „Hi-
szek hitetlenül Istenben…” És – utolsó példaként – ahogy 
Belohorszky Pál emlegette egykor: „Vannak, akik szemér-
metlenül hisznek, és vannak olyanok, akik szeméremből 
nem hisznek.”

De mit mondhatnánk akkor, ha valaki egyszer arra 
kérne, beszéljünk egy órát a hitünkről? Fejtsük ki hatvan 
percen át azt az egyetlen szót, a Megváltó nevét. Ebben az 
esetben – ha összeszedetten és összefüggően akarnánk ta-
núságot tenni – nem marad más lehetőség, mint felhasz-
nálni azt a hagyományt, amelyet valamikor elfogadtunk, 
gyakorlunk, és amelyben már tapasztalatokat is gyűjtöt-
tünk. Ebben az esetben az is nyilvánvaló, hogy ahány em-
ber, annyiféle vallomás lesz. Ezek a hosszabb vallomások 
sokszor egyházalapító erejűnek bizonyultak. Pál apostol az 
Areopágoszon és Félix, Festus és Agrippa előtt, Péter pün-
kösdkor vagy István megkövezése előtt elmondott beszé-
de mind olyan hitvallás, amely az egyház alapjává vált. Jé-
zus az iránta tanúsított hit megvallására alapította az egy-
házát, ezért minden jelenleg is elhangzó vallomás, legyen 

az a hetenkénti igehirdetés vagy a bárki szájából elhangzó 
hitvalló szavak, ma is folytonosan egyházalapító és -fenn-
tartó jelentőségűek.

A sokféle vallomás természetes különbözőségéből adó-
dóan a kereszténység kezdettől fogva sokszínűségben él. 
A Kr. u. 50 körül lezajlott apostoli találkozóról és az azon 
részt vevők eltérő véleményéről az ApCsel-ben is olvasunk. 
Minden kor eretnekperei, belső szakadásai, szakadárjai-
nak üldözése erről tesz bizonyságot. Az erőszakos üldözé-
sek és a kiközösítés válogatott eszközei a hatalom formá-
inak rugalmatlanságát mutatják hosszú évszázadokon át. 
Ahol a keresztény vallás összeállt vagy -forrott a hatalom 
gyakorlásával, ott egyes formáinak hatalom által támoga-
tott kiemelt, kivételezett szerepe is előtérbe került. Gya-
korlatilag ebben a formában élt a nyugati világ a szeku-
láris állam megjelenéséig, amelynek a reformáció nyitott 
utat. A kereszténység több formájának hétköznapi jelen-
séggé válása eredményezte később a vallás közvetlen tár-
sadalomszervező erejének megszűnését. Igaz, hogy a sze-
kuláris államban számos mitikus társadalomformáló elem 
maradt meg és alakul ki folyamatosan továbbra is, de a ke-
reszténység eredeti sokszínűsége is ebben nyilvánulhat meg 
legszabadabban. Ez alatt nem a Jézus Krisztusról szóló fel-
fogások sokszínűségét kell értenünk, hanem ezek megnyil-
vánulásáét. Amíg ugyanis a Jézus Krisztus üdvözítő voltá-
hoz való ragaszkodásból csak a kereszténység elhagyásá-
val volna lehetséges engedni, az ebből levezethető egyéni, 
közösségi és társadalmi tevékenység nem következik szi-
gorú egyöntetűséggel a Jézusba vetett hitből.

A társadalom stabilitásának, életképességének és élet-
szerűségének biztosításához leginkább a párhuzamos, al-
ternatív értékek jelenlétére van szükség, és a keresztények 
ebben tudják legjobban segíteni a jelenlegi közösségeiket 
és társadalmaikat. Ahogy egy személynek, úgy a közös-
ségeknek, gyülekezeteknek is sajátos, egymástól eltérő 
tevékenységük lehet, összhangban a társadalom állapo-
tával. Ahol a társadalom sokszínűségének elszegényíté-
se, politikai kultúrájának redukciója, a hatalom és a tár-
sadalom párbeszédének megszűnése kísértetként lebeg, 
ott a keresztény egyházaknak kiemelt szerepük van az 
alternatív értékek megjelenítésében, felmutatásában és 
megélésében.

Az evangélikusok erre vonatkozó hagyományában 
döntő jelentősége van a hit és cselekvés kapcsolatára vo-
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natkozó lutheri felfogásnak. Bár a hit mozzanatára – a 
cselekvés kizárólagossá tételére való válaszul – kiemel-
kedő hangsúly került a reformációban, ez messze nem je-
lenti azt, hogy a hit önmagában is életképes volna, vagy 
hogy volna mit elemeznünk a hit fogalmán önmagában 
is. (Dietrich Bonhoeff er 1944-ben, börtönleveleiben írja, 
hogy túl sokat időzött nemzedéke a gondolkodásnál ahe-
lyett, hogy a felelős tevékenységet választotta volna. So-
raiban éppúgy nem a gondolkodás általános értelemben 
vett káros voltáról beszél, mint ahogy Luther sem a tet-
tekéről.) Luther feltételezi, hogy minden ember cselekvő 
lény, és a hitet a cselekvés indítékaként jelöli meg, ameny-
nyiben annak az üdvösséghez köze lehet. Ahelyett tehát, 
hogy elszakítaná a hitet a cselekvéstől, a hittől elszakított 
cselekvés üdvösséghozó hatékonysága ellen lép fel. Hitfo-
galmát ezzel úgy írhatjuk le, mint a hit és cselekvés kap-
csolatának teológiáját. Luther a hívő-cselekvő embert is-
meri, akinek életében a kettő megkülönböztethető, de nem 
választható el egymástól.

Annak igazolására, hogy az ember mennyire cselek-
vő lény, elvégezhetünk egy egyszerű kísérletet, amelyben 
megfi gyelhető, hogy egy viszonylag váratlan eseményhez 
milyen sok aktív tartalmat adunk hozzá a következtetések, 
asszociációk, érzések és gondolatok terén. Például egy egy-
szerű hangeff ektust a legritkább esetben hagyunk meg az 
érzékelés, felfogás elszigeteltségében. Minden hozzáadott 
gondolati, érzelmi és egyáltalán mentális aktivitásunk pe-
dig egyrészt a múltban véghezvitt konkrét tetteinkhez kap-
csolódik szorosan, másrészt pedig közvetlen hatással van 
a jövőben konkréttá váló cselekvésünkre nézve. (A követ-
keztetésről való lemondás képességét évszázadokon át több 
fi lozófi ai iskola is törekedett elsajátítani az ókori szkep-
tikusoktól a múlt század nagy fenomenológiai iskoláiig, 
de ez nem nevezhető az ember természetes alapállapotá-
nak, hanem inkább egyfajta módosított tudatállapotnak.) 
A „normális” emberben megszülető válasz a számára kí-
vülről jövő ajándékként tapasztalt „hit” mozzanatára az, 
hogy szabadon, személyiségének és a környezet állapotá-
nak megfelelően enged kifejezést ennek cselekedeteivel. 
A keresztények tettének célja így nem a hit demonstrálá-
sa, hanem a rászorultak megsegítésében, a teremtett világ 
sebeinek enyhítésében és építésében megnyilvánuló jézu-
si szeretet megélése.

Felbecsülhetetlen értékű felismeréshez vezethet el ez az 
összefüggés ma, amikor a világ bonyolultsága jól látható-
an meghalad minden leírására tett kísérletet. A bonyolult 
világra adható válaszok nem lehetnek bonyolultak, csakis 
egyszerű eszközöknek van esélyük. Ennek egyik oka, hogy 
egy nagyon összetett „megfejtésből” következő komplex vá-
lasz alig néhányak számára volna csak követhető, vagyis 
nagyon kicsi volna a hatékonysága. A másik, hogy a gon-

dolkodás történetének és hagyományainak ismeretében 
azt kell mondanunk, hogy a legelvontabb feladatok meg-
oldása közben is a legegyszerűbb felismerések vívták ki az 
„elegáns”, azaz az emberi elme leghatékonyabb megoldása-
inak jelzőjét. És ez, a bonyolult kép és egyszerű válasz le-
hetőségének kettőssége fejeződik ki a 2015-ös északi egy-
házkerületi missziói nap plakátján is.

A plakáton sok arcból kiábrázolódó „Krisztus-arcot” 
látunk. A kiábrázolódás e formájára a tudományos mo-
dellek és elméleti viták során már régebb óta használják 
az „emergencia” kifejezést (pl. J. S. Mill, Polányi M., G. 
Ryle). Emergens képek, formák, jelenségek, benyomások 
sok elemű, összetett rendszerek esetében jönnek létre úgy, 
hogy az elemek különös kapcsolódása vagy összjátéka va-
lamilyen fölöttes, összefoglaló, kifejező irányba utal vagy 
mutat. Különösen érdekes és fontos, hogy ez az út csupán 
egyirányú! Csupán a sok elem szintjéről vezet út az emer-
gens jelenség felé, de visszabontani ezt már nem lehet. Az 
egyirányúság e jelenségét „hatalomnélküliségnek” is ne-
vezik, mert a kialakuló emergens kép nem rendelkezik az 
elemeire való lebontáshoz szükséges információkkal. Csak 
egy benyomás, amely ha létrejött, felfogható, de konkré-
tan nem megfogható. Lényegét a helyükön levő elemek és 
a köztük kialakuló kapcsolatok adják. A plakát azzal válik 
rendkívül kifejezővé, hogy „Krisztus-arc”, ahogy mindany-
nyian jól tudjuk, egyáltalán nem létezik. Jézus-arcok ábrá-
zolásával még – a szakralitás átélésének művészi kifejező-
eszközeiként – itt-ott megpróbálkozhatunk, de ebben sem 
jutunk el hiteles képhez.

„Krisztus-arcról” úgy beszélünk, hogy közben tudjuk: 
nem létezik. Az emergens Krisztus-arc csak úgy ábrázo-
lódhat ki, hogy mi, a képet alkotó elemek a helyünkön va-
gyunk, mégsem tudjuk, hogy pontosan mit is ábrázol a be-
lőlünk kialakuló kép. A kép hatalomnélküliségéhez tarto-
zik, hogy hiába él bennünk valami róla, nem hozhatjuk 
létre. Nem szimulálhatjuk mesterséges eszközökkel, nem 
mutogathatjuk, amikor szeretnénk. Egyedül azt tehetjük, 
hogy éljük a hívő-cselekvő emberek életét, és olykor meg-
adatik, hogy valamilyen benyomásunk is kialakuljon kö-
zösségeinkről. Szerető, befogadó, gondokkal vagy bűnökkel 
terhelt, felszabadult, tradicionális, kegyelemből élő, nyitott, 
kezdeményező, felelősséget vállaló gyülekezeteket alakít-
hatunk vallomásaink segítségével. Ezek a Krisztus-arc ta-
pasztalható formái. Egyszerűen ajándékozhatunk otthont 
másoknak a bonyolult világban a kőhegyi turistaház zász-
lórúdjára írt szavak megszívlelésével: „Ahogyan egymás-
sal bánunk, az a hazánk.” És legszebb reményeink tartal-
maként nem kell lemondanunk arról, hogy amikor a kép 
töredékesből teljessé válik, a mennyei otthonunkból teljes 
rálátást nyerünk az igazi, nem létező, mégis mindannyi-
unkat egyesítő Krisztus-arcra. 
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 „Mennyből jövők most hozzátok, / Jó hírt mondok, jer, 
halljátok!” Közel ötszáz évvel ezelőtt ez a mondat betöl-
tötte a tereket, a templomokat. Ez a mondat ugyanakkor 
világ körüli turnéra indult, és a szétszakadt kereszténység 
sebére hintőporként hatott. A művészet hasonló „ökume-
nikus alkotásaira” mutatott rá a 2015. július 1–8. között 
Strasbourgban megrendezett nemzetközi ökumenikus sze-
minárium. A Lutheránus Világszövetség strasbourgi Öku-
menikus Kutatóintézete idén ünnepelte 50. születésnapját. 
Az intézet által szervezett szemináriumok sorában az idei 
a 49. volt, és ezennel a „lassan dördülő” dogmatikai kérdé-
sek helyett a művészet inspiráló és inkluzív ereje felé fordí-
totta a részt vevő negyvenhét lelkész, egyházi munkatárs 
fi gyelmét. Az Ökumené és művészet címmel megrendezett 
alkalom neves előadók segítségével mutatott rá arra, hogy 
bár a művészi alkotások a történelem folyamán az egymás 
elleni háborúk eszközei is voltak, ma a közös alapra és a 
keresztény egységre mutatnak rá. A Luther Márton által 
szerzett ének olyan evangéliumi szöveget dolgoz fel, amely 
a kereszténység közkincséhez tartozik. Hasonló „közkin-
cset” tett láthatóvá Gabriela Nasfeter német képzőművész 
a kétezres évek elején. Fénypiramisa Jeruzsálemtől Isztam-
bulon keresztül Párizsig díszített tizenkét templombelsőt, 
és különböző felekezetek templomában hirdette minden-
ki számára a menny és a föld közti kapcsolat csodájának 
egyetemes valóságát.

A művészet rendkívül tág fogalom, így nehéz feladatot 
vállaltak azok, akik művészet és ökumené kapcsolatának 
bemutatására vállalkoztak. Elsőként a zene kínált megoldá-
sokat. Dr. Th eodor Dieter, az intézet igazgatója, dr. Mark W. 
Elliott, a skóciai St. Andrews-i Egyetem oktatója, dr. Sooi 
Ling Tan, a malajziai Baptista Teológiai Szeminárium okta-
tója, dr. Meinrad Walter, a freiburgi főérsekség egyházzenei 
munkatársa, Bach-kutató, John Rollefson San Fransisco-i 
nyugalmazott lelkész és egyházzenész neje, Ruth Rollefson 
előadásaikban bemutatták az egyházzene színes skáláját, 
kiemelve azokat a pontokat, amelyek minden felekezet kö-
zös örökségét képezik. A zsoltáréneklés, valamint Luther 
Márton, Johann Sebastian Bach, Paul Gerhardt dalszöve-
gei és dallamai nemcsak lutheránus, hanem római katoli-
kus kincsek is. A 20. században kialakult keresztény köny-
nyűzene és dicsőítés is ökumenikus, valamint nemzetközi 
igénnyel lép fel. Mindamellett, hogy e dalszövegek fordítá-
sa és alkalmazása fokozott teológiai éberséget követel, az 
általuk közvetített tartalom közösségépítő és missziós ere-

je nem alábecsülendő. A dicsőítések Isten immanens jelen-
létéről tanúskodnak, személyes istenkapcsolatra hívnak, és 
az egyetemes emberi szenvedés kérdésének komolyanvéte-
létől sem riadnak vissza. Mindeme kincsek mellett rendkí-
vül fontos felismerni a taizéi dalok bár láthatatlan, mégis 
hallható összetartó erejét. A mélyen biblikus tartalmakat 
és valóságos emberi érzelmeket megfogalmazó dalszöve-
gek minden korban és stílusban az egyetemes keresztény-
ség igehirdetései maradnak. 

Az irodalom egységteremtő ereje sem alábecsülendő. 
A zsoltárokon, bibliai elbeszéléseken, pásztorjátékon és 
passiótörténeten túl számtalan modern szerző mutat rá az 
egyetemes biblikus tanítás emberi sorsokat meghatározó 
tartalmára. Dr. Sarah Hinlicky Wilson, az intézet munka-
társa Flannery O’Connor amerikai írónő felekezeteket át-
ívelő, megújulást célzó regényeit mutatta be. Dr. Ottmar 
Fuchs, a tübingeni egyetem katolikus fakultásának oktató-
ja Wajdi Mouawad libanoni költő A felperzselt föld – Incen-
dies címet viselő megfi lmesített drámáját hozta példaként 
arra, hogy Isten feltétlen szeretetének metaforája rendkívül 
kifejezően megtalálható a világi művészetben is. Az építé-
szet is kiveszi a részét az egyetemes mondanivaló és teoló-
gia közvetítésében. Joseph Doré strasbourgi nyugalmazott 
érsek tartott vezetést a strasbourgi katedrálisban, ahol lel-
kesen mesélt arról, hogy a II. vatikáni zsinat vívmányait 
hogyan próbálta szolgálati idején építészeti változtatáso-
kon keresztül a gyakorlatba átültetni. A kehl-goldscheue-
ri katolikus templom pedig arról vallott, hogy áldás van a 
művészet és a teológia párbeszédén. Ugyanis a pusztulásra 
ítélt templom Stefan Strumbel graffi  tiművész beavatkozá-
sa óta pezsgő életű gyülekezetnek ad otthont. A fi lmművé-
szet sem maradhat ki a sorból. Egyetemes emberi és teoló-
giai tartalmak képi megfogalmazásán túl inspiráló erővel 
hat az igehirdetésre is. Dr. Hans-Martin Dobler, a tübin-
geni evangélikus fakultás oktatója érdekes előadásban mu-
tatta be az általa gyakorolt, fi lmekre épülő narratív igehir-
detések, fi lmigehirdetések módszerét.

Zárásképpen, ám nem utolsósorban a képzőművészet 
és ökumené kapcsolata sem elhanyagolandó. A képrom-
bolás nemcsak a 8–9. századnak, hanem a reformáció ko-
rának is árnyoldalaihoz tartozik. Az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy a művészet nemegyszer a megkülönböztetés és 
felekezeti harcok eszközévé is vált. Ám Józsué könyvének 
22. fejezete ősi bizonyíték arra, hogy a helyesen értelme-
zett emberi alkotás nem elválaszt, hanem összeköt: „Az 
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oltárt pedig így nevezték Rúben fi ai és Gád fi ai: Bizonyság 
ez közöttünk, hogy az Úr az Isten!” (Józs 22,34) Emanuel 
Dobre romániai ortodox teológus az ikonok világáról be-
szélt. A kegyelmet közvetítő képek önmagukban hordoz-
zák az evangéliumot. Bár a tiszteletükkel kapcsolatos sza-
bályok megosztanak, a tartalmuk ökumenikus. Dr. Jérô-
me Cottin, a Starsbourgi Egyetem oktatója Cranachtól a 
kortárs művészetig vezette a résztvevők tekintetét. Lucas 
Cranach pedagógiai céllal bíró alkotásait katolikus meg-
rendelők számára is megfestette. A barokk művészet vi-
szont inkább a széthúzást erősítette. A modern művészet 
a 20. században az egyházi hatalomtól független, szabad 
művészetté alakult át, és szabadsága birtokában helyen-
ként még a nonfi guratív kifejezésmódon keresztül is át-
ütően tud megfogalmazni örök keresztény mondanivalót. 
Kifejező példaként hozta fel az előadó Henri Lindegaard 
francia festő és lelkész, Alfred Manessier francia festő és 
Gabriela Nasfeter művészetét. Ő is és dr. Matthew Milliner 
amerikai teológus és művészettörténész, a Wheaton Col-
lege oktatója is arról vallott, hogy a művészet a keresztény 
egység hírnöke. Matthew Milliner görög és német temp-
lombelsők példáján mutatta be, hogy a „szimultán”, kö-
zös templomtér valóságos út lehet. Ugyanő viszont négy 
pontban rámutatott a művészettel való kapcsolat veszélye-
ire is. Az első veszély, ha a teológusok túl kevés teret ad-
nak a művészetnek. A fő teológiai témák képviselete nem 
másodlagos, de nem is zárja ki a hidat építő, prekognitív 

szinteket elérő művészettel való együttműködést. A má-
sodik veszély az, ha a művészetnek túl sok tér jut. A „mű-
vészet vallása” nem vezet jövőorientált ökumenizmus fe-
lé. A koegzisztencia viszont a statikus teológiát dinami-
kussá teheti. Karl Barthnak és  Hans Urs von Balthasarnak 
az isenheimi oltárral kapcsolatos párbeszéde kifejező pél-
dája ennek a dinamikának. A harmadik veszély a szavak-
ról való lemondás. A szó, az ige továbbra is meghatározó 
hordozója a keresztény igazságnak. A szavakról nem sza-
bad lemondani, viszont be kell látni a verbális kifejezés 
határait. A teológus és a művész nyitott, autentikus dialó-
gusa viszont új utakat nyithat az ökumenikus keresztény 
üzenet számára. Milliner szerint az utolsó veszély az, ha 
mindent magunk akarunk megoldani. Ehelyett hagyjuk 
a Szentlélek munkáját megvalósulni, ugyanis az ökume-
nikus mozgalom, ezzel együtt az Egyházak Világtanácsa 
vagy krisztocentrikus, Isten vezetésére nyitott kezdemé-
nyezés, vagy értelmetlen erőlködés.

Az előadások mellett több résztvevő beszámolt olyan 
gyülekezeti munkákról, ahol a művészet gyümölcsöző-
en hat a keresztény életre. A fi nn ébredési mozgalom da-
lai, az idei wartburgi képigehirdetések, a napjainkban zaj-
ló kreatív bibliafordítások, orgona-igehirdetések, valamint 
a budapesti Láthatatlan Színház és a kolozsvári „nagyböj-
ti időutazás” a teológia és művészet együttműködésének 
termékeny gyümölcsei, a posztszekuláris kor keresztény-
ségének közösségépítő igehirdetései. 

Helyzetjelentés a keresztényüldözésről
g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

Gyrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején. Kai-
rosz, Budapest, 2015. 

Helyzetjelentés – ezzel a szóval lehet Győrfi  Károlynak a 
21. század eleji keresztényüldözésről szóló frissen megje-
lent könyvét a legtalálóbban jellemezni. A hagyományosan 
riporterekre jellemző személyes beszámolók, tudósítások 
atmoszféráját felidéző könyv szerzője ugyan nem járja a 
nagyvilágot, hanem a sajtó és az internet vonatkozó anya-
gait szűri és dolgozza össze, tudósítói szándéka és szemé-
lyes megérintettsége azonban mégis élményszerű marad.

Győrfi  Károly olyan témához nyúl, amely drámai valósá-
gához képest messze nem jut el az átlagos európai ember tu-
datáig, a tömegtájékoztatás érdektelensége pedig annál is in-
kább megdöbbentő, hiszen a nyugati civilizáció egyébként az 

erőszak, jogtiprás és szenvedés iránt más vonatkozásokban – 
nagyon helyesen – fokozott érdeklődést, érzékenységet mutat. 
Az egyes erre szakosodott intézetek és alapítványok tanulmá-
nyait, elemzéseit leszámítva globálisan is jellemző, hogy nem-
igen jelennek meg ehhez hasonló összefoglaló áttekintések.

Nyilvánvalónak tűnik, hogy ennek sokféle oka van: 
mindenekelőtt a téma történelmi-politikai, világnézeti és 
vallási érzékenysége, különösen is egy globális méretekben 
gyökeresen és állandóan átalakuló világhelyzetben. A val-
lási és politikai összetűzések frontvonalában olyan kisebb-
ségi radikalizmust látunk mindenfelé, amelyről ma heves 
viták zajlanak minden téren. Nem kisebb akadály az ada-
tok gyűjtésének, ellenőrzésének, elemzésének a problémája 
egy, a vallási ellentétek szempontjából talán még fokozot-
tabban kiélezett időszakban. Győrfi  Károly ennek tudatá-
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Az élet színei

Luther Kiadó, Budapest, 2015. 128 o.

Gyerekkoromban azt tanították: a kék és a zöld nem illik össze, és nem értettem, miért, hisz csak ki 
kellett menni tavasszal a szabad ég alá, és találkozott az ég kékje a fű, a lombok zöldjével. És szép volt. 
Ahogy most is, mindig is szép. Szép, mert az életben történik, ilyen az élet. Az össze nem illők az élet 
egyik legalapvetőbb színpárját adják – bármit mondjanak is róla az „egyszínűek”.

Megértés, bölcsesség, aggódás, szeretet, őszinte-tiszta fi gyelmeztetés, hiteles vallomás Istenről. És 
még mennyi-mennyi ajándék, amit a másik embertől kaphatunk. És mennyi-mennyi út: mosoly és össze-
húzott szemöldök, szavak és csönd, tiszta mondatok, tiszta üzenetek, tiszta gesztusok, tiszta emberség.

Vannak az egyszínűek, akik csak egy színt és egy utat ismernek. Sokat lehet tőlük is tanulni, többnyire egy 
dolgot, amire lehet, hogy nagy szükség van az életben, sőt lehetnek olyan határhelyzetek, amikor éppen az az 

egy ment meg, de ha véletlenül a zöld és a kék egymás mellé kerül – ahogy szinte mindig történik az életben –, akkor az egyszínűség vállalhatatlan 
döntést követel. Nem lehet csak a zöld vagy csak a kék mellett dönteni. Nem lehet elhazudni az ég kékjét vagy a föld zöldjét. A kiszámíthatatlan, 
hatalmunkban nem álló színességben a legtöbbet azok adják, akik lelkük legmélyén refl ektálnak a világ és Isten, az élet és az ember színességére.

A következő színes oldalakról talán kiolvasható: sokan kaptuk meg azt az ajándékot, ho gy találkozhattunk valakivel, aki tisztán, 
őszintén, emberségesen mutatta meg a színeit. Akinek a tarsolyában van okkersárga, berlini kék és karmazsin, aki szereti a mályvát és a 
napsárgát, aki jó érzékkel tudja kiválasztani, hogy mikor vegye elő a sompirost vagy az ónfehéret, s melyikkel hogyan építse a közösséget. 
Mindannyiunkat más kapcsolat fűz hozzá, e kapcsolatok különbözőségéből születtek a kötet írásai.

A kötet Szabóné Mátrai Marianna 65. születésnapjára készült. Ebben tanítványai, kollégái, munkatársai, barátai és családtagjai közül 
hatvanöten köszönik meg hálával és szeretettel Mariann 42 évnyi lelkészi hivatása, több mint 20 éven át tartó teológiai oktatói pályája, 
majd’ két évtizedes Lelkipásztor főszerkesztői és közel egy évtizednyi püspökhelyettesi szolgálata során és még sok más területen végzett 
munkáját – azok nevében is, akik jelen kötetbe már nem fértek be. Sok örömöt, erőt, áldást kívánunk Mariann további életéhez, munká-
jához és szolgálatához!

ban vállalkozott erre a munkára, vállalva azt az elkerül-
hetetlen kockázatot is, hogy egy ilyen összeállítás bizonyos 
esetlegessége és „riporteri szubjektivitása” miatt számos 
irányból kaphat kritikát. Ennek tudatában kell mégis ki-
jelentenünk: ez a keresztények üldözéséről írt, olykor szub-
jektív, mégis megrázó erejű helyzetkép ébresztő hatású és 
hiányzó információkat pótló könyv.

Adatforrásként alapvetően két nemzetközi szervezetre 
támaszkodik: az Open Doors alapítványra és a Christen in 
Not havilap stábjára. Emellett több nemzetközi és hazai for-
rást is ismertet. Nyilván meg lehet kérdezni, hogy miért nem 
tért ki más egyházi vagy emberi jogi szervezetek anyagaira 
is, azt azonban nehéz lenne kétségbe vonni, hogy a globális 
keresztényüldözési helyzetről formált áttekintése reális és 
példákkal bőségesen illusztrált összképet ad az olvasónak.

A könyv legnagyobb részét a keresztényeket leginkább 
üldöző ötven állam bemutatása teszi ki, ami mögött az Open 
Doors szervezet több évtizedre visszamenő, szakmailag sok-
szorosan ellenőrzött módszertanával összeállított lista áll. A 
megrázó példákkal kiegészített elemzés a szerző által hoz-
záfűzött tartalmi észrevételekkel együtt kötelező olvasmá-
nya lehetne a mai – különösen is nálunk, azaz Nyugaton élő 
– keresztényeknek. A kereszténység globális és helyi ada-
tainak ismertetése, az eltérő lokális vallási és politikai kör-
nyezet bemutatása nyilván mélyebb tájékozottságot is fel-

tételez az olvasótól, mégis jelzés értékűen a történelemben 
kevéssé jártas érdeklődőnek is közvetíteni tudja a lényeget.

A könyv folytatásában azonban sokkal szerencsésebb 
lett volna keresztényellenes atrocitásokról, mintsem ke-
resztényüldözésről vagy keresztényellenességről írni akár 
globális és európai, akár hazai összefüggésben. Bátor lé-
pés, hogy a szerző egyáltalán felveti ezekben az összefüg-
gésekben is a témát, ez ugyanakkor gyökeresen különbözik 
az előző világrészektől. Mindenképpen más megközelítés 
lett volna indokolt olyan esetekben, ahol a kereszténység 
jelképeit érte támadás – de nem vallásos, hanem politikai 
vonatkozásuk miatt, ahol nemcsak a támadókat, hanem a 
vallási jelképeket kisajátítani igyekvő politikai köröket is 
joggal érheti kritika. Az olyan fejezetek, amelyekben a szer-
ző szubjektív politikai vagy világnézeti meggyőződése do-
minál, személyes állásfoglalásoknak tekinthetők, amelyek-
nek keresztény és egyházi megközelítése különböző is lehet.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a könyv nem val-
lástudományi tanulmány, nem vallásszociológiai mélyelem-
zés, de nem is valamiféle stratégiai céllal készült háttéranyag 
– a szerző nyilvánvalóan nem is annak szánta. Ez a könyv az, 
ami: riporteri helyzetjelentés egy számunkra fontos témá-
ban, a szerző szemüvegén keresztül – amit először minden-
képpen megismerni érdemes, s csak utána véleményt formál-
ni róla, vagy kritizálni a saját, személyes szemszögünkből.
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Advent 4. vasárnapja

f Ézs 52,7–10

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

Húsvét 2. napjának igehirdetési textusaként is elénk kerül 
ez az ige. Mindkét ünnepen a várakozást betetőző öröm 
tölti be a lelket, a hírt mindkét alkalommal hírvivő hoz-
za, adja tovább, és ahogy a meghalt és feltámadott Krisz-
tus ünnepén, úgy jelen igénk esetében is az inkarnálódó 
Úrban önmagát megmutató, cselekvő Isten van jelen, aki 
népéhez jön, nekik hozza el az általuk soha meg nem te-
remthető, az Édenben elveszett és ember által vissza nem 
szerezhető békességet, szabadulást, a bűnökből való meg-
váltást, a vigasztalást. Uralkodik és szemmel látható tet-
teket visz végbe, amelyeket szétkiált ujjongva az örömhír-
hozó, az őrállók serege: nem hagyta magára tőle elfordult 
teremtményeit az Isten! Ez az örömhír tartalma és az alap-
ja az ujjongó örömnek. Isten uralkodik, tehát ő van itt, ő 
cselekszik, üdvtervét teljesíti be, és vakságban szenvedő 
fi ai-leányai is megláthatják immár eljöttét. 

Advent 4. vasárnapjára a várakozás már a „tetőpontjá-
ra hág”. Sokan az év legszebb időszakaként élik meg ezeket 
a heteket, a mécsesfényben való esti csendességet éppúgy, 
mint a közös készülődést a hitben velünk járókkal, csalá-
di, baráti, gyülekezeti körben. Valami nagy-nagy öröm vár 
ránk, a jövőben még jobban kiteljesedik, de a jelenünkre is 
hatással van. Mostanra több gyülekezeti, adventi áhítaton, 
esetleg templomi koncerten, meghitt beszélgetésen vehet-
tünk részt. Apránként haladtunk előre, megvizsgáltuk ben-
sőnket, hegyeket, halmokat hordtunk el, hogy elkészítsük 
az utat a várva várt Messiásnak, az érkező Úrnak. Jézust 

várjuk most már „minden pillanatban”, őt, aki a legdrá-
gább vendégünk: a legszebbel, legjobbal szeretnénk fogad-
ni. Mit kell még helyre tenni? Mi van még útban, ami ren-
detlen, piszkos, méltatlan a drága Vendéghez? Két ellentétes 
irány, két mozgás minden adventben, ami felett nem mú-
lik el az öröm és a meglepettség: én indulok, de ő már jön 
felém. Elém siet, megelőz, tétova lépéseim, botladozásaim 
felé tartanak, aki már régen elindult irányomban. Híre már 
megelőzi, és a hírt az ígéret beteljesedése követi. Megváltás, 
hazatérés, fogságból való szabadulás, összegyűjtés, megbé-
kélés mindenekkel. Tobzódik a pozitív jelzőkben és főne-
vekben ez a kis szakasz. Vidám, hangos, látható és hallható 
öröm. Advent csendességét éljük a negyedik vasárnapon, de 
a felszabadult öröm már nem fojtható vissza, mint ahogy a 
kitörni készülő könnyeket sem tuszkolhatjuk vissza szem-
héjunk mögé, úgy az örömhírt hirdető érkezése nyomán fel-
törő megkönnyebbülés, hála, imádat, a szabadulás érkezése 
folytán elárasztó, izgalommal vegyes feldobottság sem ta-
kargatható. Nem is szabad titkolni, mert minden megvál-
tozik. A romból újra egész lesz. Megváltó született a földre! 
A látásra vonatkozó szó háromszor is szerepel. Az ember 
hajlamos csak azt elhinni, amit lát. Isten szabadítása egy-
szerre működik láthatóan, látványosan, „kitárt karjával”, 
és rejtetten, csendben, lelki tájakon. Birtokviszony: a te Is-
tened! A népek szeme láttára érkező az egész teremtettsé-
get fogja megváltani, hazavinni igazi otthonába. 

Aktualizálás – advent 2015

A lelki felkészülés csendes munkáját erre a vasárnapra már 
elvileg elvégeztük, és ha komolyan vettük az időt, amit kap-
tunk, akkor nemcsak a lakás, hanem a lelkünk is díszbe 
öltözik lassan. A sötétség most a legmélyebb, a legfeketébb. 
A külső fényhiány miatti szenvedésünket csak a világ fo-
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lyamatainak aggasztó állapota feletti kétségbeesés múlja 
felül: a teljes zűrzavar, minden biztosnak hitt megrendü-
lése, egzisztenciális félelem, szélsőséges indulatok. Immár 
fél éve elképesztő események részese Európa az elhúzódó 
migrációs válság következtében. Még a most zajló jelenség 
alapfogalmait, kiváltó okait sem igazán értjük, összefüggé-
seit nem látjuk át – nemhogy a megoldását nem találjuk! 
Szabadságról, szabadításról, békéről, fogságról és mene-
külésről egészen új leckét kapunk 2015 adventjére mi is, 
akik eddig látszólagos biztonságban éltünk. Válaszút ez, 
amelyhez, mint általában, váratlanul és felkészületlenül 
érkezünk, és minden elvesztegetett perc ellenünk dolgo-
zik. Ha most nem fi gyelünk felfelé, ha nem kapaszkodunk 
az egyetlen biztos kézbe, amely megtarthat, drámai fordu-
latok sora fog majd bekövetkezni, amelyektől Isten óvjon 
minden embert!

Az igehirdetés felé

Az Úr érkezése című Ady-vers jutott eszembe. Az életünk 
fogságában, háborúiban minden emberrel egyek vagyunk. 
Innen indulunk. Isten érkezése a világba, a megváltás tény 
– személyes sorsunkba jötte az ő kegyelméből jön, várat-
lanul, sosem egyazon módon. A romból ezután lesz élet. 
Meghalás a réginek, megszületés az újnak. 

Az üzenet lényege: Isten uralkodik! 

A fejezet első versei a Babilonból való visszatérést jövendö-
lik a fogság után. Az, ami készül, jelentőségében az Egyip-
tomból való szabaduláshoz mérhető. A jeruzsálemi Temp-
lom romokban áll, a nép meggyötörve, de Círusz által Babi-
lon bukása már közelít. A hazatérés, a Templom felépítése, 
a nép sebeinek begyógyulása, a templomi kultusz vissza-
térte: ígéret, fényesség, remény. 

Hegy – Isten egyik csodája. Aki volt már magas he-
gyen, tudja, hogy miért. Ott más a levegő, a fények, a mé-
retek, az arányok, megadatik az életben oly sokszor nél-
külözött „rálátási képesség” – a szó szoros és átvitt értel-
mében –, a magaslat adta majdnem-szárnyalás eufóriája, 
a teremtettség: az ember kicsisége és az Isten nagysága, a 
Biblia hegyei: a Sínai-hegy (Hóreb), Jézus szavai a Hegyi 
beszédben, és a „hegyek hegye”, a Golgota… Fel kell néz-
ni, ha a hegyre tekintünk. Lehajtott fejű nép, lehajtott fej-
jel élt élet, a reménytelenség, a por, a sivárság szürke nap-
jai… „…egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert 
közeledik a megváltásotok.” (Lk 21,28)

Róm 10,15-ben, Jézus születésekor angyalok hirdettek 
„a Földön békességet és az emberekhez jóakaratot”. Deute-
ro-Ézsaiás az Ószövetségben evangéliumot, kegyelmet hir-
det. A Vigasztalás könyvéből való ige közvetlenül megelő-
zi a legfontosabb Ebed Jahve-éneket az Úr szolgájáról (Ézs 
53). A könyv költészetének szépségét egyetlen ószövetségi 

mű sem múlja felül. Ézsaiás könyve olyan mű, amely fel-
tárja Isten ítéletének és szabadításának teljes távlatát (Szi-
geti Jenő). Megjövendöli Babilon bukását, és az üdvösség 
ígéretével vigasztal. Ebben a szakaszban több üdvösséget 
hirdető prófétai mondást találunk. A jeruzsálemi romokon 
új élet fakad, a szétszórattatásban élő népet összegyűjti az 
Úr. A szakasz szíve-közepe és az igehirdetés tartalmának 
meghatározója: Istened uralkodik! A feszültség a szabad-
ság, szabadítás és a fogság, rabság között minden korban 
más tartalommal telve alapélményként a miénk. Izrael né-
pe a babiloni fogságban mindazt nélkülözni volt kénytelen, 
ami számára a legszentebb, legfontosabb. És lassan felad-
ták, elsorvadtak a szenvedésben, nem hittek abban, hogy 
fi aik, unokáik hazatérhetnek. A jeruzsálemi Templomot 
sem látják már soha. Élni így is lehet. A nap feljön és le-
megy. A lélek is tud fájni, jobban, mint egy igazi seb. Az-
zal lehet mit kezdeni. Az ilyen mély sebet ki gyógyítja be? 
Nincs ember, aki képes rá. 

Igehirdetés költői magasságokban

A textus olyan művészi fokon íródott, amelyet költészetnek 
nevezhetünk. Mondatonkénti elemzése is megérne jó pár 
oldalt. A szentírók mindig olyan szavakat használnak, ame-
lyeket nekünk, mai interpretálóknak komolyan kell ven-
ni. A világban mi a szép, a szépség? Az, ami külsődleges, 
s mint ilyen, elmúlik? Öröknek szánt szépségeket maga az 
ember tesz tönkre, a természet szépségét vagy évezredek 
óta álló épületeket rombol le gonosz hatalom. Szép lehet 
egy érzelmi állapot, szépséget közvetíthetnek az emberi 
értelem számára megfoghatatlan lelki tartományok. De 
végül minden emberi elmúlik, átalakul. A textus az Örök 
Szépség jöttét kiáltó hírhozóval indul: arról szól a prófétai 
szó, aki Teremtő és Megváltó, akinek szép a törvénye és 
szépséges az evangéliuma. 

Örömhírt hoz

A legmélyebb sötétségben, az Isten nélküliség éjszakájában, 
a csalódás, a kudarc, a rossz látszólagos diadalma idején, a 
halál, a gyász (nagyszombat) éjjelének, a fogságban töltött 
végtelen napoknak a mélységes sötétjében érkezik a hírho-
zó. Krisztus gyülekezete már hevül a hír hallatán, de a ne-
utrális, korrekt üzenetközvetítő nem a Lélek tüze által szól 
még. Isten teremti a hitet, az a kegyelem, hogy megérkezett, 
és ránk, méltatlan szolgáira bízta a feladatot: torokszorító 
felelősség. Nem lehet rutinból örömhírt hirdetni. Régen a 
táviratfeladásnál az ügyintézőnek arca, hangja sem rezzent, 
bármilyen jó hírt vagy szörnyűséget kellett felvennie. A le-
vélkihordó postás pedig nem tudja, mit rejt a lezárt boríték. 
Isten olyan ajándékot készített, amelynek része az is, hogy 
együtt ujjonganak a hír vivői, akik egyben a megajándéko-
zottak is, a megváltásban új életet nyerők. Együtt örvend 
az Isten és az ember. Örvend, mert Isten nélkül romok van-
nak. Az emberi élet értelme Isten nélkül napi küzdelem… 
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miért is? A holnapért, ami egy nappal kevesebb életet je-
lent az időből, ami ha letelik, az enyészeté lesz minden, s a 
romokból por lesz? Mi az élet, ha nem fogság Isten nélkül? 
Beleborzong az, aki egyszer is végiggondolja.

Békességet, szabadulást hirdet

Hegyek – a legmagasabb pont, ahová felnézünk, ahonnan 
útmutatást várunk. A hegy szimbóluma a Bibliában diplo-
madolgozat alapja lehet, hiszen mindig sorsfordító, Isten 
és ember közötti lényegi eseményekkel kapcsolatos. A hegy 
monumentalitásával ellentétes a földre omló romhalmaz. A 
romokat el kell takarni. Főleg önmagunk elől kell elleplezni, 
hogy csak rom és hiábavalóság egész életünk Isten nélkül. 
A reménytelen, kilátástalan élet nem tekint fel, nem néz fel 
a „hegyekre” sem, lefelé vagy konokul előre réved, nem lát 
vigasztaló, perspektívát jelentő távlatot. Nincs belső és kül-
ső békessége. Rabságát még színesnek, jónak, élvezetesnek 
is látja. Más beleborzad, és eldobja az életét. Tudományos 
alapossággal elemzi korunk a függőségeket, de megoldást 
nem tud adni, a szabadításnak is csak az illúzióját nyújt-
ja ideig-óráig. Vagyis csak egyet tud: az űrt be kell tölteni 
valami mással, valamilyen pótszerrel. Isten szava ebben a 
totális sötétségben szól minden alkalommal. 

Békesség néktek – a köszöntésre gondolunk, amely min-
den igehallgató fülének a legszebb. Mert benne van mind-
az, ami a szentséges éjjelen történt, amit Jézus, József, az 
ács és Mária fi a földi élete 33 éve alatt tanított, cselekedett, 
és az, ami a Golgota hegyén elvégeztetett, majd harmadna-
pon, az üres sírnál véget ért – azaz dehogy, ott kezdődött 
el! Ahogyan Franco Zeffi  relli Názáreti Jézus című fi lmjé-
nek utolsó kockája, amelynél az ember nem bírja már visz-
szatartani a könnyeit, örömében és szégyenében, fájdalmá-
ban és megkönnyebbültségében. Ez a fogságból való szaba-
dulás. Ez a rabság vége. Ez az örömhír. Felkavaró, ha csak 
egy szót keresnék rá. Minden felkavarodik, és Isten áldott 
keze helyezi a jó rendbe. A népet, a gyülekezetet, a csalá-
dot, engem, aki nem tudom, mi értelme van az életnek, ha 
ő nincs. Ez nélküle csak rom, szánalmas és menthetetlen. 
Általa épület, templom, amint lett a jeruzsálemi Templom, 
és amint lett szétszéledő, félő, gyáván elfutó Péterből Kő-
szikla, és lett Tamásból Isten ujjongó tanúja, Saulból Pál, és 
lettek az előttünk jártak milliói, akiket egytől egyig Isten 
szent keze emelt fel, lett épület és egyház, amelyben min-
denkinek van feladata. Elfogadni és adni. Mint a be- és a 
kilélegzés. S lehet, újra rommá lesz egy épület, egy temp-
lom, de haló porunkban is Krisztusé vagyunk, kezéből el 
nem vehet senki és semmi.

Véletlen lenne? Meglepő párhuzamok 

Isten nélkül az ember: se békesség, se örömhír, se szabadu-
lás… Magassy Sándor 1970-ben a 25 évvel azelőtti felszaba-

dulásra emlékezve idézi a rommá vált kontinens, a szögesd-
rótok, táborok, egyszóval a borzalmak jelképeit (124. o.).

Bolla Árpád 1988-ban írt soraiban meglepő párhu-
zamra bukkanunk „Egyházunk – amikor 1987 végétől 
megindult az erdélyi menekültek áradata – megértet-
te, hogy ezek a menekültek a régi hazát keresik. Nem 
mondta: »Vállára venni nem bolond« a menekültek ter-
heit. A legnehezebb időben jöttek, amikor nálunk is any-
nyi minden recsegve-ropogva omlik össze. Úgy, mint a 
régi Babilonból a zsidók. Zömében sérült emberek, akik 
sokszor bizalmatlanok: igaz-e, amint mondunk.” (661. o.) 
Ma világméretekben tevődik fel a kérdés, és a más vallá-
sú, más kultúrájú, a kereszténységet alapvető állásfogla-
lásra késztető milliós tömegek hirtelen és váratlan meg-
jelenésével előállt helyzetben recsegve-ropogva omlik ösz-
sze az, amiről azt hittük, e rövidke földi életünk kereteit 
megadja a következő 30-40 évben. Rommá dől az is, ami 
eddig biztosan állt. 

Végszó

A világ védekezve, támadva, félve, acsarkodva, kapkodva él. 
De hát mikor nem volt ilyen vagy lesz ilyen a világ? Hány 
olyan napot számol a történelem, amelyen sehol nem dúlt 
háború ezen a bolygón?! S olyat, amelyen bennünk nem 
dúlt háború, ha csak önmagunk tartalékait, „emberi erő-
forrásait” akartuk bevetni? Van, aki azt mondja: a vesztét 
érzi ez a világ. Itt a vég. Mi azt hirdetjük: a világon Iste-
ned uralkodik! Az ember megváltása végbement. Elveszett 
vagy, de csak nélküle, és nem kell nélküle lenned, már eb-
ben a percben az övé lehetsz! Kitárt karral jött az Úr, érke-
zik ma is hozzád, emeld fel a fejed, halld a hangot, nézz az 
örömhírhozóra! „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan 
jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a föl-
det alkotta.” Most kell hangosan kiáltani. És most kell csak 
igazán mély csendben lenni. 

Hivatkozott művek
Bolla Árpád 1988. Húsvét 2. napja. Lelkipásztor, 63. évf. 12. sz. 
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2. sz. 123–125. o.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 457–
458. o., 2014/4. 151–152. o.)

„Királlyá lett a te Istened: a nép visszatérése azt jelen-
ti, hogy az Úr újra felragyogtatja a Sionra és az egész vi-
lágra kiterjedő királyi hatalmát. (…) De most győztesként 
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vonulnak ki az izraeliták, s nem kell üldözőktől félniük.” 
(A Szent István társulati Biblia jegyzetei. BibliaTéka CD-
ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Ezért már most örvendezhetnek Jeruzsálem romjai, 
rázendíthetnek az Istent dicsérő himnuszra, hiszen fel-
épülnek a romok, hazatér a nép (eschatologikus Sion-tra-
díció).” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Ar-
canum Digitéka Kft .)

„Az 51. fejezet utolsó részlete adja azt az isteni nyilatko-
zatot, hogy Izrael szenvedésének és nyomorúságának vége 
van. »Íme, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, hara-
gom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg.« (51,22) Sion 
most biztosítékot kap szenvedésének végéről, és felhívják, 
hogy ébredjen fel, és vegyen fel gyönyörű öltözéket. Kel-
jen fel a porból. Ilyen Jeruzsálem dicső jövője. A 7–12. ver-
sek feltárják az Úr eljövetelének áldott eredményeit. Ak-
kor azt fogják mondani: »Uralkodik a te Istened.« Akkor, 
és nem előbb látják »a föld minden határai Istenünk szaba-
dítását!« (52,10).” (Arno C. Gaebelein: Ó/Újszövetségi kom-
mentár. Evangéliumi Kiadó)

„Ézsaiás bemutatja, milyen öröm jó hírt vinni azok-
nak, akik sóvárogva várnak rá – például egy város lakói-
nak, akik csatába küldték ifj aikat, és még nem tudják, mi 
lett a harc kimenetele. Ám Ézsaiás nem harcokról tudósít, 
hanem arról, hogy Isten népe visszatérhet a fogságból, és 
maga az Úr jár az élükön. A Róma 10,15-ben Pál azokat a 
követeket üdvözli ugyanezekkel a szavakkal, akik – Pál-
hoz hasonlóan – Jézus Krisztus örömüzenetét hirdetik.” 
(Philip Yancey – Tim Staff ord: Magyarázatos Biblia. Har-
mat–Veritas)

„Mielőtt az Úr maga jelentkezne azzal, hogy itt vagyok 
(6), örömhírvivőt küld. Ő az Ószövetség evangélistája. Lá-
ba nyoma is áldást hoz a hegyeken. Kihirdeti Istenük ki-
rályságát. Az őrállók pedig elsőnek észlelik, hogy a Sion-
ra visszatér az Úr.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te 
igéd. Kálvin Kiadó)

„»Ébredj fel – mondja az Úr –, fontos vagy nekem, ér-
tékes vagy a szememben, és eljövök érted. Erővel és öröm-
mel felruházva akarlak találni, amikor majd eljövök.” (vö. 
1.9; 43,4)” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

 Illusztrációk

GONDOLATOK

„Sokszor gondolom, milyen különös ez a világ. Szívből re-
méljük, hogy viszontlátunk valakit, sőt egészen biztosak 
vagyunk benne. Aztán múlik az idő, és micsoda meglepe-
tés, amikor egyszerre bekövetkezik!”

Agatha Christie (1890–1976) angol író

„A karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás megszen-

telése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár – jól várako-
zik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóesés-
sel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. 
Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és men-
tes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhé-
től-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt 
váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: 
a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki 
valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se 
kevesebb annál, amire vár.”

Pilinszky János (1921–1981) magyar költő

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Advent negyedik vasárnapján a célegyenesben vagyunk: 
az örvendezés, amelyet a vasárnap zászlajára tűz, magá-
tól értődő. Így az örömhírt hozó érkezése az ünnep sze-
kuláris értelmezésében sem szorul magyarázatra. Örö-
möt hirdet: van remény a reménytelennek tűnő helyzet-
ben is. Nem szabad kishitűnek lenni, Istenben mindig 
bízhatunk.

Miért volt romokban Jeruzsálem? Mi történt? Miért kel-
lett újjáépíteni? Mi szükség van az örömhírre? Ki indította 
az örömhírt hozót, akinek már „a lába feltűnése” is jó ér-
zéssel tölti el az őt látókat?

Az ige eredeti helyzete és a mai közötti párhuzam 
nem a tényleges romokban keresendő – bár sokakat tölt 
el aggodalommal a migráció kapcsán kialakult feszült-
ség. A romok a közösségekben, az emberi kapcsolatok-
ban, a személyes biblikus spiritualitásban láthatók, s ez 
az ünnepek szekuláris értelmezésében még erőteljeseb-
ben exponálódik. Ugyanott tartunk, mint a jeruzsálemi 
romok között sírók – bár más-más utakon érkeztünk ide, 
de mindenképpen szükségünk van az örömhírre, ame-
lyet a hírvivő hoz.

Kicsoda a hírvivő? A vasárnap evangéliumi szakasza 
Keresztelő Jánost láttatja, aki a pusztában kiáltó hang. 
A hírvivő valakinek az érkezését hirdeti, s ez összecseng 
a karácsonyi történettel – ha viszont itt megállunk, nem 
értjük meg az ünnep igazi lényegét. Hangosan kiáltóként 
képzelhető a hírvivő, akinek a hangját mindenkinek halla-
nia kell. Itt ismerhetjük fel a saját lehetőségünket az öröm-
hír továbbadásában. Őrállók vagyunk mindannyian, akik 
halljuk az örömhírt.

Az örömhír nem más, mint Isten irgalmas szeretete. 
Amikor számtalanszor kimondtuk: nem megy, lemond-
tunk magunkról, Isten akkor sem mondott le rólunk. Is-
ten mindenek feletti, jobbat akar, mint amit mi képze-
lünk, mindig bízhatunk benne. Az örömhír hozója Isten 
emberszeretetét hirdeti, és mindnyájan továbbadhatjuk 
ezt a hírt.
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Igehirdetési előkészítő

Az egymondatos kérés ünnepe

Az alkalom

A szentesti igehirdetés helyzetére nyugodtan mondhatjuk 
azt, hogy különleges. Semmi sem olyan a templomban, 
mint máskor. A díszítés messze túlmegy a szokásos szin-
ten. Nemcsak a külsőségek megváltozása feltűnő, hanem a 
jelenlévők száma és összetétele is. Furcsa ez, és reménykel-
tő is egyszerre. Érdemes az igehirdetőnek arra gondolnia, 
hogy valami különlegesre várnak azok, akik csak ilyenkor 
érkeznek meg, „évente egyszer” a templomba. Biztos, hogy 
szükségük van egy jó szóra. Egy szép szóra. Biztos, hogy 
érthető, egyszerű beszédre nyílik itt lehetőség. Ez az ünnep 
már csak ilyen. Sejtelmes és fényes. Felfokozott és féltett. 
Az is valószínű, hogy érzelmileg a templomban mindenki 
túl van töltekezve ezekben a percekben, és nagyon érzéke-
nyen szívja magába az elhangzó szavakat is. Az igehirde-
tő azonban most sem lehet más, mint az érkező Isten alá-
zatos szóvivője, akin keresztül már egy egyszavas üzenet 
is bárkivel csodát tehet ezen az estén. Minden évben újra 
szükségünk van igehirdetőként erre a szentesti speciális 
öntudatra. Adjuk át magunkat bátran ennek!

A szöveg

A megelőző versek (8,11–23) segítik a prófétai szöveg történeti 
hátterének gyors megértését. A legnagyobb fordulat történeti 
leírását részletesen megtalálhatjuk itt. Az Istentől való eltávo-
lodás nagyon messzire vitte a közösséget, és ott már minden 
lehetőséget kipróbáltak a saját megoldás útján. De a tiszta és 
teljes gyógyulást csak a „Seregek Urának féltő szeretete” (Ézs 
9,6) hozhatja el. Bár a nép a mélységekben és a megalázott-
ságban nagyon nyomorúságos utat járt be, éppen erre az álla-
potra érkezik majd a megkérdőjelezhetetlen teljes szabadulás 
mindenki számára észrevehető módon. Senki sincs kizárva. 
Az érkező világosságnak semmi sem állhat ellen.

Az Istentől való eltávolodás mélyen belevisz a sötétség 
birodalmába. Itt az a legnagyobb probléma, hogy nincs 
többé tájékozódási lehetőség. Az ember akkor a leginkább 
esélytelen, amikor beszűkül a látóhatára, és végül már nem 
marad semmilyen távlat előtte. A sötétség fi zikai értelem-
ben a bezártság miatt félelmetes. Szimbolikusan pedig a 
tehetetlenség, a kilátástalanság, a következő lépés elveszté-
sének konkrét tapasztalása a sötétség. Környezetben, em-
beri kapcsolatokban vagy érzelmekben egyaránt a „nincs 

tovább” veszi át az uralmat. Végső fokon ez az állapot a 
menekülési útvonal elvesztését jelenti. Mélyben, egyedül-
létben és az erő elfogyásának tapasztalatában egyaránt. Ki 
érkezhet meg ide? Ki látogathat erre a helyre? Ki kíváncsi 
erre a pontra az emberi életben? Mindenkinek van egy sö-
tét pontja. Vajon keressük-e a kivezető utat?

Ezért is nagyon szép az a kép, hogy olyan emberek-
hez érkezik meg most az új kezdet és a folytatás lehetősé-
ge, akiknek már „nem volt hajnaluk” a régebbi fordítások 
szerint, és „nincs jövőjük” az újabb verziókban (Ézs 8,20). 
A hajnali élmények elvesztésével lesz igazán vesztes az em-
ber élete. A hajnalnak vannak a legszebb színei, még a fes-
tőművészek vallomása alapján is. Egyetlen színnek meg-
számlálhatatlan árnyalata jelenik meg ekkor. Ez a színvilág 
sohasem a zártság érzését sugározza, hanem a kitárulkozás 
és a kibontakozás szabadságát. A lehetőségek végtelensé-
gét. A hajnal a folytatás jelképe. A távlat érzése. 

Lényegét tekintve egy hálaadó himnusz az alapigénk. 
Magával ragadó költői képek összessége. Nemcsak a szö-
veg élmény, hanem vizuálisan is magunk előtt láthatjuk a 
himnikus költemény kibontakozását. Pillanatról pillanat-
ra áll össze egy gyönyörű alkotás. A sötétség és világosság 
kontrasztos képével indul. Majd szinte látni és hallani lehet 
az ünneplőket egy nagy hálaadó istentiszteleten. Az öröm 
énekét zengi a tömeg. Sikeres őszi betakarítás is lehet ok 
erre. De ennél határozottabb alapot jelent az, hogy vége a 
háborús időknek, és beköszöntött a béke ideje. Ebből pe-
dig kinő a szemünk előtt egy hatalmas és örökkévaló béke 
víziója. A katonai csizmák és a harci köpönyegek elégnek. 
Előlép a hírvivő, és bejelenti a „koronaherceg” megszü-
letését. Az újszülöttet hamarosan a királyi trónteremben 
látjuk mint igazságos és törvényes királyt, aki Dávid trón-
ján ül. Isten akarata szerint bevezeti a béke uralmát, és ez 
folytatódik mindörökké. A hihetetlen hihetővé lesz. A rég-
óta várt beteljesedetté. A már elfeledett érzés teljesen friss 
élmény lesz. Nem kell ma este sem messzire menni azért, 
hogy a sötétségből menekülők ezreivel találkozhassunk, ne 
érezzük csak elméletinek ezt a kérdést. A világosság érke-
zésén kívül nincsen más igazi gyógyító erő.

Páratlanul felemelő érzés ezt a mai földi környezetünk-
ben szinte teljesen elképzelhetetlen, gyönyörű képet ma-
gunk előtt látni. Egy belső lelki kép lehet ez bennünk, amely 
nagy erővel hat életünk külső megjelenésére is. Semmit sem 
veszít fényéből ez a csodálatos festmény, ha tudjuk, hogy 
egy Kr. e. 8. században készült alkotásról van szó, amely 
konkrétan Júda egyik királyának születését ábrázolja, amit 
aztán alkalmaztak több királyra is, később pedig a meg-
ígért Messiásra. Az ősegyház is teljesen azonosult ezzel az 
ősi énekkel. Nem véletlenül.

A központi tartalom töretlenül igaz: Isten igazságot, tör-
vényességet és békét teremtő akarata ölt testet egy kis cse-
csemőben. A hatalmas isteni akarat a leggyengébb emberi 
teremtményben érkezik egészen közel. Azért, hogy bízzunk 
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a megígért jövőben. Ellenállhatatlan fényesség ragyogja be 
a sötét környezetet.

Az igehirdetés

Az évnek ezen az estéjén mindenkinek szabad ábrándoz-
nia arról, hogy mitől lenne igazán boldog és felszabadult 
az élete. Hogy mi lenne az a kívánsága, ami ha teljesülne, 
akkor biztosan kiegyensúlyozódna egy pillanat alatt az éle-
te. Nem hiányozna semmi. Igazi elégedettséget érezhetne. 
A kérdés mindössze ennyi: mit is kérek most ahhoz, hogy 
rendben legyen bennem végre minden? Szenteste szabad 
kérni valamit. Szenteste lehet álmodni valami teljesen tá-
voliról, hogy az közeli és valóság legyen számunkra. 

Lehet, hogy Ady Endre mellé szívesen odaállnánk, és 
elfogadnánk az ő karácsonyi vágyát magunkra is érvé-
nyesnek. 

„De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.” (Ady Endre: Karácsony – részlet)

Ézsaiás látomása is egy ilyen ünnepien egyszerű tiszta gon-
dolatsor. A költő is, a próféta is egyetlen vágyra összponto-
sít. Játszadozó gyermekként elfogadni az érkező, hatalmas 
Istent egy kisgyermekben.

Nincs idő és lehetőség sem arra, hogy valami nagyon 
bonyolult és összetett mondat szülessen. Nagyon értéke-
sek évente egyszer ezek az ünnepi percek, amikor módunk 
van arra, hogy koncentráltan és őszintén megfogalmazzuk 
a legbensőbb vágyunkat. A letisztulás esélye nyílik meg. 
Érdemes élni vele. 

Karácsony szenteste érdemes egyetlen igazi kérdést 
vagy kérést hangosan kimondani. A gyermek Jézus ránk 
nyitotta az ajtót a világ legegyszerűbb és legközvetlenebb 
módján. Meglepetésszerűen és nagyon kedvesen érkezik 
hozzánk, hogy mi is ki tudjunk nyílni előtte. Ne köntörfa-
lazva vagy agyonbonyolítva szólaljunk meg előtte, hanem 
teljesen természetesen. Azzal a mondattal, ami tényleg a 
szívünk vágya és életünk nagy hiánya éppen most. Keres-
sük ezt az egy kis mondatot!

Ézsaiás felülemelkedett mindenen, ami éppen akkor 
körülvette. Nem ostoroz kemény szavakkal. Nem kér szá-
mon. Nem vádol. Nem akar tetten érni senkit. Nincs most 
esélye annak sem, hogy a rosszindulatú veszekedésekre, 
a gonosz vezetők kegyetlen játékaira vagy az ügyeskedők 
manipulációira gondoljon. Nem mintha nem ismerné elég 

jól ezeket. Nem mintha nem érezné a fájdalmas valóságot 
maga körül. De a kiút és a továbblépés páratlan pillanata 
nagy erővel közeledik felé. Nem lehet most nem erre kon-
centrálni. Az érkező mindent visz.   

Mert most egyedül csak a végre megérkezett megoldás-
nak érdemes fi gyelmet szentelni. A valósággá lett szaba-
dulással szabad foglalkozni. A világosság mindent elsöp-
rő erővel töri át a sötétséget. A gyermek arca is egyre tisz-
tábban körvonalazódik. A hajnal színei páratlan pompával 
bontakoznak ki. A pirkadás kiirtja a szürkeséget és feke-
teséget. Ahol már minden fájdalmasan összekuszálódott 
bennem, ott kezdődik el a kibogozódás szinte teljesen ma-
gától. Egy pillanat alatt. Amitől tegnap még annyira féltem, 
az lesz most egyre kevésbé ijesztő. Akitől távolra menekül-
tem, és nagyon igyekeztem kikerülni az utamon, most egy-
szerre csak elviselhetővé vált, és még kérdezni is merek tőle. 

A gyermek Jézus születésével teljesen új kormányzás és 
irányítás valósul meg. Valami állandó és nem változó ér-
ték emelkedik mindenek fölé. Nem ideig-óráig érvényes ez 
az uralkodási módszer. Nem emberek szavazata és dönté-
se adja meg a trónra kerülés lehetőségét. Nem ügyességgel 
vagy helyezkedéssel szerezhető meg ez a pozíció. Nem erő 
vagy erőszak biztosítja a fennmaradását. Nem fényesedik 
benne senki görcsösen. Lényében van az egyedüli tiszta és 
kedves uralkodás módszertana. Ennek meglátására nyílik 
nagy esély szenteste!

Egyszerűen, kicsiségben és gyengeségben érkezik annyi-
ra közel mindenkihez, amennyire csak lehet. Az ereje pe-
dig abban mutatkozik meg, hogy örömre fakad mindenki, 
aki meglátja őt. Ünnepet szervez az, aki eddig erre sohasem 
gondolt. A legkomolyabb felnőtt is felfedezheti a játék szép-
ségét. Az elérhetetlenség magas polcára került „hatalmas 
ember” is letérdepelhet a játszószőnyegre önfeledt játékra. 
A bizonytalanságtól szenvedő megtalálhatja a stabilitást. 

A sötétséget átjárja a szűnni nem akaró világosság. 
A menetelő harci csizmák és a véráztatta köpönyegek elég-
nek. A békesség pedig mindennapi valóságként tölti el az 
emberek életét. 

Jézus születésével erőt és kedvet kapunk arra, ami ed-
dig teljesen lehetetlennek tűnt. A belső lelki megajándéko-
zottságunk külső jelekben is látható lesz. Az életünk legna-
gyobb változásának híre elindítja azt a sok kis apró válto-
zást, amire mi magunk és a környezetünk is olyan sokszor 
eddig csak vágyódott. Ezek az örömök lesznek az igazi elő-
ízei annak a távoli célnak, amelyről csak ennyit tudunk biz-
tosan: „A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!”

Találja meg mindegyikünk az egyetlen karácsonyes-
ti kívánságát, és mondja ki ezt bátran az éppen hozzánk 
érkező gyermek Jézus előtt, „igaz hittel, gyermek szív-
vel”. Higgyük el, nekünk is bőséggel megadja, amire ép-
pen ma este szükségünk van! Ne vonuljunk vissza duz-
zogva a sötétségbe, hanem örömmel induljunk a világos-
ságban tovább!
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Tallózó

(Korábbi tallózók az alapigéhez: Lelkipásztor 2006/12. 467. 
o., 2007/11–12. 460. o., 2012/12. 465. o.)

„…ki az uralkodás súlyos terhét viseli. Magas rangú 
tisztviselők keleten még most is vezíreknek, azaz terheltek-
nek neveztetnek. Mások szerint: ki az uralmat, mint ékes-
séget viseli. (…) Az ő egész megjelenése, élete és halála a 
természetnek közönséges folyama fölötti lesz.” (Káldi-Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„A sötétség nem is más, mint ennek a világosságnak a 
hiánya, s ez hiányozhat akkor is, ha egyébként déli verő-
fényben úszik a látható világ. (…) Uralma határtalan tér-
ben és időben egyaránt. Dávid trónján, a választott nép 
fölött, az ígéret földjén országol – de mindezt a meghatá-
rozást lelki értelemben kell venni.” (Ravasz László: Az Ó/
Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„…hasonló a nemzet szabadulásához, amikor Gedeon 
legyőzte Midjánt (…). Olyan lesz, mint amikor leveszik a 
terhet valakinek a hátáról (9,4). Abban az időben, miután 
eljön a gyermek Messiás, elpusztítják a harci eszközöket (5. 
v.), mert az ő uralma általános békességet eredményez, és 
nem lesz szükség harci eszközökre (vö. 2,4). (…) Szuverén 
beavatkozása nélkül nem lenne királyság Izrael számára.” 
(A Biblia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeret-
terjesztő Alapítvány)

„…kihirdeti, hogy a Messiás Galileából származik majd 
(1. vers).” (Philip Yancey – Tim Staff ord: Magyarázatos Bib-
lia. Harmat–Veritas)

„A nép vaksin tapogat a sötétben, vagy ül dermedten 
a halál árnyéka földjén, s egyszeriben fölragyog a nagy vi-
lágosság. Valahogy úgy, mint a teremtés hajnalán, midőn 
Isten a világosságot elválasztotta a sötétségtől.” (Szabó An-
dor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Az asszírok által elsőként lerohant galileai Zebulon 
és Naft ali törzs látja meg legelőször a fényt, és élvezi a bé-
ke eljövendő hercege által hozott örömöt.” (Pat és David 
Alexander [szerk.]: Kézikönyv a Bibliához. Scolar Kiadó)

„A jelen és jövő idő váltakozása azt a messzemenő bi-
zalmat fejezi ki, amellyel ezt a jövendölést Ézsaiás közve-
títette.” (Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

„…mindazt, amit a keresztyén egyházban művel, elta-
karja a szemünk-eszünk elől, és azt az Ő igéjébe rejti bele. 
Megigazulás, szentség, erő, élet, üdvösség s minden, amit 
az egyház Krisztusban bír, megfoghatatlan az ész számá-
ra és el van rejtve a világ elől.” (Luther: Jer, örvendjünk ke-
resztyének! Evangélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„»…minden dübörögve menetelő csizma […] elég« – ez el-
lentéte mindannak, amitől félünk: »…képzelj el egy csiz-
mát, ami az emberi arcra tapos – és ott marad.«”

George Orwell (1903–1950) angol író

„Ó, boldogság! Boldogság! Láttam az élet születését, lát-
tam a mozgás kezdetét! Úgy lüktet a vérem, hogy ereim 
megpattannak. Szeretnék repülni, úszni, ugatni, bőgni, 
vonítani. Szeretném, ha szárnyam, páncélom, kérgem vol-
na, szeretnék füstölni, ormányt viselni, kicsavarni a tes-
temet, mindenhová eloszlani, benne létezni mindenki-
ben, kiáradni az illatokkal, kibontakozni a növényekkel, 
ömölni, mint a víz, rezegni, mint a hang, villogni, mint a 
fény, minden formába belesimulni, minden atomba bele-
nyomulni, lehatolni az anyag mélyére – szeretném, ha én 
volnék maga az anyag!”

Gustave Flaubert (1821–1880) francia író
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egy olyan próféciáról van szó, amely alapja a zsidók messi-
ásvárásának. Számunkra, keresztények számára viszont be-
teljesült ígéret, erre éppen karácsonykor emlékezünk vissza.

Egy gyermek születése a mai napig összekapcsolható 
az ígéret, a jövő, a világosság, a többlet és a kibontakozás 
szavakkal. S éppen emiatt fokozott az ember vágyakozá-
sa. Az ember éhezik a pici után, örömmel gondol a szüle-
tendő utódra, mert benne tovább élhet. Óriási öröm, ha 
megadatik, és súlyos teher a kényszerű gyermektelenség.

Meg kell vizsgálnunk, mennyire vagyunk felkészülve 
a gyermek fogadására. Hagytunk-e elég időt magunknak 
a felkészülésre, vagy idén is csak beesünk az ünnepre, ép-
pen csak odaérünk a születés percére? Éppen a gyermekte-
lenség lehetősége világít rá arra, hogy komolyan kell ven-
nünk azt, hogy az Isten egy gyermeket ajándékoz nekünk, 
akiben megjelenik a jövő ígérete. Nélküle nem lenne az 
emberiségnek reménysége és esélye. Ő azonban azért jött, 
hogy helyrehozza mindazt, amit mi, emberek elrontottunk.

A prófécia megelőlegezi a világosságot, amelyet a szü-
letendő gyermek hoz. Keresztényként viszont bizonyos, 
hogy van olyan élményünk, amikor Jézus világossága va-
lóban tündökölt az életünkben. Erre sem árt visszagondol-
ni karácsony éjszakáján, és hinni azt, hogy ebben a tün-
döklő világosságban életünk során többször is részünk le-
het, míg az örök életben ki nem teljesedik.

A fény jelenléte gyakran természetes, ám a sötétben 
érezzük meg ennek valódi nagyszerűségét. Amikor újra 
éhezem Jézus jelenlétét, akkor igazán nagyszerű hír, hogy 
Jézussal megérkezik a világosság.

A várakozás feszültsége jól érzékeltethető azzal a ma 
már ritkább képpel, amikor az apa születendő gyermeké-
re vár a szülőszoba előtt. Ekkor igazán feszült a várakozás, 
ám a beteljesedéskor valódi örömöt élhetünk át.

Fontos tény, hogy ez az ígéret Istentől származik, már-
pedig ő nem csapja be gyermekeit, nem csap be minket.

Karácsony ünnepe

f Lk 2,1–14

Igehirdetési előkészítő

Mikor? – 

Jézus Krisztus születéstörténetének dokumentálásában 
rögtön az első mondat alátámasztja Lukács evangélistá-
nak azt a törekvését, miszerint az Úr születésének esemé-
nyét, amely az üdvösség történetében páratlan, egyszeri 
és megismételhetetlen szakasz kezdőpontja, igyekezzen 

időben pontosan elhelyezni a világtörténelemben. Augus-
tus császár Kr. e. 27-től Kr. u. 14-ig uralkodott, P. Sulpici-
us Quirinius (a görög Kyrénios átírás alapján lett a magyar 
fordításban Cirénius) pedig Kr. u. 6-ban lett szíriai hely-
tartó, a júdeai adóösszeírásról (ez idézte elő a galileai Júdás 
lázadását – ApCsel 5,37) nem sokkal kinevezése után ren-
delkezett. Mivel az adóösszeírás hosszadalmas és körül-
ményes eljárás volt, és akár több évig is tarthatott, így az 
a tény, hogy Jézus Heródes uralkodása idején (Kr. e. 37–4) 
született, nem mond feltétlenül ellent a fenti adatoknak.  

Miért? – 

Az a császári rendelet (), amely megparancsolta az 
egész lakott föld () lakosságának összeírását 
(), és amellyel végső soron a nép megszállása 
hivatalossá vált, sok zavargás alapja lett, mert arra a szé-
gyenre emlékeztette a leigázottakat, hogy adófi zetésre kö-
telezi őket a pogány elnyomó uralom, valamint ennek is-
teni rangot igénylő feje. Az , azaz a birodalom 
alattvalóinak hivatalos számbavétele nem számszerű, sta-
tisztikai jellegű népszámlálás volt, hanem az adókötelesek 
nyilvántartásának érdekében történt. Mindenkit a „saját 
városába” rendeltek, amit lakóhelye vagy birtokainak he-
lye alapján határoztak meg. Ezután ellenőrzött vallomá-
sokkal jegyzőkönyvbe foglalták és felmérték minden ház- 
és földbirtokos vagyonát, ami alapján adót lehetett kivet-
ni. A népszámlálás tényének említése szolgáltatja tehát a 
történelmi alapot József és jegyese, más kéziratok szerint 
felesége vagy eljegyzett felesége, Mária Názáretből Betle-
hembe (a Jeruzsálemtől mintegy 10 kilométerre délre ta-
lálható júdeai, magasan fekvő városba) juttatására, hiszen 
a megígért Messiásnak Dávid városában (a szokástól elté-
rően ez a megnevezés ezúttal nem Jeruzsálemre, hanem 
Betlehemre vonatkozik) kell megszületnie (vö. Mik 5,1).

Ki? – 

A 7. versben teljesedik be a Máriának tett ígéret (Lk 1,31), 
megszületett a megígért fi ú  (). 
A  kifejezéssel pedig hangsúlyossá válik a 
szó jogi értelmezése, az elsőszülött fi út megillető különle-
ges helyzet és előjogok (5Móz 21,15–17), valamint megkü-
lönbözteti Jézust Mária későbbi gyermekeitől, akik Jézus 
testvéreiként meg is jelennek az evangéliumban. Mária 
„szülésének napjai” betlehemi tartózkodásuk alatt ( 
, 6. vers) jöttek el, tehát nem közvet-
lenül megérkezésükkor, ami erősíti azt a tényt, hogy Jézus 
születésének helye nem véletlenszerűen, hanem az isteni 
terv részeként választott volt. A születés eseményét csupán 
lényeges pontjaiban ábrázolja az evangélista: megszülte 
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(), bepólyálta (), jászolba fektette 
(). 

A  formula (11. vers) annyira szokat-
lan, hogy akár másolási hibára (az Úr Krisztus vagy a Krisz-
tus és Úr – vö. ApCsel 2,36 – kifejezés elírására) is engedne 
következtetni. Ám a szövegtanúk is ezt a formát erősítik 
meg. A kifejezés a húsvéti hit szerint értelmezhető: miköz-
ben a közösség a Messiás () születésére emléke-
zik, feltámadására () gondol.

Hol? – 

A  kevés alkalommal fordul elő az Újszövetség-
ben (sosem „vendégfogadó” jelentésben), Lk 22,11-ben (vö. 
Mk 14,14) például azt a helyet jelöli, ahol Jézus a húsvétot 
akarja ünnepelni tanítványaival együtt, ám a ház gazdá-
ja „a nagy emeleti termet” () bocsátja a Mester 
rendelkezésére. A  valószínűleg egy földszinti, 
kamraszerű helyiség volt, ahol munkaeszközöket tartottak, 
és amely szükség esetén vendégek elhelyezésére is szolgál-
hatott. Az ilyen jellegű helyiségben könnyen föllelhető a 
jászol, a vesszőből font kosár, a falbeszögellés vagy a falba 
vájt mélyedés. A  viszont istállóra vagy állattartás 
céljait szolgáló, a lakótér alatti, illetve a házhoz tartozó 
barlangszerű helyre utal (a 2. századtól – az apokrif ha-
gyományban is – elterjedt az elképzelés, miszerint Jézus 
születési helye barlang volt), ennek falba vágott jászlában 
helyezhette el Mária a gyermeket, hogy védve legyen az ál-
latoktól. Lukács, a szegények evangélistája óvakodik attól, 
hogy a föld nagyjainak hódolatától (vö. Mt 2,2) övezett ki-
rályt mutasson be, így fontos hangsúlyt kapnak a születés 
körülményei: a Messiásnak, még ha Dávid fi a i s, nincs sa-
ját lakhelye és rendes bölcsője, a szegények, a társadalom 
peremén élők közé születik, velük vállal sorsközösséget.

Kinek? – 

A pásztorok () nem a nyájak tulajdonosai, csu-
pán őrizői, akik szegények, és a gyűlölt vámszedőkhöz 
hasonlóan a társadalom kitaszított tagjai voltak, bizonyos 
értelemben kiszolgáltatottak, akiknek élete, nappala és 
éjszakája egybefonódott a gondjaikra bízott állatokéval. 
Lukács mégis emlékeztet arra, hogy először nekik adatott 
hírül Krisztus születése, ők azok, akik az üdvtörténet fo-
lyamatosságát biztosítják. A pásztorok – ahogy majd a Jó 
Pásztor bölcsője mellé térdelnek – beszédes jelként emlé-
keztetnek Dávid „eredeti” foglalkozására, továbbá a népét 
vezető és védelmező Istenre. 

A híradás (9. verstől) sémája itt is ugyanaz, mint Zaka-
riásnál (Lk 1,5–25) és Máriánál (Lk 1,26–38): az Úr küldöttjé-
nek () megjelenését dicsőség (), azaz az iste-

ni fenség tükröződése övezi. A félelem () szabály-
szerű eleme az istenivel való találkozásnak, ami azonban 
nagy örömre () fordul. Az öröm forrása itt is ugyan-
az: amit Máriának mondott az angyal (Lk 1,28), az most a 
pásztoroknak is hírül adatik (). Ez a hírül 
adás azért különleges, mert először fordul elő, hogy nem jö-
vőbeli, hanem megvalósult eseményre vonatkozik, azaz az 
ígéretek átadták helyüket a valóságnak: az Üdvözítő (
) ma született, és nem kell többé a próféciák szerint várni. 
A „ma” () a várakozás napjainak hosszú időszaká-
val áll szemben, két részre osztva ezzel az üdvösség történe-
tét. Végül a jel (), amit a pásztorok kapnak, még-
is minden várakozást felülmúl: egy jászolban fekvő csecse-
mő (), hiszen a királyi palotában élő erős hős vagy 
az aranyozott bölcsőbe születő gyermek a pásztorok elől el-
zárt, számukra elérhetetlen világhoz tartozna.

Miről? – 

A pásztoroknak szóló híradást lezáró angyali magasztalás 
kifejezi, hogy Isten szeretete, jóakarata legfőképpen Krisz-
tusban nyilvánul meg, amely szeretetet ő testesíti meg és 
tolmácsolja. A béke () kifejezés, amely az utolsó 
idők áldásait foglalja össze (vö. Lk 1,79; Ézs 9,5; Mik 5,4), 
jelzi az Istennel szembeni gyűlölködés és az emberek közti 
versengés végét. Az , amely jóindulatot, jóakaratot, 
jó szándékot jelent, vitathatatlanul az Isten jóságára és hű-
ségére vonatkozik, nem az ember válaszára, amely csakis 
másodlagos lehet. Félrevezet a Vulgata hominibus bonae 
voluntatis, azaz „jóakaratú emberek” fordítása, hiszen itt 
egyáltalán nem az emberi jóakarat, hanem Isten szuverén 
elhatározása a hangsúlyos. A 14. vers két hiányos monda-
tának kiegészítése pedig nem imperativus, sem nem opta-
tivus, hanem indicativus: „dicsőség van Istennek”. 

Az igehirdetés felé vezető gondolatok

1. Félelem helyett öröm. Hiába a hosszú hetek előkészülete, 
mégis megesik, hogy rohanva érkezünk meg karácsonyhoz, 
rendezetlen lélekkel és „félkész” szívvel esünk be a temp-
lomajtón. Át tudja-e venni a helyet (minden más helyét) 
az öröm, meg tud-e tölteni? Vagy teljesen „tele vagyunk”, 
mert lefoglal a megfelelés, a fárasztó készülődés, megfa-
gyaszt a rutin, megbénít a „jól kell sikerülnie” érzése, és 
marad a félelem?

2. Jel. Kézzelfogható, egészen konkrét jelekre vágyunk, 
akár imádságaink meghallgatásaként is. Mit kezdünk az-
zal, ha kapunk egy ilyet? Megfogható, emberi, e világi je-
let. Megtaláljuk-e, felismerjük-e, amikor a szemünk előtt 
van? Vagy most éppen valami másra várunk, másként kép-
zeljük a találkozást?
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3. Aranybölcső helyett jászol. Nem a véletlennek kiszol-
gáltatva, hanem tudatosan megválasztott helyen, körülmé-
nyek között születik az Üdvözítő. Oda, ahova mindenki be-
bocsátást nyer, ahova nem csak egy szűk elit kap meghívást. 

4. Úr Krisztus. Amikor a Messiás megszületését ünne-
peljük, a feltámadt Úrra gondolunk. 

5. Jelenés. Mostantól nem a múlt sötétségében vagy a jö-
vő fásultságában, hanem jelen időben élhetjük az életünket. 
A nekünk is felragyogó Világosság, a ma megtörtént csoda 
vajon meddig tart ki? Van, hogy a fellángolás, csodálkozás 
gyorsan elmúlik, és nem indít semerre, nem vezet sehova.

6. Lesz-e békesség? Nemcsak körülöttünk, hanem ben-
nünk, nemcsak ma, hanem az ünnep múltán, nemcsak 
passzívan, hanem aktívan. A békesség csakis az Istennek 
megadott dicsőség után következhet.

g  P E T H Ő - U D V A R D I  A N D R E A

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 463. o.)
„Itt engedelmességről van szó. (…) Olyan vándorút ez, 
mint amilyen Ábrahámé volt hajdan. (…) Az út sohasem 
könnyű, de végig lehet járni békességgel, ha a hit Istenhez 
kapcsol. (…) Olyan hitet mutat meg az evangéliumi köz-
lés, melyet Isten teremt meg a szívben, s mely szükséges 
ahhoz, hogy elvezessen az igazi karácsonyhoz minket is. 
(…) Káldy Zoltán (…): Karácsonykor minden önmegváltási 
kísérlet megbukik és minden dicsőség Istent veszi körül.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„A jel második része az, hogy egy jászolban fekszik. 
Kétséges, hogy a pásztorok valaha is láttak csecsemőt ilyen 
valószínűtlen helyen. Ez a méltánytalanság az élet és di-
csőség Urának volt fenntartva, amikor eljött a mi vilá-
gunkba.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommen-
tár. Evangéliumi Kiadó)

„Ebben a világban nincs helye Istennek és annak, aki Is-
tentől van. Annál tökéletesebb az a szeretet, amely lehozta 
őt a földre. De az életét jászolban kezdte és a kereszten fe-
jezte be, s útja során nem volt hová lehajtani a fejét.” (J. N. 
Darby: A Biblia könyveinek áttekintése. Evangéliumi Kiadó)

„…a mai napig sokan visszautasítják azt, hogy helyet 
készítsenek Neki. Mindenre van idejük és helyük, kivéve 
Jézust.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word 
for Today)

„A dávidi messiástól a római iga lerázását várták. Jézus 
pedig olyan családból származott, amely alávetette magát a 
birodalom rendelkezésének. (…) Míg az evangélium a leg-
nagyobb jelzőkkel beszél Jézusról, addig a jel annak kiál-
tó ellentéte: kisgyermek bepólyálva jászolban. Az evangé-
lium azonban csak ezzel a jellel együtt evangélium a szó 
igazi értelmében: az üdvözítő ennyire emberré lett!” (Prőh-
le Károly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

„Az üdvtörténelemben először fordul elő, hogy az ígé-
retek átadták helyüket a valóságnak. A hírüladások nem 
jövőbeli, hanem valósulásban levő eseményre vonatkoz-
nak.” (Ortensio da Spinetoli: Lukács – a szegények evan-
géliuma. Agapé)

„Karácsony fényében meg kell tanulni, hogy Isten úgy 
kormányozza az emberiség történelmét, hogy azt valójá-
ban az üdvösség történetévé teszi. (…) Istennek akkor van 
dicsősége egyedül, amikor az történik a földön, ami vég-
bemegy a mennyben.” (Balikó Zoltán: Isten iskolájában. 
Luther-rózsa Alapítvány)

Illusztrációk

GONDOLAT

„A félelemre és a megfélemlítésre alapított világrendben 
nem is lehet csodálkozni azon, ha az ember nem bízik az 
angyal eljövetelében. De azért az angyal mégis eljött, és szál-
lást keres az emberek szívében az isteni Gyermek számára. 
A Karácsony itt van. Lehet, hogy csak hangulat, csak kül-
sőség: mégis nagyon nagy és áldott alkalom, talán az utolsó 
alkalom arra, h ogy mélységes igazságára ráébredjünk, és a 
hangulatból valóságot, a külsőségből lelkiséget teremtsünk.”

Makkai Sándor (1890–1951) erdélyi 
magyar író, református püspök

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

Az első érzésünk a megszokottság. Az egész kereszténység-
ben van egy gyermekded szeretet ez iránt a történet iránt, 
és ezen keresztül az egész karácsonyi keresztény tartalom 
felületessé válik. Az ünneplését mindenkinek saját hangu-
lata és a mindenhol más, de mindenhol bejáratott helyzetek 
hangulata határozza meg. Így a karácsony hangulatünnep 
lett, és a történet giccse mellett egy mosollyal elsiklunk, 
mint egy kötelező kellék mellett. Még a templomba is ez-
zel az unottsággal megy mindenki. Érdekes, hogy éppen 
ez vált a leginkább ünnepelt ünneppé.

Nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus körül ne legyen min-
den tiszta. Képzeletünkben nem jelenik meg semmi, ami 
zavarhatná ezt az idillt. 

Az ökör rányáladzik a Jézuska homlokára. Körülöt-
te a szalma előbb még a ganéjdomb mellett hevert. A le-
gyek idegesítő és mocskos zümmögése betölti az egész ál-
latoktól bűzlő putrit. Mária, a kamaszlány átélt egy hatal-
mas traumát, átgyalogolta a fél országot, és segítség nélkül 
megszült egy gyermeket.

Dicsfény sehol. Szaloncukrok sehol. Csillagszórók sehol.
Mindenki kívülről fújja a Lukács 2-t: ez olyan unalmas 

és giccses… Lehet, hogy nekik az, de nekem a Megváltóm 
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Karácsony 2. napja a

él. Isten egyetlen Fiát adta oda az embereknek, de köztük 
az első perctől kezdve nem akadt hely számára. De nekünk 
nem kell elutasítanunk őt. Karácsonykor az ő eljövetelét, 
az Úr Jézust ünnepeljük. A mindenség Urának Fiát talán 
nem lehet megajándékozni? Mi giccses van abban, hogy az 
angyalok örvendtek az Úr születésének, vagy megosztották 
a pásztorokkal, hogy ők is velük ujjonghassanak, és dicső-
íthessék az Urat Isten nagy szeretetéért? Az Isten szerete-
te olyan megdöbbentő ebben a történetben, oly végtelen, 
hogy ez meghathat mindenkit.

 Karácsony 2. napja

f Lk 2,15–20

Igehirdetési előkészítő

Karácsony „másnapja”

Karácsony „másnapjának” már a nevében is benne van, 
hogy más, mint karácsony első napjának ünnepe. „Más-
nap” már általában túl vagyunk az ünnep fénypontján, el-
múlt a titokzatos szenteste, véget ért az „ajándékdömping”, 
és legtöbb esetben hátunk mögött vannak a nagy családi 
találkozók is. Templomaink háza táján pedig nem számí-
tunk már – a szentestén vagy az ünnep első napján megje-
lent – „tömegekre”. Legalábbis ez volt a tapasztalatom évti-
zedeken át, mígnem városból falura költöztünk. Vidéken, 
„a szórványokban” meglepetésként ért, hogy „másnap” 
többen vannak istentiszteleteken, mint az ünnep első nap-
ján. Többen vannak, hiszen „másnapra” a családi ünnep 
– a legtöbb helyen – már fényét vesztette, a vidékre haza-
látogató gyerekek és az unokák visszautaztak, vagy éppen 
fordítva, a nagyszülők hazatértek a fi ataloktól. Éppen ezért 
aki a szentestét vagy az első napot családi körben töltötte, 
az „másnap” már – a vendégvárás vagy a vendégeskedés 
édes terhét maga mögött tudva – el tud jönni templomba. 
Nekik – akiknek a templomi ünneplésből a második nap 
jut – a „másnap” a legfontosabb ünnep.

„Miután…”

Mi történik az ünnep másnapján? Mi történik Jézus szü-
letése után? Mi történik, miután az angyalok hírül vitték 
a pásztoroknak a jó hírt? Rengeteg minden… Erről tanús-
kodik ez az öt versnyi szakasz is, amely tele van igékkel 
és igenevekkel. Szinte alig vannak benne főnevek, mel-
léknevek vagy határozók. Csak úgy világítanak az igék a 
szövegben, megadva annak dinamizmusát. „Menjünk el”, 
„nézzük meg”, „történt”, „megtalálták”, „meglátták”, „el-

mondták”, szóltak”, „hallotta”, elcsodálkozott”, „megőriz-
te”, „forgatta”, „visszatértek”… Csupa-csupa ige, amelyek 
mind nyelvtani, mind teológiai értelemben leírják a cse-
lekvést, a történést és a létezést. Erre a mozgalmasságra és 
dinamizmusra utal a szakasz első szava is: miután. 

Miután az angyalok látogatást tettek a pásztoroknál, 
rögtön beindultak az események, amelyek olyan gyorsan 
történtek, hogy nagy leíró részekre nem volt idő; helyettük 
azonban csak úgy nyüzsögnek a szövegben a kijelentő és 
felszólító módú igék.

A 15. vers a jó hírt hozó, éppen távozóban lévő angya-
lokra utal, akik szavaikkal egy eseménylavinát indítottak 
el a pásztorok – addig talán nem túl eseménydús – életé-
ben. Ebben a versben már nem az angyalok az érdekesek, 
hanem az üzenet és az üzenő Úr. A 16. vers leírja, hogy a 
pásztorok mindazt megtalálták, amit kerestek. Sőt annál 
még többet is. Hiszen ott volt Mária. Ott volt József. És ott 
volt a jászolban fekvő kisgyermek. Jézus, ez a teljesen em-
beri kisgyermek, aki mégis valami egészen újat, valami 
egészen csodálatosat hozott az életükbe. 

És akkor ismét történik valami, ami megint csak előbb-
re viszi a történést, a cselekvést és a létezést… A 17. versben 
pásztorok beszélni kezdtek. Elmondták, amit hallottak. 

És most már csak úgy „peregnek a kockák”: a körü-
löttük állók „hallgatnak”, „csodálkoznak”, „megőriznek”. 
A beszédet hallva Máriának pedig még a szívében is „meg-
mozdulnak a szavak”; hiszen ahogy olvassuk, „forgatta 
őket a szívében”. A szövegből nem derül ki, hogy kik azok, 
akik „hallgatták” őket vagy „csodálkoztak” azon, amiről 
a pásztorok beszéltek. Lehet, hogy a hallgatóság csak Jó-
zsefb ől és Máriából állt, lehet, hogy mások is ott voltak 
velük, de az is lehet, hogy a betlehemi emberek csodál-
kozásáról is beszél az evangélista. Nem tudjuk, kik hall-
gatták a pásztorokat, azt azonban igen, hogy a pásztorok 
látogatásával valami megváltozott, valami elkezdődött. 
Már a nyelvtani szerkezetekből is sugárzik, hogy hatal-
mas dolog történt. Az egész szakasz csupa-csupa mozgás 
és dinamizmus.

Az utolsó mondat, a 20. vers is rendkívül sokatmon-
dó: „A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasz-
talva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és 
láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” A hely, ahová vissza-
tértek, nem változott, ők azonban egészen más emberekké 
lettek. Őket átformálta a csoda, amellyel találkoztak. Hi-
szen annyi minden történt… Annyi sok minden, hogy azt 
az evangélista is csak sietve, rohanva, igéket egymás után 
„dobálva” tudja leírni. Mint aki levegőt sem vesz közben.

Ahogyan az addig talán szűkszavú pásztoremberek sem 
tudták nem elmondani, amit hallottak és láttak. Istent di-
csőítve és magasztalva tértek haza. Hiszen nemcsak körü-
löttük, hanem bennük is megmozdult valami. 

Erről is szól a karácsony. Egyrészt arról, hogy Isten az, 
aki mindent, de mindent megmozgatott azért, hogy a pász-
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toroknak és az őket hallgatóknak jobb életük legyen. Más-
részt pedig arról, hogy ez a csoda – ami kimozdította és 
megmozdította a pásztorokat – azóta is mozgásban van. És 
az a hír – amiről ezek a kevésbeszédű pásztoremberek bi-
zonyságot tettek az első karácsonyon – azóta is, minket is 
megmozdít és kimozdít. Nem hagy bennünket sem nyug-
ton. Mi sem tudunk szó nélkül elmenni mellette, mi sem 
tudunk nem beszélni róla. 

Az igehirdetés elé

Nagy Feró egyik dala ezzel a sorral kezdődik: „Legyen 
úgy minden, mint régen volt…” Karácsonykor gyakorta 
bennünk is ez az életérzés fogalmazódik meg: „Legyen 
úgy minden, mint régen volt…” Legyen úgy, mint gyerek-
korunkban… Legyen úgy, mint egyszer, amikor úgy volt, 
hogy esett a hó… Legyen ugyanúgy, legyen ugyanolyan 
minden, mint amikor a nagyszüleink is velünk voltak… 
Legyen úgy a szenteste és legyen a karácsony, ahogy régen 
volt… Legyenek ott ugyanazok, akik tavaly, akik tíz vagy 
húsz éve ott voltak, legyenek velünk azok, akik gyerekko-
runkban is velünk voltak! Legyen minden ugyanúgy… 
„Legyen úgy minden, mint régen volt…”

Karácsonykor különösen is vágyunk az állandóság-
ra. Ugyanazokra az arcokra, ugyanolyan karácsonyfára, 
ugyanazokra a díszletekre, ugyanazokra az ízekre. „Le-
gyen úgy minden, mint régen volt…” 

Mégis – minden karácsony más. És talán jó is ez így. 
Hiszen az, amit ünneplünk, az az esemény is csupa-csupa 
mozgás. És ennek a mozgásnak csak egy apró mozzanata 
az, hogy megmozdulnak a „helyhez kötött” pásztorembe-
rek. Hallanak, látnak, mennek, beszélnek, továbbadnak, 
dicsőítenek, visszatérnek... És minden bizonnyal nem az 
jut eszükbe a csodáról, ami nekünk: „Legyen úgy minden, 
mint régen volt...” Mert a karácsonyi csodával tényleg min-
den, de minden megváltozott az életükben. Már semmi 
nem olyan, mint régen volt... 

Legyen úgy minden, mint régen volt? Egy kicsit ta-
lán igen. Ami a tradíciókat illeti, legyen úgy, mint ré-
gen volt… De mégis, karácsony lényege a mozgásban 
van. Abban, hogy megmozdít és kimozdít mindenkit a 
fásultságból, aki a jó hírt hallja. Hiszen hatalmas dolog 
történt. A leghatalmasabb, ami addig bármikor is tör-
tént. Megszületett az Isten Fia. És azóta semmi nem le-
het úgy, mint régen volt… Minden megváltozott. És min-
den változik azóta is. 

Karácsony akkora erejű, olyan „erős” ünnep, hogy 
minket is meg és ki kell hogy mozdítson. A hétközna-
pokból, a problémáinkból, a félelmeinkből vagy a közö-
nyünkből. Sőt még abból az állapotból is, amikor sem-
mi mást nem kívánunk, csak azt: Legyen úgy minden, 
mint régen volt…

Felhasznált irodalom
http://gotteslie.be/2014/exegetische-predigtnotizen-2-lu-

kas-215-20/
http://www.perikopen.de/Lesejahr_B/W_Lk2_1-21_Kirchsch-

laeger.pdf
Prhle Károly 1991. Lukács evangéliuma. Evangélikus Egyete-

mes Sajtóosztály, Budapest.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 
465–466. o.)
„Karácsonyhoz nemcsak az »örömhír«, hanem az öröm-
hír által kiváltott »öröm« is hozzátartozik. (…) Az öröm 
nem egyszerűen valamiféle jó hangulat, hanem az Isten 
felé forduló hála fejeződik ki benne. (…) Az isteni cselek-
vés elbeszélése kilép a mesék és legendák világából, és a 
mindennapi élet tartozékává teszi a betlehemi istállóban 
történteket az ókortól kezdve mindmáig.” (Id. Magassy 
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mária magában végigpörgeti az eseményeket, külö-
nösen az angyali üdvözletet, megpróbálja megérteni azo-
kat. Mária nem fogja fel azonnal Istennek Jézusban történő 
cselekedete teljes értelmét. A 19. vers refrénje a 2,51, s Má-
ria hitben megtett útjának jelévé válik (ld. 8,19–21; 11,27–
29; ApCsel 1,14). Mária a hívő mintaképe.” (Jeromos-biblia-
kommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„Ha netalán kevesellnénk, hogy semmi többet, csak 
csodálkozást váltott ki beszédük a hallgatókból, gondol-
juk meg azt, amit valaki így fogalmazott meg: a hit a cso-
dálkozással kezdődik.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses 
a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Mária is »megtartja és szívében forgatja vala« az átélte-
ket és hallottakat. Szent titkok rejlettek benne, amelyeknek 
gazdagságával nem telhetett el a lelke. Valóban, nem arra 
való a karácsonyi csoda, hogy egy-két ünnepnap után na-
pirendre térjünk felette! (19.)” (Victor János: Csendes per-
cek. Református Sajtóosztály)

„Az üdvösség a Biblia szerint nem más, mint a megva-
lósult vagy a valósulóban levő isteni szó. Az Újszövetségben 
ez a szó magában Jézusban testesül meg (…) Bizonyára nagy 
hit kellett ahhoz, hogy a gyermekben felismerjék a »Krisztus 
‒ urat« (11. v.), és a pásztorok szemmel láthatóan elegendő hit-
tel rendelkeztek. (…) A két ige, a »szívébe véste« (szüntéreó) és 
az »el-elgondolkodott« (szümballó), a hit drámájának egészét 
körvonalazza, amely Mária lelkében bontakozott ki meghívá-
sának első pillanatától fogva. Semmi sem világos abból, ami 
történik, de ő nem veszíti el bizalmát, és nem mond le Isten 
szavának elfogadásáról. A hit az ő esetében is útonjárás, lassú, 
fáradságos keresés, és nem valamiféle békés birtoklás.” (Or-
tensio da Spinetoli: Lukács – a szegények evangéliuma. Agapé)
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal – 
A Márk-változat (részlet)

„És az rendben van, hogy az uramat csak úgy lecsukták? Mert 
egész életében dolgozott? Mert szerette a földet? Nincsen rend-
ben, Irénke. És ha az Úr végtelen jóságában répát teremtett 
meg fehérgyökeret meg karalábét, akkor mért feledkezik meg 
a hozzá való esőről? A papunkat nem kérdezem, de magát 
megkérdezem, Irénke, maga nem elfogult. Nyakunkba ültet-
tek egy lusta Istent? Anyám felröhög. Ezt megjegyezhetem, 
Rózám? Mindent, kedveském, mindent. Kérdezhetek vala-
mit? Mindent, Rózám, mindent. Miért tetszik nevetni eny-
nyire? Nevetni jó, nem? Nem. Nevetni csak akkor jó, ha oka 
van. Hólyagos ember az, aki ok nélkül nevet. De mondok még 
egyet, tudom, nem fog nevetni. Hát az se csúf, ahogy elszállí-
tották az első urát? Akit a németek úgy elpusztítottak. Már ne 
haragudjék. Anyám hallgat. Úgy hajtja le a fejét, ahogy apám 
szokta. Én hallom csak, amit mond. Az Isten csúfsága. Meg: 
Hogy ne legyen rossz, Istennek se szabadna léteznie. Úgy ka-
paszkodom a ceruzába, mintha az segíthetne. A két asszony 
közt a szobában egyszerre látom az ezüstös Kisjézust és a ke-
resztre feszítettet. Nem gondolok semmit. Fáj valami. Talán 
az, hogy anyám nem hangosabban válaszolt.”

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ezt a részt már jól ismerjük. Számtalanszor hallottuk. Nem 
is olyan érdekes, mert túl idilli. Túl konkrét. Egy régi, szép 
történet. Ez olyan „egyszer volt, hol nem volt” szakasz, ami 
akkor megtörtént, de már vége. Jó lenne összekapcsolni a 
mostani világgal, de sokkal nehezebb dolgunk van, mint 
mondjuk egy példázat esetében, ahol egyértelműbb, hogy 
azon keresztül Jézus a mai embernek is üzen valamit. 

Talán az az egy momentum nem idillikus benne, hogy 
a pásztoroknak késő éjjel fel kellett kelni és be kellett gya-
logolni a városba. Ezek a pásztorok bátrak lehettek, mert 
nem szaladtak el, s nem bújtak el, amikor az éjszaka sötét-
jében megjelent nekik valami nagy, fénylő entitás. Annak 
ellenére, hogy valószínűleg nem tudtak semmit az angyal-
ról, és fogalmuk sem volt, hogy igazat mond-e nekik, fog-
ták magukat, felkerekedtek, és kérdés nélkül elindultak. 
Én nem biztos, hogy képes lettem volna erre. 

Az nagyon érdekes, hogy az angyalok miért pont a pász-
toroknak szóltak először a Megváltó születéséről. Lehet, 
hogy a gazdagabb emberek nem hittek volna nekik? Lehet, 
hogy azok az emberek, akik a biztonságos házban ücsörög-
tek, nem indultak volna el? A pásztoroknak nem volt veszí-
tenivalójuk, mint más társadalmi csoportoknak. Őket így 

is mindenki lenézte, utálta, kigúnyolta. Úgy tűnik, hogy 
egyszerű emberek módjára kezelik a történetet, nem úgy, 
mint a későbbi, „komoly” vallási vezetők. 

Vajon mit gondolhattak a pásztorok? Lehet, hogy ab-
ban bíztak, hogy mostantól végre nekik is jobb sorsuk lesz. 
Ők is zsidók voltak, akik várták a Messiást. Még az is lehet, 
hogy este a tűz mellett épp erről beszélgettek. Lehet, hogy 
ezért jelentek meg pont nekik az angyalok, mert ők még 
gondoltak a Messiásra? Lehet, hogy azért ők voltak a „ki-
választott” elsők, mert ők képesek voltak otthagyni a nyá-
jat, s érezték, hogy itt most valami fontosabb lesz? Éjsza-
ka, a hidegben, sötétben és bizonytalanságban mertek el-
indulni valami új felé. 

Nem is olyan idilli ez a történet! 

 Karácsony utáni vasárnap

f Lk 2,33–40

Igehirdetési előkészítő

Női hang a nyilvános térben – homiletikai jellegű 
exegézis

Anna, az özvegyasszony 84 éves koráig várt a nagy találko-
zásra. Simeon is hosszú évekig várt a nagy pillanatra. Er-
zsébet és Zakariás is évtizedeken keresztül várt fi uk meg-
születésére. A hosszú várakozás nem kis megpróbáltatást 
jelent. Az sem jelent hétköznapi erőpróbát, hogy gyüleke-
zeti tagjainkat igazi maratoni sorozattal ajándékozhatjuk 
meg idén: négy nap, négy igehirdetés egymás után. Van, 
aki folyamatosan hallgathatja végig a lukácsi tanúságtétel 
szakaszait, de van, aki csak egy-egy felvillanás erejéig ül 
be töltekezni az ige forrásából. 84 év után, három nap után, 
a karácsonyi hajrá utáni első fellélegzésben, pont ott, pont 
akkor történt meg az életet, szabadulást jelentő felismerés.

Jézus születésének története nem ér véget azzal, hogy 
a pásztorok és a királyok kivonulnak a színről. Az evan-
gélium fénye megszólította a társadalom peremére sodró-
dottakat, megszólította a távoli vidékek bölcseit. Ám igen 
hamar áttörte az istálló falát, és beragyogta a jeruzsálemi 
templomot is. A hívó szó, a minden nemzetnek szánt öröm-
hír eljutott Izrael népéhez is.

A velünk közösséget vállaló Jézus betöltötte a törvényt, 
és a törvény determinizmusának keretei között nyitotta 
meg az utat a szabadulás felé. A kicsiny gyermekről szóló 
elbeszélés is arról szól, hogy Jézus betölti a törvényt. Nyolc 
nap után körülmetélték, majd megvárták, míg leteltek Má-
ria tisztulási napjai. A lukácsi elbeszélés szerint Egyiptom 
helyett Jeruzsálembe mennek, és bemutatják az elsőszü-
lött fi úért járó kötelező áldozatot.
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Ott, az Isten szent templomában történik két váratlan és 
sokatmondó találkozás. A lukácsi szerkesztéseben sok pár-
huzamot lehet felfedezni. Erzsébet és Zakariás párja a Jézus 
születéséről szóló elbeszélés végén Simeon és Anna. Kide-
rül a rövid szakaszból, hogy Jézus közel áll Jánoshoz, de na-
gyobb nála (vö. Lk 1,80 és Lk 2,40). Jézus családja elindul Ná-
záretből, és visszaér Názáretbe. Ezen elbeszélői keretek között 
megszólal a ígéret beteljesülésének örömhíre. A megváltás-
ról szóló ígéret ott teljesedett be Jézus születésével. A világos-
ság megjelent a pogányoknak és Izrael népének dicsőségére.

Felismerés 

Simeon a Lélek indíttatására pont aznap bemegy a temp-
lomba, és felismeri Jézusban az ő személyes üdvözítőjét és 
a világ üdvözítőjét is. Anna, az idős özvegyasszony „ab-
ban az órában odaállt”, és hirdette az ott levő sokaságnak, 
hogy beteljesült az ígéret. Nem homályosodott el a „látá-
suk”, nem győzte le őket a keserűség, a reményvesztettség. 
Nem roskadtak össze az évek súlya alatt, és nem vádolták a 
megérkezett Megváltót, hogy miért késett ennyit. Mindket-
tőnek az első szava az Isten dicsőítése és a neki való hálaa-
dás. Egy szokásos napon, amikor közelükbe került Jézus, 
a legnagyobb alázattal és örömmel dicsőítették Istent. Tele 
volt a szívük dallal, hiszen vele találkozhattak!

Ellentmondások 

Mária és József csodálkoznak a hallott szavakon. Úgy tűnik, 
ez a legőszintébb emberi reakció. A felfedett üzenet viszont 
nemcsak csodálkozást, hanem megütközést is kelthet. Itt, 
a legkedvesebb elbeszélés peremén felcsillan Jézus külde-
tésének nehézsége, felvillan egy pillanatra az a valóság, 
amelyben hétköznapjainkat éljük. „A Sionra egy követ te-
szek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul.” (Ézs 
28,16) „…olyan kő lesz, amelybe beleütköznek, olyan szik-
la, amelybe belebotlanak.” (Ézs 8,14) Jézus a megütközés 
köve (Róm 9,32–33), aki egyben drága kincs is (1Pt 2,6–8), 
alapkő is. Összezúz, szétmorzsol, felfedi a szív legmélyebb 
gondolatát, jel, amelyet elutasítanak. Egyrészt Jézus a szi-
lárd, örök alap, akinek a dicsőségét, szabadító erejét csak 
úgy ismerhetjük fel, ha vállaljuk a bűnbánat szívet szoron-
gató útját. Ez az igeszakasz másrészt az ítéletnek egy másik 
aspektusára is utal. Lesznek, akik nem ismerik fel őt. Lesz-
nek, akik sötétségbe vesznek, mert nem látták meg benne 
az igazi világosságot. A korabeli Izraelben voltak többen is, 
akik nem ismerték fel „meglátogatásuk” idejét. 

Anna 

Miért került be az elbeszélésbe ez az idős asszony, akinek a 
neve „kegyelmet” jelent? A lukácsi elbeszélés szociális ér-
zékenységére vall, hogy csak ebben az evangéliumban ki-
lencszer fordul elő özvegyasszony. Anna úgy az ószövetsé-
gi, mint az újszövetségi özvegyasszonyok ideáltipikus képe. 
Nem köt második házasságot, bár hatvanéves koráig Pál 

szerint megtehetné (1Tim 5,3–16). A templomban él, és ke-
gyes életvitellel, szüntelen imával ajkain mindennap Isten 
közelében van. Anna az a prófétaasszony, aki az összekötő 
kapocs a két szövetség női prófétái között. Anna az ószövet-
ségi Mirijamot, Debórát, Huldát és Ézsaiás feleségét követi. 
Ő az előképe az Újszövetségben is megtalálható prófétáló 
nőknek (ApCsel 2,17; 21,9). Az exegéták véleménye meg-
oszlik afelől, hogy 84 éve volt özvegy vagy 84 éves volt. Öz-
vegységének ideje viszont kétségtelenül hosszú volt. Szavait 
Lukács nem jegyezte fel, de a személye részletekig menően 
fontos. Ott, a templomban, Jeruzsálem kiemelt nyilvános 
terén, ahol nap mint nap számtalan áldozatot bemutató pap 
és lévita halad el, egy idős és szegény asszony felismeri az 
igazi világosságot, az ígéret beteljesülését, és hangos szóval 
hirdeti azt mindenkinek. A nyilvános térben Anna szavai 
sokak számára közvetítik a szabadulás üzenetét.

Kegyelem és bölcsesség 

Végül felvillan még két lukácsi jellegzetesség. Jézus nem-
csak lelki erőben, hanem bölcsességben is növekedett, és 
Isten kegyelme volt rajta. Mindkét jellemvonás fontos he-
lyet foglal el a lukácsi szövegekben. A bölcsesség Isten aján-
déka, amit a kegyelem, vagy másként fordítva Isten ked-
vessége tehet teljessé.

Sokak elesésére és felemelésére

A karácsonyi ünneplés negyedik napján óhatatlanul bele-
botlunk az üresen heverő csomagolópapírokba, a szétgurult 
ajándékokba. Napok óra együtt otthon a család, és kezdi a 
felfordulás bekebelezni a lakást. Ráadásul folyton belebot-
lunk egymásba a fürdőszoba előtt. Ilyenkor mindig felmerül 
egy-két eget-földet rázó kérdés… Jó ez nekem? Kell ez nekem?

1992-ben Günther Deming képzőművész elkészítette az 
első „botlatókövet”, amelyből azóta közel 53 000 van Eu-
rópa járdáiba, lakóházak elé bebetonozva. Az elé a ház elé 
kerül egy kő, ahonnan a második világháború idején el-
vittek egy zsidó személyt. A kőre a koncentrációs táborban 
elhunyt személy adatai kerülnek. Abba is bele lehet botla-
ni… Lehajtott fővel, a magunk eszmefuttatásainak zártkö-
rű pályáját járva egyszer csak belebotlunk egy ilyen kőbe… 
Ki volt? Mikor volt? Mi történt? És elindulunk az emléke-
zés útján, az emlékezésnek azon az útján, amely a javítha-
tó mába akar visszavezetni…

Ma így botlunk meg abban az alapkőben, amelyet Jézus 
jelent nekünk. A betlehemi történet átmelegíti az átfázott 
szíveket, de pár napon belül „botlatókőként” a lábunk elé 
kerül. Eleshetünk, ráeshetünk, összemorzsolhat, megbot-
ránkozhatunk… Kell ez nekem? Jó ez nekem? – tesszük fel 
újra és újra felháborodva a kérdést. Bosszantó, hogy Jézus 
nem hoz azonnali megoldásokat. Átkarol, és előbb vagy 
utóbb tükröt tart elénk. Ki vagy, testvérem? Merre haladsz? 
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A körülötted élők mit jelentenek neked? Jézus kézen fog, 
és újra és újra elgondolkodtat, kérdéseket ébreszt benned.

Minél több karácsonyfát díszítünk, annál jobban ránk 
nehezedhetnek ezek a kérdések. Nem rossz dolog ez az ün-
nep, de mintha csak egy rövid álom lenne. Telnek az évek, 
és a múló évekkel együtt gyűlnek a veszteségek is. Hiá-
nyoznak emberek a karácsonyi vacsoráról, betölthetetle-
nül marad a helyük. Az erő lankad, az álmok fakulnak, és 
a szívünk kezdjük szorosan becsomagolni, leszigetelni… 
Védekezni kell a hideg ellen…

Ha ma belebotlunk a csalódásainkba, és szomorúsága-
inkkal számot vetünk, engedjük, hogy még egyszer bele-
botoljunk ezekbe a mai nap evangéliumának fényében is. 
Igen, Jézus tükröt tart, de nem az a célja, hogy szárnyain-
kat letörje, álmainkat megölje. Tükröt tart, hogy valóban 
felemelhessen, hogy az ő valóságos álmába illessze a mi ter-
veinket. Engedjük, hogy a mai igében megbotoljunk, és a 
hála szavai törjenek fel lelkünkből!

Anna, az idős özvegyasszony több évtizedes özvegy-
ség után is ott él a templomban, mintha senkije, semmi-
je sem lenne. Imával és böjtöléssel telnek napjai. Utolsó, 
lankadó erejével is keresi Isten közelségét, mert az jó ne-
ki, az békességet és erőt ad, teljességbe viszi. Ez az életé-
ben megtört és megpróbált asszony sok-sok év várakozás 
után is, az egyik legszokásosabb nap közepén is felismeri 
a közelébe kerülő kisgyermekben az Úr Jézust! Belső sze-
meivel felismeri, hogy a legnagyobb Szabadító van ott mel-
lette! Az idős, megtört lélek önfeledten hálát zeng, dicsé-
ri az Istent! Nem vagyunk determinálva a végső sötétség-
re, a vakságra. Nem törvényszerű emberi sors, hogy az idő 
múlásával, a karácsonyok szaporodásával egyre rezignál-
tabbak, távolságtartóbbak legyünk. A veszteségek ellené-
re is, a hosszú várakozás ellenére is feltör a hálaadás An-
na lelkéből. A Szabadító, az Erőforrás itt van mellettem!

Szűkös a lakás a többnapos folyamatos családi együtt-
lét után, ez valahogy természetes, és mégis… Adj hálát, 
hogy velük telhet el az ünnep, hogy nem a szabad ég alatt, 
hogy nem magányosan, hogy nem a teljes kiszolgáltatott-
ság közepén énekelted a Mennyből az angyalt. Adj hálát, 
hogy egy olyan Úr születését ünnepelheted, egy olyan 
Úr követésében járhatsz, aki győzött a bűn és a halál fe-
lett! És még hálát adhatsz sok minden másért… A hála-
adás a vakság, a fásultság elleni gyógyír. A hálaadás az, 
ami lassan-lassan megnyitja belső szemeinket, hogy ész-
revehessük a nap mint nap értünk és az egész világban 
szükséget szenvedő teremtményekért, emberekért cse-
lekvő Isten kezét!

„Madarak jönnek, madarak jönnek…” Többször be-
lebotlunk saját magunkba, Jézus nekünk szegezett kérdé-
seibe, de közben higgyük és engedjük, hogy életünk egy-
re szilárdabb házzá épüljön azon a sarokkőn, azon a szi-
lárd alapon, akinek fénye ilyenkor karácsonykor beragyog 
mindent.

Felhasznált irodalom
Th e New Interpreter’s Bible. 9. köt. Abingdon Press, Nashville, 

1995.
Bovon, François: Das Evangelium nach Lukas. Neukirchener, 

Zürich, 1989. (EKK III/1.)
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 468. o.)
„Ami az angyalénekből kimaradt, azt mondja el igénk sze-
rint az agg Simeon: Jézus útja fájdalmak között vezet előre 
egészen a Golgotáig, így az Ő népe sem számíthat idillikus 
körülményekre földi vándorlása idején. Karácsonyt ez az 
ige helyezi a realitások talajára. Abban is, hogy azt a bé-
kétlenséget említi, amit Jézus szolgálata és személye hoz 
az életbe; de abban is, hogy magunk sem értjük sokszor 
mindazt, ami velünk történik.” (Id. Magassy Sándor: Pe-
rikópák. Magánkiadás)

„Azok, akik ellenmondanak neki, nem fognak késni 
olyan magatartást tanúsítani Jézussal szemben, amely-
nek láttára a Mária szívét átveri az éles tőr. De az is a hit 
és engedelmesség ügye, mert Jézust nem az emberek te-
szik királlyá, hanem maga Isten keni fel Messiássá.” (Ra-
vasz László: Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„kard: A leginkább idevágó párhuzam az Ószövetség-
ből Ez 14,17 és a megkülönböztetés kardja. (…) Simeon és 
Anna párba állítása megfelel Zakariás és Erzsébet párba 
állításának (…) Lukács ezzel az elrendezéssel azt fejezi ki, 
hogy a nő és a férfi  együtt és egymás mellett állnak Isten 
előtt.” (Jeromos-bibliakommentár. Szent Jeromos Katoli-
kus Bibliatársulat)

„Annát olyan embernek ismerjük meg, akinek egyet-
len életcélja van: Isten. Életét kitölti a várakozás Isten vég-
leges szabadító cselekedetére.” (Biblia magyarázó jegyze-
tekkel. Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó)

„Nincs sima út a hit felé, mert Jézus minden elkép-
zelésüket meghaladó módon jelenik meg. (…) ellenmon-
dásnak kitett jel. (…) Jelen mindig az isteni hatalom és 
erő megnyilatkozásának jelét értették. Ezért mondtak el-
lene annak, hogy a bűnöket megbocsátó és az evangéliu-
mot hirdető, mindig szolgáló Jézus volna az Isten jelenlé-
te népénél.” (Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Evangé-
likus Sajtóosztály)

„…jelek a teremtés művei és a csodák. Jézus folytatni 
fogja e csodák művelését (…). Jézus érlelődése a bölcsesség-
ben az általános emberi fejlődés törvényeit tükrözi. A meg-
ismerőképességek kibontakozása nála is megelőzi és nem 
követi az ész használatát. Meg kell értenie önmagát, saját 
misztériumát, az Atyával való közösségét, és mindez las-
san, fáradságosan történik.” (Ortensio da Spinetoli: Lukács 
– a szegények evangéliuma. Agapé)
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Illusztrációk

TÖRTÉNET

Kurt Vonnegut: A hazátlan ember (részlet)

„Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacilusok be-
tegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthon-
ban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 
tíz anyából egy gyermekágyi lázban hal meg.

Ezek szegény asszonyok voltak – a gazdagok otthon 
szültek. Semmelweis megfi gyelte a kórházi munkamód-
szert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fer-
tőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy hulla-
házból, boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. 
Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a 
kezüket, mielőtt hozzáérnek az anyákhoz.

Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt 
ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett 
jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak ba-
rátai és támogatói az osztrák nemesség körében. De a ha-
lálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig – mivel 
sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki mások-
kal ebben a világban, mint önök vagy én – továbbra is ma-
kacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket.

Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifi gurázásból 
engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, szappanozták, 
dörzsölték, dörzsölték, tisztogatták a körmüket. 

És a halálesetek ritkulni kezdtek – ezt képzeljék el! Rit-
kulni kezdtek a halálesetek. És Semmelweis mentette meg 
ezeket az életeket.

És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió 
életet mentett meg – feltehetőleg az önökét és az enyémet is.”

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Amikor megszületik egy kicsiny gyermek, azok, akik meg-
látogatják őt vagy találkoznak a családdal, általában csupa 
kedves dolgot mondanak – milyen szép, aranyos, mosoly-
gós, és ezekhez hasonlókat. Az, hogy Jézus, bár gyermek-
ként jön erre a világra, mégis más, mint a többi gyermek, 
születésének körülményein túl abból is látszik, hogy na-
gyon súlyos mondatok hangoznak el róla. A jeruzsálemi 
templom falai között áldást kap, bemutatják őt az Úrnak, 
és mindent elvégeznek Isten törvénye szerint – eközben 
megtudják mind az ott lévők, mind József és Mária, hogy 
az üdvösség, amit Isten elkészített, és amit ez a gyermek 
hozott el, nem kirekesztő, hanem mindenkinek szól. Sime-
on és Anna aktivitásban öregedtek meg, Isten közelében, 
megőrizve az ő ügye iránti érzékenységüket, és reménysé-
gük az idő múlásával nem fakult meg. Tudtak tevékenyen 
várakozni. Végül tanúi lehettek Isten cselekvésének. Szá-

munkra az egyik legnehezebb dolog úgy várni – ünnepet, 
az ígéretek beteljesedését, azt, aki eljövendő – hogy közben 
ne fáradjunk bele a várakozásba.

Az igehallgatók közül némelyek számára volt valami 
nyugtalanító, egyenesen félelmet keltő a szövegben, mégpe-
dig az a rész, amely arról szól, hogy Jézus nemcsak jel lesz, 
és az üdv ígéretének beteljesítője, de olyan valaki is, aki so-
kak elesésére és felemeltetésére rendeltetett, és lesznek, akik 
ellene mondanak a jelnek. Valóban így történt, tapasztal-
juk ma is, sokan vannak, akik elutasítják Jézus személyét, 
és nem hisznek életújító hatalmában; ez abban a korban 
sem volt másként. Máriát is felkészíti Simeon arra, hogy 
gyermeke nehéz életutat fog bejárni. Meg nem értés, előí-
télet, hamis vádak, gyanakvás, igazságtalan ítélet, szenve-
dés, halál – mindebben volt része. Mégis határozottabb az 
örömhír: Jézus létezése maga a vigasztalás és a remény min-
denki számára, ez örök üzenet. Túl leszünk azon a vasár-
napon a karácsonyi ünnep családi együttlétein – de az, aki 
megszületett, velünk marad. Az igében hangsúlyosan meg-
szólal a hála, ami az ünnep elmúltával sem szűnhet meg. 

 Óév

f Lk 12,35–40

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep jellege

Nagynak tűnik a kísértés, hogy az óév (rendszerint) esti 
istentiszteleten az éberségről szóló alapige – hogy legyünk 
mindig észnél – túlaktualizált erkölcsprédikációba fordul-
jon, megcélozva a szilveszter éjszakájának szokásos tivor-
nyáit. Minden szempontból különösen veszélyesnek érzem, 
hogy egy ilyen útra lépjünk, ebből nem lehet jól kijönni. 
Az ige sem ezt kívánja, és nekünk sem ez a dolgunk. Jézus 
a keresztény életmódot rajzolja meg, ami nem kényszerít-
hető bele egyetlen, mindig zavaros éjszakába.

Párhuzamos helyek

A folytonos készenlétre való felhívás, ami abból fakad, hogy 
nem ismerjük a megmérettetés idejét, áthatja az Újszövetsé-
get. A szinoptikusoknál különösen nagy hangsúlyt kap, azzal 
együtt, hogy apró, de jelentős különbségek is megjelennek. 
Mk 13,28–37 összefüggő egysége szinte változatlan formában 
jelenik meg Mt 24,32–44-ben. Lukács evangéliumában viszont 
ez az egységes szakasz három részben szólal meg, alaposan 
kiszínezve: 1. 12,35–40; 2. 17,20–37; 3. 21,29–33. Alapigénk meg-
fogalmazásában a különleges hangulat, hogy a 39. vers kivé-
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telével teljesen pozitív hangvételű (Boldogok azok a szolgák!), 
szemben a párhuzamos helyek gyakran fenyegető hangjával.

Azon túl, hogy ez a gondolat természetesen megjelenik 
a Jelenések könyvében (pl. 3,3; 16,15), fontos páli interpretá-
ció 1Th essz 5,1–11, amit mindenképpen ajánlanék elolvasni.

Rendszeres jellegű exegézis

Igénk központi üzenete az éberség állapotára vonatkozik. 
Derék felövezve (35), lámpás meggyújtva (35), várakozás (36), 
azonnal ajtónyitás (36), virrasztás (37, 38), készen lenni (40).

Anthony de Mello teológiájának szívében az awareness 
kifejezés áll. Nehéz pontosan átültetni a magyar nyelvbe, a 
könyveiben szigorúan tárgy nélkül „tudatára ébredésnek” 
fordítják (Mello 1999, 264. o.). Habár de Mello számára 
az alvásból felébredés aktusa különösen hangsúlyos, az 
awareness mégis egy állapotot jelöl, a virrasztás, éberség, 
tudatosság állapotát, szerintem ez utóbbi a legjobb fordítás. 

A következő kicsi és egyszerű, de Mello-féle mester–
tanítvány párbeszédből ki is derül a lényeg. A címe is ez: 
Virrasztás.

„– Van valami, amit én magam tehetnék, azért, hogy 
elnyerjem a megvilágosodást? 

– Körülbelül annyit, amennyit azért tehetsz, hogy a 
nap reggel felkeljen. 

– De akkor mi haszna van a lelkigyakorlatoknak, ame-
lyeket kötelezővé teszel számomra? 

– Hogy biztosan ébren legyél, amikor a nap kezd fel-
kelni.” (Mello 1993, 21. o.)

Ez a tudatosság az, amire Jézus korában és ma legalább 
annyira szüksége lenne az embernek, és ami egyre jobban 
hiányzik. Nemcsak eszmék és ideológiák, a fogyasztás és 
reklámok álomvilága igyekszik elaltatni minket, már nem 
egyszerűen a valóságtól menekülés pótszerei, alkohol, ká-
bítószer és játékfüggőség lopják el a tudatunkat, hanem a 
posztmodern ember ún. valóságvesztése generációk kór-
képévé vált. Már semmiféle külső hatás nem kell ahhoz, 
hogy álom és valóság végzetesen és kibogozhatatlanul ösz-
szekeveredjen. Ébren álmodó kóválygók lettünk.

Alapigénk második kulcsfogalma a szorongás. Jön a 
tolvaj, betör a házba (39). Akkor, amikor nem is gondol-
juk (40). A későbbi versekben szó szerint is kimondja Jé-
zus: „mennyire szorongok” (50).

Tillich hármas kollektívszorongás-fogalma, a haláltól, a 
kárhozattól és az élet értelmetlenségétől való rettegésünk a 
lehető legkellemetlenebb formában egyesül az eszkatológia 
témakörében. Pedig keresztény hitünk lényegét érinti, a fé-
lelem és reszketés (Kierkegaard) a hit abszurditását tárja fel. 

Ez a téma is különösen aktuális, hiszen társadalmunk 
mozgatórugója, hogy a szorongó ember a legjobb fogyasztó. 
A tévéhíradó tesz legjobbat az üzletnek. A tudat, hogy egy 
gonosz és ellenséges világban kell napról napra életben ma-

radni, masszív vásárlóerőt jelent. Az anyagi javaink azt az 
illúziót keltik, hogy a birtoklás révén helyet szereztünk ma-
gunknak ebben a világban. Pedig az ezek elvesztése miatti 
félelem csak rontja a helyzetet. Ekkor kezdünk nagy össze-
geket költeni biztonsági berendezésekre és betörésvédelem-
re, ami végül még tovább növeli a szorongást. Mert tudjuk, 
hogy a tolvajok mindig egy lépéssel a védelem előtt járnak.

A fenyegető hangú igehelyek számomra sokszor nehe-
zen illeszthetők be a jézusi szelídség és szerető gondosko-
dás lelkületébe. Ezzel szemben nagyon alkalmasak arra, 
hogy nagy tömegeket is irányítani tudó egyházat építsünk 
rájuk. Bizonyos szekták előszeretettel alkalmazzák a szán-
dékos megfélemlítést, hogy hívőket toborozzanak. Jézus 
szándéka szerintem pontosan ennek az ellentéte.

A harmadik kiemelt üzenet a boldogság. Boldog szolgák 
(37, 38). A várakozás és a beteljesülés boldogsága. A Szentí-
rás szereti ezt a lehető legvalóságosabban, egészen testi mó-
don megjeleníteni, lásd például az Énekek énekét. Igénk-
ben nemcsak ez a szerelmes vőlegény köszön be, hanem a 
különös 37b vers erejéig a lábmosás (Jn 13,1–11) mélysége-
sen emberi és egyúttal lenyűgözően szakrális eseménye is. 
Az Istennel való találkozás végletes intimitása.

Az eljövendő boldogsága átszüremlik a jelenbe. A bol-
dog jövő felőli remény megléte már önmagában beara-
nyozza a jelent. A remény, a virrasztás, a tudatosság ön-
magában hordozza a boldogságot, mert eltéphetetlenül a 
remélt jövőhöz köt. 

Igehirdetési vázlat

Mit hoz a jövő? A jövőtől való félelem általános életérzés. 
Aktuális, mindennap mennyiszer halljuk: Ebbe a zava-
rodott világba inkább nem is akarok gyermeket szülni! 
Micsoda szennyezett Földet örökölnek majd az unoká-
ink! Ózonlyuk, természetes és mesterséges sugárzások, 
tornyosuló szemét, haldokló természet, felélt vízkészlet és 
ásványkincsek. Mi lesz ezzel a sok millió menekülttel? Eu-
rópában pár évtized múlva a kereszténységet felváltja az 
iszlám! És így tovább…

Jobb nekünk aludni. Az otthonunk, az ágyikónk bizton-
ságos, nem is akarok ilyeneken gondolkodni, becsukom a 
szemem, befogom a fülem, elmenekülök az álomvilágba, ma-
gam mögött hagyom a valóságot. Senki sem szeret felébred-
ni, felkelni. Aludni jó. (A legkegyetlenebb börtönbeli kínzás-
nak számított, ha aludni sem hagyták az elítéltet.) Az alvás 
gondtalanságnak tűnik. Mintha körülöttem elpárologna a 
gonosz, ellenséges valóság. Az alvó emberekkel nincs gond. 
A világ mindent megtesz, hogy mély alvásban, különféle ál-
mokban tartson minket. Néha szándékosan rémálmokban.

Óév este hagyományosan a számadás, a hátra- és az elő-
retekintés alkalma. Könnyen kimondjuk: Ami volt, az bor-
zalmas volt, el akarom felejteni. Ami lesz, abba meg bele 
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sem akarok gondolni. De nem pont azért tűnik ilyennek, 
mert egyik álomból zuhantunk a másikba?

Jézus boldogságot ígérő szava, ami éberségre és tudatos-
ságra hív, nem valami alternatív rózsaszín álmot ígér. Viszont 
ígéri, hogy ha tiszta és nyitott szemmel, illetve szívvel nézzük 
a világot, akkor megláthatjuk Isten szeretetének számtalan 
ajándékát. Leginkább az ébredés, az álomból való szabadu-
lás, a szabad és felelős cselekvés és gondolkodás ajándékát.

Az Úr visszatér (36), megérkezik (37, 38), eljön (39, 40). Ta-
lálkozhatunk vele. Ha ébren vagyunk. Az éberség, a tudatos-
ság életmód, az Istennel találkozó ember életmódja. Együtt jár-
hatunk vele, ha észnél vagyunk (tudunk még szabadon gon-
dolkodni), ha önmagunk tudunk maradni, meg tudjuk lépni a 
felébredés, a tudatára ébredés, a tudatosság nagy lépését. Nem 
egyszerű út a tudatosságé, de szerintem megéri. Jézus szerint is.

Hivatkozott művek
Mello, Anthony de 1993. A csend szava. Egy perc bölcsesség. 

Korda, Budapest.
Mello, Anthony de 1999. Ébredj tudatára! Gondverő, Budapest.
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 
470–471. o.)

„…ez a készenlét boldogsággal ajándékoz meg. (…) 
Szükségessé válhat a prédikációban külön kitérni a várat-
lanság és a kiszámíthatatlanság közötti különbségre. (…) 
Az általában dúsan terített szilveszteri asztal kulináris örö-
meit felülmúlja a mennyei lakoma terített asztala, melyet 
reménységünk fogódzójának szán a velünk szóba ereszke-
dő Úr. Valami olyan szép van hátra még, amiért érdemes 
e földön vállalni nehézségeket, érdemes küzdeni a győze-
lemért, és érdemes átrendezni életünk értékrendjét.” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…rendkívül megindító elgondolás, hogy Ő, aki egy-
szer már eljött ebbe a világba rabszolgai formában, újra 
kegyelmesen leereszkedik, hogy ismét szolgáljon népének 
azok mennyei otthonában.” (William MacDonald: Ó/Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A parúzia (második eljövetel) nem érkezik el olyan 
hamar, mint ahogyan a türelmetlenség, sem olyan sokára, 
ahogyan a gondatlanság feltételezi, hanem az éjszaka kel-
lős közepén, amikor nagy a kísértés az elalvásra, ezért te-
hát még erőteljesebben kell küzdeni.” (Arno C. Gaebelein: 
Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„…nagy evangélium van abban, hogy számolva Jézus idő-
közi megérkezésével, a halálra sem úgy gondolunk, hogy el-
ragad valami félelmetes hatalom, hanem abban az órában az 
Emberfi a jön el értünk. (…) A ház urát váró virrasztás nem 
kínos kötelesség, hanem szükséges és valóságos keresztyén 

életforma. A látszólagos késedelem nem csüggeszt el, hanem 
még feszültebbé teszi a ház ura érkezésére várók boldogságát.” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„A keleti ember hosszú ruháját feltűrte, és övvel kötötte fel, 
hogy ne akadályozza a munkában vagy a harcban. Az öv fel-
kötése és a lámpa meggyújtása a készenlétet jelenti. (…) A pél-
dázat befejezése eltér az élet valóságától. Elképzelhetetlen az, 
hogy a ház ura szolgál fel az asztalnál saját szolgáinak. Jézust 
azonban tanítványai úgy ismerték, mint aki szolgál (22,27; Mk 
10,45; Jn 13,4–11). Dicsőséges visszatérését is csak úgy tudják el-
képzelni, hogy akkor is ő szolgál gyülekezetének.” (Prőhle Ká-
roly: Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosztály)

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Konrád György: A látogató (részlet)

„Alig mozdulok ki ebből a szobából, beszorultam buta négy-
szögmértanába. Testem kivájta üregét az ágyban, befész-
kelte magát a kopott tárgyak közé, megotthonosodott az 
általános málladozásban. Megtanulta útját közöttük, mint 
az állatkerti örvösmedve a betonhabarcssziklák ösvényein, 
ahogy a kezem megtanulta az útját egy testen, rögződött, 
kényszeres menetirányokban. Valaha úgy jártam egyik la-
kásból a másikba, ahogy az utazó egyik vidéki városból a 
másikba; távozóban nem bántam, hogy itt is megfordultam. 
De hogy lakóik bennük maradnak, talán évtizedeken át, ga-
lád tréfának, undok kiközösítésnek éreztem. Most, hogy az 
egyik ilyen lakásban leragadtam, és már nem járok – nem 
is hívnak – sehová, természetesnek tartom: itt fogok meg-
öregedni, nekem ez a város közepe, tájékozódásom kiindu-
lópontja, máshol lennem törvénytelen és felesleges.

A négy fal és a mennyezet lehatárolja gondolataimat, 
ahogy januárban a füstköd visszaveri a korom szemcséit 
homlokomra. Védett vagyok, van vizem, villanyom, örö-
mömben, hogy zápor és fagy nem bánthat, óvatosan he-
lyezem előre puha tagjaimat keringési pályámon, kalan-
dor ütközésekhez gyáva vagyok, vaksin már csak azt sze-
retném, ne kelljen fi gyelnem a tárgyakra, ne érjen tőlük 
semmilyen meglepetés. (…)

Mindenből több van, mint kellene, szobám teréből is. 
Eleinte még szűkösnek éreztem, fi gyelmesen kanyarogva 
is nekimentem a bútorok élének, a horzsolódás önhitt pro-
vokátora voltam. Mostanában már egyre több a helyem, a 
szoba kitágult, határai széthúzódtak. Ha besötétedik, ta-
lán a szemem romlása miatt, alig látok el egyik saroktól a 
másikig. Ha pedig az ablakból fordulok hátra, a szemköz-
ti fal elvész, s úgy rémlik, sokáig kellene gyalogolnom ah-
hoz, hogy elérjem. Ez a szoba épp elég nagy ahhoz, hogy 
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elteljen benne az életem. Lesz olyan zuga, ahová esetleg 
sohasem jutok el, térségei aggasztóan kihasználatlanok.”

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A balga szüzek példázata juthat az eszünkbe. Legyünk fel-
készültek. Égjen a lámpásunk, azaz legyen hitünk. Folyama-
tosan „álljunk munkában”, azaz dolgozzunk a lelkünkön.

Legyünk éberek, és ne felejtkezzünk el arról, hogy eljön 
majd az az idő, amikor számot kell hogy adjunk az életünk-
ről az Istennek, ezért ne halogassuk a készenlétet, hiszen a 
halál nem ér váratlanul, tudjuk, hogy egyszer majd elme-
gyünk. Emiatt ne „majd” legyünk készen, hanem „most”, 
mert nem tudhatjuk, mennyi időnk van még. 

Ám amíg élünk, szabad akaratunk okán mindig van mó-
dunk, lehetőségünk a változásra, a megtérésre, de soha nem 
szabad elfeledkeznünk arról, hogy az ún. „türelmi idő”, amely-
nek a hossza mindenki esetében más és más, egyszer lejár…

Forduljunk hát Istenhez, térjünk meg hozzá, fejezzük ki, 
hogy az ő akarata szerint akarunk élni, tegyük ezt akkor is, ha 
jól tudjuk, hogy a megtérés után is küzdelem az életünk, hiszen 
szükségünk van a megtisztulásra. Ezért mindennap ébernek 
kell lennünk, fel kell hogy övezzük magunkat, készenlétben 
kell hogy álljunk, és mivel nem tudhatjuk, pontosan mikor 
lesz a végső ítélet napja, a halogatás nagyon veszélyes is lehet.

De persze nehéz kérdés az, hogy mikor vagyunk ké-
szen. Mitől vagyunk készen? Felmerülhet önmagunk meg-
ítélésének, akár egyenesen elítélésének a kérdése, az, hogy 
meg tudunk-e bocsátani magunknak vagy sem… (Néha mi 
szigorúbbak vagyunk önmagunkhoz, mint az Isten hoz-
zánk… Ő igazságosabb velünk, mint mi önmagunkkal.) 

Próbáljunk meg megbocsátásban és békében élni, igye-
kezzünk tiszták maradni akkor is, amikor Isten tesz pró-
bára vagy a sátán kísért bennünket.

Az ember félhet a próbatételtől vagy kísértéstől, és tarthat 
az isteni ítélettől is, de ha hinni tud, az azt jelenti, hogy bízik 
Istenben, aki igazságosabb velünk, mint mi önmagunkkal. 

 Újév

f Lk 2,21

Igehirdetési előkészítő

Néhány szó a textusról

Rövid igét kaptunk, de két olyan témát is érint, amely átível 
az egész Szentíráson. Az egyik a körülmetélkedés, a szövet-
ség témája, a másik a név, Jézus, illetve az Isten nevének té-
mája. A szövetség olyannyira hangsúlyos, hogy így nevez-

zük a Biblia két részét. Isten és az ő népének szövetsége az 
egész világ megmentésének az alapja. Az Ábrahámmal kö-
tött szövetség jele a körülmetélkedés. Isten Ábrahámnak azt 
ígéri, hogy nagy nép lesz, és általa nyer áldást a föld minden 
nemzetsége. Amikor Jézust körülmetélik, akkor elfogadja ezt 
a szövetséget, belesimul ebbe a hagyományba. Egyrészt be-
teljesíti a régi ígéretet, másrészt jelzi, hogy ebből a régi szö-
vetségből kiindulva szeretné a világot megmenteni. Jézussal 
nem szűnik meg a régi szövetség, hanem folytatódik, új ér-
telmet, új dimenziót kap. A szövetségnek jele van, a zsidók 
a testükön hordozták. Olyan jel, amelyet jellegéből fakadóan 
nem lehet elfelejteni, nem lehet megváltoztatni, nem lehet 
visszacsinálni. Néha nem ártana ezt komolyan vennünk. 
Abban a korban, amikor különösebb lelkiismeret-furdalás 
nélkül váltunk felekezetet, vallást, nemzetet attól függően, 
hogy hol tetszik jobban nekünk az élet, jó lenne ennek a szö-
vetségnek a kitörölhetetlen voltát hangsúlyozni. Az Isten szö-
vetsége nem változik, még akkor sem, ha mi elfelejtjük azt. 

A másik fontos téma Jézus neve. A név eredeti héber for-
mája  (Jesua), mely az arámi nyelvben is használt rövi-
debb változata volt az Ószövetségben található  (Jeho-
sua) formának. A név jelentése „Jahve a szabadító”. A Jesua 
a zsidók között akkoriban igen gyakori személynév volt. Jé-
zus apai neve „ben Joszef”, azaz „József fi a” lehetett. Jézust 
teljes arámi nevén tehát Jesua ben Joszefk ént ismerhették. 

A Jesua nevet a Szeptuagintában  (Iészusz) 
alakban írták át görögre. Ennek nyomán a Újszövetség is 
a Iészusz alakot használja, s ez terjedt el azután az egyes eu-
rópai nyelvekben, így a magyarban Jézus alakban. A musz-
limok Jézust Íszá (ىسيع) néven ismerik. Ismert a Jézus 
Krisztus és a Názáreti Jézus néven is. 

Érdemes megnézni a szó egyéb jelentéseit. 
A Jesua név a jásá ige nőnemű, ragozott alakja. Jelen-

tései: 
• segítség, segély, oltalom (5Móz 15,2; Zsolt 3,3.9; Ézs 

26,18);
• győzelem (Hab 3,8; Zsolt 118,15);
• üdv, szerencse (Jób 30,15). 
A jásá ige jelentései: 
• megmenteni, megszabadítani (5Móz 10,9; Zsolt 18,14);
• oltalmat nyújtani (5Móz 33,29; Zsolt 9,9);
• segíteni (5Móz 14,30);
• győzelmet nyújtani (1Krón 18,6).
A jásá ige főnévi alakja jelent még termékenységet, 

megmentést, üdvöt. 

Az újévről

Bár a zsidó gondolatvilág nem ciklikus természetű, mégis 
megjelenik benne az az általános szemlélet, hogy az újév a 
világ teremtésének megismétlése. A mitológiák többsége ar-
ról beszél, hogy időről időre a világ rendje felborul, zűrzavar 
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és káosz uralkodik el az emberek között, és ez a világ vagy 
részben, vagy teljesen elpusztul, azután újjáalakul. Ez az új 
teremtés, az új rend, az újév ünnepe. Az év vége mindig kao-
tikus, tobzódó, az év eleje csendes. Az év végén valamilyen 
módon meg kellett jeleníteni a káoszt, a zűrzavart, a fejetlen-
séget, hogy aztán annál erőteljesebben lehessen bemutatni az 
új rendet, az új teremtést. Ezt látjuk a mai napig is, ha a szil-
veszteri mulatságokra nézünk. A kérdés, hogy az új rendet ki 
alakítja ki, kinek van hatalma és felhatalmazása erre. Az újév 
így a világ születésének is az ünnepe, az új teremtés ünnepe. 
A tabula rasa, a tiszta lappal indulás vágya mindig is ott volt 
az emberiség gondolataiban. Ennek a legjobb alkalma, legna-
gyobb ziccere az újév. Most minden kezdődik elölről. Ebben 
az értelemben furcsa a szövetségkötést, a körülmetélkedést és 
az újévet összekapcsolni. Az egyik a múltra, a hagyományra 
épít, a másik a teljes megújulást jelenti. A két egymásnak el-
lentmondó gondolatot Jézus neve köti össze. Ő az, aki a legő-
sibb hagyományba beleilleszkedve Isten minden ígéretét be-
teljesíti. Nem törli el a régit, mégis minden új lesz. 

Néhány gondolat az igehirdetéshez

Mit viszel magaddal egy hosszú útra, egy kirándulásra? Ami-
kor költözöl, mit dobsz ki, mi az, amit nem viszel át a régi la-
kásból? Vagy még aktuálisabb kérdés, hogy mit viszel magad-
dal, amikor mindent hátrahagysz, mikor elhagyod a hazádat? 
Mi van abban a kis táskában, amit még elbírsz, és mi az, ami 
nem fontos? Mit kell elfelejteni? A szokásokat, a nyelvet, a val-
lást? Vagy talán a nevedet is? Az egyik gyerekkori ismerősöm 
sok évvel ezelőtt Kanadába költözött. Meg kellett változtatnia 
a nevét, mert a Gyöngyi az ottaniak számára kimondhatatlan 
volt, így Christine lett belőle. Az új élet új névvel jár, ha csak 
annyiban is sokszor, hogy a családi nevünk hátra kerül, és az 
ottaniak másképpen ejtik ki a számukra idegenül hangzókat. 
Már nem úgy fognak hívni, mint otthon.

Szent Ferencről írja Bonaventura: „Midőn Jézus nevét 
kiejtette vagy hallotta, vidámság ömlött el keblén, s kül-
sejében is egészen megváltozott, mintha mézet ízlelt vol-
na, vagy szép zenét hallott volna.”

A körülmetélkedés már nem a szövetség jele, legalább-
is nem csak annak a jele. De Jézus korában még az volt. 
A Wikipédia szerint: „A világon a felnőtt férfi ak mintegy 
negyede körülmetélt, de a statisztika országonként nagyon 
eltérő képet mutat. Az amerikai férfi ak több mint 85-ánál 
elvégezték, elsősorban megelőző egészségügyi beavatkozás-
ként. A brit férfi aknak mintegy 20-a körülmetélt, és ennél 
nagyobb az arány Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélan-
don. Ez a szabály a legtöbb afrikai törzsnél.” Már nincs szó 
vallásosságról, nemzeti hovatartozásról, nincs szó szövet-
ségről és elköteleződésről. Számtalan jel, szimbólum ürült 
már ki az évszázadok alatt. A kereszt a nyakban nem jelent 
hitvallásosságot, mint ahogy a keresztvetés sem. Nem je-

lent semmit, ha valakinek a neve bibliai eredetű, nem gon-
dolunk semmire, mikor valaki „Jézusom”-ot mond, ami-
kor csodálkozik. A keresztelés sem jelenti feltétlenül azt 
egy családnál, hogy keresztény szellemben akarják nevel-
ni a gyereküket, és lehetne a sort folytatni nagyon sokáig. 
Azt viszont látni kell, hogy a régi formák kiüresedése után 
nem jön törvényszerűen az új, a jobb. Azzal, hogy valami 
régit kidobtunk az ablakon, nem lettünk újak. 

Újat kezdeni úgy, hogy minden marad a régiben. Ma-
radnak a hagyományok, az emberek, a körülmények, mégis 
minden más. Csak egyetlen dolog változik. A név, az ő neve. 
Bár az sem teljesen új, hisz előre megmondták. De az még-
is új, az mégsem a régies, mert olyan alapvető, mondhatni 
ősi, hogy mindenkinek teljesen új. Ahogyan beleilleszke-
dik a történet az előzményekbe, abból senki sem sejtené, 
hogy itt most minden alapvetően megváltozik. 

A csapatsportágak fontos időszaka az átigazolási idő-
szak. Általában a szezon kezdete előtt és a közepén van ar-
ra lehetőség, hogy egy játékos csapatot váltson. Másik mezt 
húz magára, másik csapatban játszik, más nevében lép pá-
lyára. Mindent ugyanúgy tesz, mint előtte, fut, harcol, de 
másnak a nevében. Minden tette a csapatot is minősíti. Sok-
szor a játékos hibáiért a csapatot büntetik meg, de a csapat 
sikere a játékosé is, függetlenül attól, hogy mennyit játszott. 

Ahhoz, hogy valami gyökeresen új kezdődjön, tisztában 
kell lennünk azzal, hogy mi van mögöttünk. Honnan jöttünk, 
milyen volt az elmúlt év, mit hagyunk ott, és mit viszünk to-
vább. Bár hagyományaink sokszor kiürültek, érthetetlennek 
és értelmetlennek tűnnek, nem biztos, hogy mindet ki kell 
dobni. A megújulás lehet, hogy nem más, mint a kiüresedett 
betöltése. Jézus nemcsak a törvényt tölti be, hanem az ígére-
teket beteljesítve megszabadít a hagyományőrzés kényszeré-
től és a mindenáron való modernizálás divatjától is.

g  Ó C S A I  Z O L T Á N

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12. 473. o.)
„A gyermeket a törvény előírása szerint (Gen 17) a körülme-
télkedés, az Ábrahám-féle szövetség külső jele által vétetik 
fel Izráel fi ainak népközösségébe: így lesz a megszületett 
Szabadító Izráel fi aiért »törvény alatt levővé«.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Üdvtörténeti vonatkozása van ugyanis annak, hogy 
Isten nemcsak »emberré lett«, hanem egyben »a válasz-
tott népbe is beletagolódott«, vagyis »a törvény alatt levők« 
közé jött el (Róm 3,20–31). (…) Ami a karácsonyt követő 
nyolcadik napon történt, egyáltalán nem volt feltűnő. Jézus 
ugyanúgy beletagolódott a választott népbe, mint megany-
nyi előde és utóda. Neve sem volt rendkívüli. (…) Az évkez-
dés kapujában megkérdez az ige: vállaljuk-e a keresztyén 
életfolytatásból adódó konfl iktusokat egy olyan világban, 
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amely nem veszi szívesen, ha isteni szabadításra szorultsá-
gával szembesítik, és megfosztják őt az öntökéletesség vagy 
legalábbis az önmegváltás hamis reménységétől. (…) Mi az 
újévi személyes üzenetet az isteni útmutatásban és segít-
ségígéretben keresnénk, helyette azonban a magunk rab-
ságának jelenvaló nyomorúságával szembesülünk. Igénk 
nem azt mondja, hogy »csak bátran előre Jézussal, aki se-
gítségetekre lesz az elkövetkező esztendőben is!«, hanem 
azt, hogy »végzetesen kevés, amit produkáltál, végzetesen 
hamis, amit a jövőtől remélsz, és végzetesen sok, ami te-
herként felhalmoztál, nincs mentséged és nincs szabadu-
lásod önmagadban és önmagad által!« Ne »boldog újévet«, 
hanem »Krisztus által megszabadított szívet« kívánjunk 
egymásnak és kérjünk persze a magunk számára is. (…) 
Látszólag nem történt semmi különös. Ámde az evangéli-
um rövidke híre tartalmaz egy alig érzékelhető különös-
séget: Jézust »az angyali híradásnak megfelelve« nevezték 
el. Felőle kinyilatkoztatott tehát, hogy nem emberi vágy, 
hanem magának a felséges Úristennek az akarata teszi sza-
badítóvá.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

Illusztrációk

VERS

Gyurkovics Tibor: Jézus

Jézus szalmaszál
amibe kapaszkodunk

Jézus szakadék
amibe lezuhanunk

Jézus kötél
amit elengedünk

Jézus remény
amivel emelkedünk
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amivel megszólalunk

Jézus zene
amit elhallgatunk
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amivel adakozunk

Jézus kenyér
amit elfogadunk

Jézus penge
ami megsebesít

Jézus gyenge
aki megerősít

Jézus hatalom
a végeken

Jézusnak odaadom
az életem.

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az újév speciális ünnep, mivel a legtöbben az újrakezdés 
lehetőségére asszociálnak, és ez a téma kerül elő legtöbb-
ször a szószékeken is. Mintha az újév teológiailag legfonto-
sabb üzenete is ez lenne: lezárni egy korszakot, és elindulni 
egy új úton. Mintha az óév és az újév a páli értelemben vett 
óember és új ember metaforája lenne. Éppen ebből a tény-
ből következik az is, hogy kevesen gondolnak arra, miért 
is ünnepeljük újévet egyházi ünnepként, és milyen újszö-
vetségi textus, milyen evangéliumi igevers kötődik hozzá. 

A születés utáni nyolcadik nap, Jézus körülmetélése és 
az ő szent nevének, névadásának ünnepe sokkal hangsúlyo-
sabb kellene hogy legyen a liturgiánkban, prédikációink-
ban, keresztény gondolkodásunkban. A névadás Jézus ese-
tében „adott” volt, mégpedig az Isten által adott és angyala 
által közölt, kijelentett név. Nem kellett gondolkoznia Má-
riának és Józsefnek, hogy milyen nevet adjanak elsőszülött 
fi uknak, hiszen már adott volt – a legszentebb értelemben. 

Jézus, Jesua, Szabadító. Nomen est omen. Jézus valóban 
szabadító volt. Aki nemcsak hogy nem halt bele ebbe a rí-
tusba, mint ahogyan arra sok példát tudunk, hanem túl-
élte, sőt életével, tanításával, halálával, megváltásával, fel-
támadásával nekünk is életet adott. Új életet. Egy új élet 
esélyét. Izgalmas belegondolni, hogy kinek mit is jelent a 
neve. A babavárások, a családi beszélgetések, a keresztelőre 
való felkészülések kapcsán kiderül, hogy a szülők manap-
ság egyre kevésbé tartják fontosnak a név jelentését. Pedig 
a név üzen. A név kötelez. És a menekülő, menekült, szent 
család újszülöttjének neve – Jézus – valóban szabadítást 
hoz övéinek, és szabadítást jelent nekünk is 2016 újévének 
ünnepén. Így az ő szent nevében indulhatunk el új em-
berként, új ígéretekkel, új álmokkal, új tervekkel, új lelke-
sedéssel, új lendülettel, krisztusi szelídséggel az új évben.

 Újév utáni vasárnap

f Mt 2,(16–18)19–23

Igehirdetési előkészítő

A textusról

Ennek a perikópának eredetileg karácsony és újév között 
volt a helye, nem feltétlenül vasárnapon, mégpedig a 2,13–18 
szakasszal. Tulajdonképpen egy egységes történetről van 
szó a 2,13–23 igeszakaszban. Semmi sem indokolja, hogy 
ezt az egységes történetet darabokra szaggassuk, sőt a ma-
ga egészében olvasva sokkal hangsúlyosabban tárul elénk 
központi üzenete: mindez azért történt, hogy beteljesedjék, 
amit a próféták mondottak (15., 17. és 23. vers). Előszőr Hós 
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mukra munka vagy szabadság. A betlehemi gyermekek 
meggyilkolásáról szóló történet régi történet, sajnos még 
mindig, ma is igaz.

E különös történet által Isten igéje szól hozzánk. József-
nek álmában megjelent az angyal, és menekülésre szólí-
totta fel. Az a mód, ahogyan Isten üzenete eljutott József-
hez – álmában, angyal által –, megnevetteti a mai embert. 
Mesébe illő kommunikáció ez. A mai tudomány már sok 
mindent tud az álmainkról, de nem annyit és nem olyan 
biztosan, hogy tudományos érveink alapján megcáfolhat-
nánk e bibliai történet hitelességét. Sőt inkább azt támaszt-
ják alá a legújabb agykutatások, hogy álmunkban a múltból 
– a tudatalattiban – magunkkal hozott képek elevenednek 
meg és keverednek a jelen kihívásaival. Ez nagyon is ösz-
szevág ezzel a történettel. Az angyalok jelenlétéről szám-
talan helyen szól a Szentírás. Az „angyal” küldöttet, kö-
vetet jelent. És fi gyeljük meg, az üdvtörténet legfontosabb 
pillanataiban mindig ott látjuk Jézus mellett az angyalo-
kat, Isten üzenetének „postásait”.

Az álom és az angyal ebben a történetben azt jelenti, 
hogy Isten megszólította Józsefet. Nem a mód a fontos, aho-
gyan az üzenet eljut az emberhez, hanem maga az üzenet. 
Üzenetet mi is kapunk Istentől. Isten igéje által szól hoz-
zánk. Van, akit Isten a Szentírás olvasása közben szólít meg. 
A másik embert az igehirdetésben éri el. A harmadikat ta-
lán a szenvedések által vezeti el igéje megértésére, máso-
kat pedig embertársai szolgálata által szólít meg (ők is an-
gyalok). Istennek számtalan útja van arra, hogy megszólít-
son minket. Reánk az igehirdetést és a szentségeket bízta, 
hogy ezek által mint eszközök által tolmácsoljuk egymás 
számára az ő igéjét, szeretetét. Ő azonban más eszközö-
ket is igénybe vehet arra, hogy személyesen megszólítson.

Figyeljük meg, hogyan reagált József az üzenetre! József 
nem szállt vitába az angyallal. Nem kétkedett, nem mente-
getőzött, nem alkudozott, hanem engedelmeskedett. Pedig 
Józsefnek ezer és egy oka lett volna arra, hogy kételkedjen 
az angyali üzenet helyességében, s hogy más megoldást ke-
ressen. Ő azonban engedelmeskedett. Engedelmeskedett, 
mint annak idején Ábrahám is követte az isteni parancsot, 
mint annak idején Mózes és még sokan mások is hallgat-
tak Isten szavára, és akképpen cselekedtek.

Vajon bennünk van-e elég alázat és engedelmesség Is-
ten igéjével szemben? Attól tartok, hogy mi szelektív mó-
don hallgatjuk Isten igéjét. Csak abban követjük, csak azt 
akarjuk meghallani belőle, ami kedvünkre való. Mi vitába 
szállunk az Istennel, mi nem akarunk vakon engedelmes-
kedni. Sokat kell még tanulnunk Józseft ől, hogy feltétlen 
bizalommal tudjuk hallgatni Isten igéjét, és cselekedjünk, 
éljünk is az ő akarata szerint.

E történet másik üzenete a gondviselésről szól. Ha Isten-
nek terve van valakivel, nincs olyan hatalom, nincs olyan 
mérhetetlen gonoszság, amely megakadályozhatná azt. 
Heródes a legkörültekintőbb és leggonoszabb tervet eszel-

11,1-et idézi az evangélista, majd Jer 31,15-öt. Mindkét pró-
fétai idézet az egyiptomi fogságra irányítja tekintetünket. 
Ahogyan annak idején Isten kiszabadította választott né-
pét az egyiptomi rabságból, úgy hozza el neki most onnan 
a Messiást, egyszülött Fiát. Kevésbé érthető viszont a har-
madik célzás (23. vers): „…hogy beteljesedjék, amit a pró-
féták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.” Karner 
Károly írja: „Jézus pedig Isten akaratából nyerte hazájául 
Názáretet, hogy annak a névnek, amelyet ő maga és utóbb 
tanítványai (vö. Csel 24,5) viseltek, az értelmét az ótestá-
mentumi prófécia adja meg. Máté itt nem egy meghatáro-
zott prófétai helyre gondol (a prófétákról beszél!), hanem 
gondolatában egybefoglalja azokat a helyeket, ahol a Mes-
siásról mint »nécer«-ről (azaz »vesszőszál«, vö. Ézs 11,1) és 
rokon értelemben »cemach«-ról (azaz »sarj«, vö. Ézs 4,1; Jer 
23,5; 33,15; Zak 3,8; 6,12) van szó: az első szónak a nazóreus 
névhez való hangzásbeli rokonsága adja meg az evangélis-
tának a jogot arra, hogy a felsorolt, tárgyi egységet alkotó 
prófétai mondásokat Jézusra vonatkoztassa. Így még abban 
a névben is, amelyet a zsidók gúnynévként alkalmaztak, 
prófétai ige teljesedik be, hogy mutassa: Jézusban valósul 
meg a messiási üdvkor.” (Karner 1935, 10. o.)

Máté minden valószínűség szerint nem azért vette be 
az evangéliumba ezt a történetet, hogy Heródes egy külö-
nösen kegyetlen tettének emléket állítson, sokkal inkább 
azért, mert még ebben a tettben is prófétai ige teljesedett 
be. Egyébként jellemző volt Heródesre ez a kegyetlenség. 
A korabeli tudósításokból ismeretes, hogy nem sokkal ha-
lála előtt elrendelte Júdea előkelő embereinek megöletését 
is. Csak hirtelen bekövetkezett halála miatt nem hajtották 
végre. Életének utolsó évében fi ai közül hármat is kivégez-
tetett. Nem csoda, hogy József félt Júdeába hazatérni, ahol 
Heródes után fi a, Arkhelaosz uralkodott, aki hírhedt volt 
apjához hasonló kegyetlenkedéseiről.

Igehirdetési vázlat

Ez a borzalmas történet elképesztő kegyetlenségről tanús-
kodik. Szinte hihetetlen, hogy az ember hatalma féltésében 
képes ilyen mélyre süllyedni. Elképzelni is alig tudom, hogy 
voltak olyan katonák, akik ezt a parancsot végrehajtották. 
Hát ennyire gonosz az ember?

Régi történet ez, és sajnos igaz. Sajnos ma is tanúi lehe-
tünk hasonló eseményeknek, amikor ártatlanok ezrei es-
nek áldozatul ámokfutóknak, különböző terrorakcióknak, 
háborúknak. És ki tudja, hányan siratják odaveszett szeret-
teiket? Édesanyák siratják fi aikat, akiket akaratuk ellenére 
kényszerítettek hadakozásra, és nem tehetnek mást, mint 
hogy végrehajtják a parancsot, gyilkos fegyverek kereszttü-
zében kiszolgáltatottan, megalázva élnek és pusztulnak el.

Milliók menekülnek és idegen országokban keresnek 
megélhetést, mivel otthon nincs számukra hely, nincs szá-
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te ki Jézus ellen. Ő egészen biztosra ment. Minden kisgyer-
meket megöletett azon a vidéken. Az Úristennek azonban 
gondja volt Jézusra, és keresztülhúzta Heródes tervét. Ő ta-
lált megoldást, kiutat mutatott a lehetetlenből is. Istennek 
ugyanis semmi sem lehetetlen.

Amikor minden elveszett, amikor minden ajtó bezárul 
előtted, amikor mindent elrontottál, és nem áll módodban 
jóvátenni hibáidat, amikor az utolsó lehetőséget is elmulasz-
tottad, Isten akkor is tud megoldást mutatni, Isten azt is jó-
ra tudja fordítani, amit mi végképp elrontottunk. Amikor a 
legdrágábbat veszíted el, amikor a halál elragadja szerettei-
det, és úgy érzed, nem bírod tovább, ő akkor is meg tud erő-
síteni, és életednek új reménységet és célt tud adni. Ő a halál-
ból is tud kivezető utat mutatni, mert éppen azért küldte el 
egyszülött Fiát, hogy életre és üdvösségre vezessen minket.

Isten útjai, tervei kifürkészhetetlenek. Nem látjuk, nem 
értjük: miért nem állította le a Heródes parancsára gyil-
koló katonákat? Miért engedi a háborúkat, az értelmetlen 
terrorakciókat, hiszen hatalmában lenne ezeket megszün-
tetni. A sok miért? kérdésünkre nem találjuk a választ. Pe-
dig a megoldást, a megváltást Isten nekünk ajándékozta. 
Jézus Krisztusban Megváltónk, Szabadítónk született, aki 
megismerte és magára vállalta az emberi szenvedés legna-
gyobb nyomorúságait. Benne velünk van az Isten. Benne 
Isten irántunk való szeretete nyilvánult meg. Ezért olyan 
drága ünnep számunkra karácsony. Ez a történet éppen azt 
kívánja hangsúlyozni, hogy a Betlehemben megszületett Jé-
zus a Messiás, a Krisztus. A Krisztusról szóló prófétai ígé-
retek teljesedtek be, többek között azáltal, hogy Istennek 
Egyiptomból kellett kihívnia Fiát, hogy Ráhelnek siratnia 
kellett gyermekeit, s hogy Jézus názáreti lett. Ezek éppen 
Jézus Messiás, azaz Krisztus voltát igazolják.

Adja Isten, hogy irántunk való kegyelmének, szereteté-
nek és gondviselésének, irányításának jeleit az életünkben 
felismerjük és megértsük, és engedelmesen és örömmel jár-
juk életünk kiszabott útját, még akkor is, ha az olykor fáj-
dalmas és kényelmetlen, még akkor is, ha az nem mindig 
egyezik a saját elképzeléseinkkel. Mégis engedelmesen és 
örömmel járjuk az Isten által kiszabott utunkat, mint akik 
tudják, hogy „akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, 
szárnyra kelnek mint a sas, futnak és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el” (Ézs 41,37).

Hivatkozott művek
Karner Károly 1935. Máté evangéliuma. Sopron.

g  K O V Á C S  L Á S Z L Ó  A T T I L A

Tallózó

„Az evangélium arra mutat itt rá, hogy amikor Isten cso-
dálatos erővel egyengeti az üdvösség útját az emberiség 
történetében, akkor a Sátán is összeszedi minden erejét, 

és fegyverkezik Isten szabadító cselekvése ellen. (…) Józse-
fet emberi gondolatai nyilván Betlehembe vinnék, de (…) 
Isten ismét útbaigazítja Józsefet: álmában kijelenti neki, 
hogy nem Betlehem, hanem a galileai Názáret.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Heródes kegyetlen tette az egyiptomi fáraó izraelita 
gyermekek elleni gyilkosságának megismétlődése (…) Az 
ószövetségi szakasz Heródes tettét Isten akarata szerint va-
lónak mutatja be, de nem bocsátja meg és nem igazolja azt.” 
(Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. Korda–Bencés)

„Milyen megrendítő, hogy az idézett próféciák általában 
a maguk helyén is beteljesedtek; mert végtére is Egyiptomból 
szabadult ki Izráel, amely nép kollektíve is »Isten gyermeké-
nek, fi ának« számított; vagy Jeremiás jóslatában a babiloni 
fogságba vitelt gyászolók jajkiáltása és könnye, melyben újra 
teljesedett Ráchel ősanya jajgatása! Máté teológiai zsenialitá-
sa, illetve isteni ihletettsége nyilvánul meg abban, ahogy ösz-
szeszedi és alkalmazza az Ószövetség igéit, kimutatva, hogy 
»az Írások Jézusról tesznek bizonyságot«. (…) A próféta sor-
sa mostoha, a prófécia ezzel szemben mindig beteljesedik. 
(…) Igénk kiválóan alkalmas arra, hogy felmutassuk: Isten 
– ígéretei teljesedése érdekében – mozgatja az egész világot.” 
(Id. Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Ráhel, a legkedvesebb törzsanya, siratja »nagy kiáltás-
sal« idegenbe menő és ott elvesző gyermekeit és »nem akart 
vigasztalást bevenni, mert nincsenek«. (…) Ezzel az ige ar-
ra mutat rá: a messiási idő fájdalom idő.” (Ravasz László: 
Az Ó/Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„Egy dolgot biztosan elmondhatunk Józsefről: minden 
nehéz helyzetben engedelmesen követte az angyal paran-
csát.” (Philip Yancey – Tim Staff ord: Magyarázatos Bib-
lia. Harmat–Veritas)

„Jézus nyomán számtalanszor átélte azóta a keresz-
tyénség, hogy olykor megtépázva, de túlélte ellenfeleit, s 
aki leírta, megsemmisítette volna, időnek előtte vált ki az 
élők sorából.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. 
Kálvin Kiadó)

Illusztrációk

VERS

(Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, 
hogy már nincsenek)
Botz Domonkos: Vidd hát

Ég alatt
hálok, 
hátizsák a vánkosom,
évekkel teli.
Míg alszom, vidd mindenem.
Még van időd reggelig.
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

József, Mária és Jézus életének első korai szakaszában 
megtapasztalták az otthontalanság, a menekülés minden 
bizonytalanságát. Názáretből Betlehembe, Betlehemből 
Egyiptomba, majd Júda helyett Galileába. Ma is nagyon sok 
Mária, József és Jézus van úton: egy jobb élet reményében 
vagy azért, mert az életükre törtek. Aktuális ez a jelenet! 
De a visszatérés sohasem egyszerű. Régi, talán idillikus 
képek élnek bennük, bennünk: a régi nagy telek, azok a 
visszahozhatatlan nyarak… Nem egyszerű újra otthonra 
találni ott, ahonnét már egyszer eljött valaki. 

Mit jelenthet ma az „Úr angyalával” beszélgetni az álom-
ban? Tőlünk távol eső képek, élethelyzetek. Milyen apa Jó-
zsef? Háromszor olvassuk azt, hogy „felkelt” és útnak eredt a 
családjával. Felelőtlen? Vakbuzgó? Egy olyan család áll előt-
tünk, amelynek tagjai küszködnek és bizonytalanok, akik 
próbálnak a jelekből olvasni. Az újévi szakasz egy brutális 
gyermekgyilkossággal kezdődik. Az elmúlt esztendőben a II. 
világháború befejezésének 70. évfordulója kapcsán gyermek-
holttestek hegyei juthatnak eszünkbe a koncentrációs tábo-
rokból. A szent család története itt zajlik: közöttünk, velünk. 

A „názáreti” szónak nagyon gazdag jelentéstartalma van: 
’hajtás’, ’sarj’, ’Istennek szentelt’ vagy a ’megtart’ ige. Názá-
retinek nevezték az első keresztényeket is. Vajon mennyi-
ben vagyunk másokat megtartók vagy inkább elűzők? Va-
jon sarjad-e bennünk megértés azok iránt, akiket „heródesi” 
hatalmasságok üldöznek? Egy ígéret zárja a szakaszt, mely 
elsősorban Jézusra vonatkozik, de egyfajta megbízatásként 
nekünk is szóló üzenet, hogy „názáretinek” fogják nevezni. 

 Vízkereszt ünnepe

f Ef 3,1–7

Igehirdetési előkészítő

Igénk és az egyházi év

Vajon hány gyülekezetben tartanak még vízkereszt ünnepén 
istentiszteletet? Vajon hány helyen fog a szószékről megszólal-
ni a most feldolgozásra váró ige, teszem fel a kérdést egyszer-
re megértve és sajnálva az egyházunkban kialakult helyzetet. 
Megértve, mert a karácsony túláradó forgatagában elfogy az 
energia és a gyülekezetek ereje a vízkereszt fontosságának 
hangsúlyozására, de sajnálkozva is, mert vízkereszt üzeneté-
nek összetettsége, amely sok tekintetben befogadhatatlanná 
teszi széles tömegeknek ezt az örömünnepet, mégis kulcsfon-
tosságú, és ezért kihagyhatatlan az egyházi év tematikájában.

Az epifánia, a teofánia és a betfánia hármas ünnepén 
ugyanis egyszerre érezzük a pogányok felé forduló Isten sze-

retetét, a hármasságban önmagát feltáró Isten irgalmát és a 
kánai menyegző eseménysorában megjelenő Isten hatalmát.

Bevezetésként tehát fontos hangsúlyozni, hogy akár ja-
nuár 6-án, akár az azt követő vasárnap, de ne maradjon el 
vízkereszt ünnepének lényege a gyülekezetek életéből. Ta-
nítsuk közösségeinket az ünnep jelentőségére, és amennyire 
csak tudjuk, adjunk méltó helyet neki közösségeink életében.

Exegézis

Lekció

Elsőként az ünnep lekcióira tekintve látható, hogy a böl-
csek érkezéséről és annak az egész világ számára jelentős 
eseménysoráról beszél prófétikus jelleggel Ézs 60,1–6 és 
konkretizálva Mt 2,1–12 is. Mindez az üzenet azonban nem 
különül el textusunktól, sőt látni fogjuk, hogy egymást 
erősíti a három kijelölt ige annak a célnak az elérésében, 
hogy mindenki számára világossá váljon: Isten univerzá-
lissá tette örömhírét a földi világban.

Textus

Megbízás (oikonomia) – Isteni üdvterv megbízottja (Ef 3,1–
2). Az igeszakasz első részében Pál apostol bemutatkozá-
sát olvashatjuk. Ebben nemcsak önmagáról, de olvasóiról 
is fontos információkat tár fel. Önmagáról elmeséli, hogy 
apostol (1,1), fogoly (3,1), a pogányok között tevékenykedik, 
és a pogányokból lett keresztények számára írja levelét (3,1). 

Már textusunk első mondatában nagyszerűen használja 
fel saját helyzetét az apostol arra, hogy önmagát és küldeté-
sének lényegét tovább árnyalja olvasói előtt. A „Krisztus Jé-
zus foglya” kifejezéssel utal arra, hogy testi fogságot kény-
telen átélni a Római Birodalom valamelyik börtönében (vö. 
ApCsel 21–23), de felfedi, hogy lelke hasonló módon, de egé-
szen más értelemben is fogságot él át. Az óember számára 
persze mindenfajta fogság tűrhetetlen és utálatos, azonban 
az új ember, amely Jézus Krisztus evangéliumán tájékozó-
dik, tudja, hogy nem a fogság az igazi büntetés, hanem az, 
ha az embernek Isten nélkül, Istentől elzárva kell élnie éle-
tét. Ezzel azt akarja világossá tenni Pál, hogy amíg az ő tár-
sadalmában a fogság és alapvetően a szenvedés Isten bünteté-
se és csapása volt, addig az új rend életében az jelenti az igazi 
büntetést, ha valaki nem ismeri megváltó Urát, és annál na-
gyobb szabadság nincs, mint Jézus Krisztus fogságában élni!

Pál ezek után leírja a megváltó Úrral való találkozását, 
aki kegyelmében részesítette őt élete folyamán (3,2; 3,7). 
Az „Isten kegyelme” kifejezésnek megduplázása a máso-
dik és hetedik versben egyfajta keretbe foglalja az igesza-
kasz lényegi részét. A keret első része az Istentől Pál apos-
tolnak jövő „kijelentésről” (3,3) beszél. Ezzel Pál világossá 
teszi, hogy amit szól, azt nem önmagától veszi, ő is kapta 
az élő Úrtól. Az „Isten kegyelme” azonban mást is tett Pál 
életében: „megbízással” (3,7) ajándékozta meg az apostolt. 
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A megbízás pedig nem más, mint annak a titoknak a telje-
sítése, amit oly gyakran hangsúlyoz levelében. 

Titok (müsztérion) – titkos tanítás, amelybe be kell avat-
ni az avatatlant (Ef 3,3–6). Mielőtt rátérnénk a titok meg-
fejtésére, foglalkoznunk kell a szó görög jelentésével. A ti-
tok szó a görögben ugyanis nem felfoghatatlan dolgokat 
jelent, hanem olyan igazságot, amelybe valakit beavathat-
nak. Ez a titok nem elrejtett, nem pusztán egy szűk elit, 
papi rend privilégiuma; ellenkezőleg. A titok, bár megha-
ladja az emberi felismerést, mégis Isten kinyilatkoztatása 
által az egész egyház rendelkezésére álló erőforrás lehet.

A titok feltárása pedig már az ige kontextusában elkez-
dődik. Pál leírja, hogy a testi kívánságok miatti halott em-
ber (2,1) rászorul a misztérium felismerésére. A titok pedig 
az, hogy noha a pogányok számára Ábrahám, Izsák és Jákób 
Istene nem volt valódi alternatíva az időszámítás kezdetéig, 
de Krisztusban az Úr úgy döntött, hogy egyesíti a távoliakat 
a közeliekkel! Krisztusban megszünteti a jövevénylétet, és 
létrehozza azt az új rendet, amit bár még nem tárt fel más 
nemzedékek számára (3,5), de szívükbe és családjuk életút-
jába rejtette (vö. Ábrahámnak tett ígéret). Az Isten tehát tö-
kéletes egységre akarja hozni a zsidók és a pogányok világát, 
mindenki számára elérhetővé és azonos mértékűvé akar-
ja tenni az Isten népéhez tartozást. Az új Izrael útlevele pe-
dig nem a törvény betartása, hanem az  (3,6), a 
Krisztushoz tartozás lesz! A titok lényegét röviden így is ösz-
szefoglalhatnánk: Egység Krisztussal és egység egymással!

Ezt az üzenetet pedig nemcsak Pál apostol, de minden 
apostol és próféta megkapta a Lélek által. A feladat tehát 
nem más, mint a megbízást teljesíteni és hirdetni a min-
denkinek szóló örömhírt a világban.

Szolga (diakonosz) – valakinek feltétlen híve, ügyének 
előmozdítója (3,7). A feladatot azonban csak egyféleképpen 
lehet végezni. Pál a szolga kifejezést használja. Ennek a ki-
fejezésnek a jelentése árnyaltabb, mint a magyar megfele-
lője. A szolga nem a társadalmi helyzeténél fogva szolgál, 
mint a , hanem azért, mert rábízták a feladat elvég-
zését. A különbség az, hogy míg az egyik „kellből” végzi 
feladatát, azért, mert nincs más választása, addig a másik 
azért teszi, mert feltétlen híve annak, aki kér tőle, azt akar-
ja, hogy az az ügy valóban előmozduljon. 

Pál önmagát ilyen szolgának tartja, aki azért tevékeny-
kedik, és azért szenvedi el a fogságot is, hogy Jézus Krisztus 
evangéliuma minden ember számára éltető forrássá váljon.

Az igehirdetés felé

Megbízás

Vízkereszt ünnepe Jézus indulásáról szól. Arról beszél, 
hogy Jézus elindul azon az úton, amely megváltásunkat 
szolgálja. Az egyház népének és benne a lelkészeknek is 
vízkereszt ünnepén évről évre fel kell tenniük a kérdést: 

vajon hogy áll a mi indulásunk az idei évben? Vajon azt a 
megbízást, amit az Úr nekünk adott, ismerjük-e még? És 
vajon jól értjük-e még azt a titkot, amit ma képviselni akar 
rajtunk keresztül az élő Úr a teremtett világban? Vajon nem 
lettünk az élő Úr helyett ideológiák, politikai áramlatok, 
társadalmi elvárások foglyai? És tudjuk, hogy a megbízá-
sunk az, hogy megértsük a Mester szavát, és hirdessük min-
den embernek az evangéliumot, amely létezésünk lényege? 

Titok 

Vízkereszt ünnepén a titok feltárul minden ember számá-
ra, amikor a napkeleti bölcsek odatérdelnek Jézus lába elé. 

De akkor mi miért nem merünk beszélni Jézusról a vi-
lágban? Miért erősebb egyházunkban a tolerancia a Krisz-
tusról szóló univerzális bizonyságtételnél? Jézus a mi Meg-
váltónk is lett, és Jézus minket is azért rendelt, hogy minél 
több ember megtalálja benne létezése lényegét. De akkor 
miért hallgatunk oly gyakran? 

Szolga

Vízkereszt ünnepén a mennyei király elindul a kereszt felé. 
Nem kényszerből, szabadon! Isten indítására, a világ meg-
váltásáért. Mi azonban nem szeretünk szolgák lenni. Ma 
már nem divatos ez a kifejezés. Ma az ember, a gyülekezeti 
tag, a lelkész, az esperes, a püspök jobban szeret vezetni, 
irányítani, kézben tartani mindent. Vízkereszt ünnepén 
nem neked szól ez az ige? Nem neked teszi fel a kérdést 
megváltó Urad: Drága testvérem! A nagy szolgálatodban 
a létért, az egyházért, a gyülekezetért, a menekültekért, a 
szegényekért, a gazdagokért nem felejtetted el szolgálatod 
alapját: Jézus Krisztust? 

Igehirdetési vázlat

1. Isten neked is ad megbízást. Vízkereszt ünnepén, Jézus 
epifániájának ünnepén tedd fel magadnak a kérdést: em-
lékszel az első találkozásodra Jézussal? Amikor neked je-
lent meg, amikor téged szólított meg, amikor te kaptál tőle 
megbízást? Vajon meddig jutottál az úton, vajon mit értél 
el? Ne feledd! Isten megbízása még mindig áll! 

Isten ugyanazt várja ma is tőled, mint Pál apostoltól.
2. Isten előtted is feltárja titkát. Vízkereszt ünnepén, Jé-

zus teofániájának ünnepén tedd fel magadnak a kérdést: 
tudod, mi a titok? Tudod, hogy mit kell mondanod és ki-
ről kell beszélned az embereknek? Emlékszel az örömhír-
re, amely a te életedet megváltoztatta? És tudod, hogy ez 
nemcsak neked, de minden embernek szóló lehetőség a 
változásra?

Isten titka ma is erőforrás! Isten ugyanaz ma is, mint 
Pál apostol idejében.

3. Isten téged is szolgálatra hív. Vízkereszt ünnepén, Jé-
zus betfániájának ünnepén tedd fel magadnak a kérdést: 
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még mindig ezt a dicső királyt szolgálod? Még mindig az 
a Jézus ura életednek és szívednek, aki elutasítja az ön-
zést, a pénzsóvárságot, a hatalmaskodást, a kapzsiságot, 
az irigységet, a rágalmazást? Nem kezdtél két úrnak szol-
gálni az elmúlt időszakban? Tudsz még Jézusra és az ő sza-
vára koncentrálni?

Isten ma is megbíz szolgálattal! Isten ugyanúgy hív té-
ged, mint Pál apostol idejében!

g  P O N G R Á C Z  M Á T É

Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/11–12.)
„Külön kihangsúlyozza, hogy az egyházban tapasztalható 
egység zsidók és pogányok közt része a titok kijelentésé-
nek. Nem más ez, mint Istennek a pogányok, sőt az egész 
emberiség üdvözítésére vonatkozó terve, mai kifejezéssel: 
az egyház egyetemessége. (…) Valójában Jézus Krisztus 
maga a titok, és egyben a kulcs is hozzá, akiben olyan be-
láthatatlan mélységei nyíltak fel az isteni erőknek és a böl-
csességnek, hogy Isten üdvtervének eddig rejtett szakaszai 
és ismeretlen méretei egyszerre megvilágosodtak, így ab-
ban a pogányok részvétele és helye is. (…) Mi volt az új a 
kapott kijelentésben, a régivel szemben? A válasz ebben a 
szóban található meg: most. (…) Eljött a pogányok ideje, és 
Krisztus végéremehetetlen gazdagsága éppen az, hogy hívja 
a pogányokat is a mennyei életre, zsidókat és pogányokat 
egyformán új emberré teremtve, hogy felépítse belőlük a 
Krisztus-testet, az egyházat.” (Jubileumi kommentár. Bib-
liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„…a nem zsidók »Krisztus Jézusban« megosztoznak 
abban az örökségben, amelyet a zsidóknak ígért. Mind-
annyian ugyanannak a testnek részei, és ez a test Krisz-
tus teste, az egyház. A titok az evangélium hirdetésén át 
lelepleződött.” (Szegedi bibliakommentár – Újszövetség. 
Korda-Bencés)

„Bizony a keresztyén embernek külön lekció éppen a 
kereszt evangéliumának kőszikláján megérteni a szen-
vedés titkát. (…) »Oikonomia« Isten üdvrendje, ame-
lyet az emberiség megmentéséért örökkévaló szerete-
tében elkészített és most a történelemben tervszerűen, 
egymást váltó fázisokban végrehajt. (…) »Krisztus szol-
gája«! S éppen ezért szenvedése is Krisztusért való szen-
vedés, tehát nem büntetés, nem szánni való sorshelyzet, 
sokkal inkább dicsőség, mert részvételt jelent Krisztus 
szenvedésében.” (Balikó Zoltán: Az efezusi levél. Evan-
gélikus Sajtóosztály)

„A 3. fejezet első felének legfontosabb tanulsága az 
egyház központi szerepe a Bibliában. (…) Biztonsággal 
állíthatjuk, hogy Isten nem mondott le egyházáról, bár-
mennyire elégedetlen is vele.” (John Stott: Az efezusi le-
vél. Harmat)

Illusztrációk

GONDOLAT

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az em-
berek ügye felé fordulunk. Egy kissé szigorúan és általá-
nosan hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet minden 
következménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos 
réten, mint Ferdinánd, a bika, és nem szagolhatja büntet-
lenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra és 
az emberek között kell élned.

Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cse-
lekedeted és szavad alján a szándék van: nem ártani az em-
bereknek. Ha megkísérled feltűnés és hiú szerep nélkül se-
gíteni az embereket. Néha csak azzal, hogy nem hallgatod 
el az egyszerű igazságokat.”

Márai Sándor (1900–1989) magyar író, költő, újságíró

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A 6. vers látszik az alapige közepének. Első hallásra a körí-
tés bonyolulttá teszi az üzenetet, főleg, hogy arra utal, amit 
az első fejezetekben olvashatunk. Pál apostol „szokása sze-
rint” túlbonyolítja, és túl nagy körítést teker az üzenet köré. 

Pál elhívásának biztonsága, elszántsága és határozott-
sága példát ad az olvasóinak, hiszen ez is az egyik fog-
ságban írt levél, amelyben a Krisztus-ügyet foglalja össze.

Vízkereszt ünnepe köré gyűjtő erő van Pál mondatai-
ban, amikor pogányokról, más irányból érkező és csatla-
kozó, Krisztus előtt leboruló emberekről van szó. A bet-
lehemben született kisdedről a számkivetett pásztorok és 
a távolból érkező pogányok ismerik fel, hogy ő a megígért 
Messiás. A „napkeleti bölcsekben” azért láthatunk testvért, 
mert Krisztust ismerik fel a gyermekben. 

„Áldott az a testvér, aki felebarátját a tökéletlenségeivel 
úgy viseli el, ahogy szeretné, hogy őt elviseljék” – mondja 
Assisi Szent Ferenc. Az, hogy a pogányok örököstársaink, 
nagy elfogadásra biztat és tanít. 

A megengedés problémája feszíti a mai idők emberét is. 
Megengedjük-e a másiknak, hogy származása, gyökerei, is-
tenképe, gondolkodása ellenére Krisztus követője, hovato-
vább „a testének” része legyen? Nagy titok és feszültség ez.

Vízkereszti, karácsonyi motívum a „titok” is. Az apostol 
magyarázza, „hogyan érti a Krisztus titkát…” Ez nem csu-
pán tan, hanem bizonyosság: Pál nagy világosságot látott a 
damaszkuszi úton, találkozott Jézussal, azóta küzd a titokért, 
amit szavakkal visszaadni nehéz, de küszködni érdemes érte.

Sok mindent világossá tett Jézus a számunkra, Isten 
irántunk érzett szeretetéről, a felebarát és az ellenség sze-
retetéről is. De Krisztusnak is vannak titkai! Olyan titkok 
ezek, amelyeket mi csak sejthetünk. Ezek ma is titkok, és 
ez az, ami összetartja a közösséget. 


