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Menet közben
g  V A R G A  G Y Ö N G Y I

„Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek?” (Ex 33,14)

A világirodalomban és a magyar irodalomban is számos 
„utaztató regényt” ismerünk. Ezek a könyvek különböző 
hangsúlyokkal ugyanarról az eredendő tapasztalatunkról 
szólnak. Arról, hogy az ember „homo peregrinus”: vándor-
léttel megáldott és megterhelt teremtmény, akinek életét fo-
lyamatos időbeli-térbeli dinamika mozgatja és hatja át. 

Különös, hogy minden nagy történet, amelyet az embe-
riség hagyományai megőriztek, ilyen úton járásról és az élet 
zarándokútjáról tanúskodik. Az ember időben, térben, fi zikai 
valójában és képletesen, mindennapi tevékenységei közepet-
te, megélt emlékei felidézésében és a rá testált hagyományok 
továbbadásában szüntelenül, megállíthatatlanul vándorol. 

Végső soron mindenki tudja, hogy nem kell valóságo-
san útra kelnie ahhoz, hogy úton legyen. Hiszen születé-
sünk pillanatától eredendően „nomád” életet élünk mind-
nyájan. Magával ragad bennünket a mozgás, a létezés lükte-
tése, ami a minket körülvevő világ sajátja; és nem tehetünk 
mást, mint hogy belelépünk ebbe a szüntelen változásba. 

Mindeközben belül is nomáddá válunk: bennünk bolyong 
a remény, hogy valahová majd megérkezünk – még akkor is, 
ha láthatóan egy helyben állunk vagy ülünk az éppen elért 
köztes állomáson, és örülünk a már megvalósult céljainknak.

E nomád tapasztalatnak, a „menet közben” állapotának 
számos lenyomatával találkozunk a Bibliában. E tekintetben 
a Szentírás is egy „utaztató regény”, amely változatos mű-
faji formákban arról tanúskodik, hogy mindenki úton van. 

A vándor lábon hordja ki az életet, az életét: lábon járva 
teljesíti be azt. Ezért nem árt begyakorolnia magát az útköz-
ben-létbe, az átmenet állapotába. A letelepedés csupán idő-
leges lehet: megpihenés, számvetés, erőgyűjtés és az orientá-
ció gyakorlata. Álmodozhatunk nagy célba érésekről, és bi-
zonyára vannak, lesznek is olyan időszakok, amikor átadjuk 
magunkat egy-egy megvalósult tervünk fölötti elégedettség 
és öröm érzésének. Ám a vándorlás valójában soha nem ér 
véget – bennünk. 

Jövevények, vándorok, utazók, ismeretlen tájakon járók: 
a Szentírás számtalan szövegében kerülnek elénk olyan em-
berek, akik úton vannak. Valahonnan valahová tartanak; 

lehet, hogy éppen menekülés közben látjuk őket, vagy ép-
pen céltalanul bolyongva. Ezeket a leírásokat, vallomáso-
kat, tanításokat és történeteket olvasva az a benyomásunk 
támadhat, mintha az Ó- és Újtestamentum a vándorok ké-
zi- és útikönyve lenne…

Ezek a bibliai szövegek beavatják, bevonják, olykor 
egyenesen „berántják” az olvasót az úton lét nomád ta-
pasztalatába, és vándorútra indítják őt magát is. A bibli-
ai szövegek pedig jövevényekként és vándorokként érkez-
nek el hozzánk, és aztán évezredek igeolvasóit fűzik össze 
egyetlen, nagy közösségbe. Olyan embereket, akik maguk 
is az átmenetek világában járnak, és változások határmezs-
gyéin haladnak át. Olyan embereket, akik felismerték, hogy 
szoros összefüggés van a földi élet megélt, fölvállalt tartal-
ma és az Istenbe kapaszkodó hit nomád karaktere között.

Gyakran elhitethetjük magunkkal, hogy célhoz értünk, 
vagy azzal nyugtathatjuk magunkat, hogy egyszer minden-
képp, valóban, teljesen megérkezünk: csak addig kell kitar-
tani, kibírni, túlélni, utána már jó lesz. A keresztény teológia 
is hajlamos ezt a meglehetősen leszűkítő és sematikus szem-
léletmódot képviselni, amikor a nagy célt egy jutalomként 
ránk váró, statikus és zárt mennyországként ragadja meg; 
egy olyan célszalagként, amelyet átszakít majd a befutó. 

A Biblia viszont arról beszél, hogy a legjobb, ami tör-
ténhet velünk az, hogy úton lehetünk. Itt, menet közben, 
a földi életünkben talál ránk a „menny”, itt részesülünk 
„mindenségélményekben”, nagy pillanatokban. Legtöbb-
ször ezek az élmények nincsenek belekalkulálva a min-
dennapjainkba, nem tervezzük meg, csak ajándékba kap-
juk őket. Menet közben lepnek meg minket.

Úton vagyunk hát az életünkkel, a gondolatainkkal, a 
szándékainkkal és a tetteinkkel, és együtt vándorolunk má-
sokkal. És közben rádöbbenünk arra, hogy életünk állandó 
útitársaként a Magasságos maga is „nomád” Isten: szüntele-
nül velünk élő, velünk járó. A vezetés és a gondviselés, a pró-
batétel és az oltalmazás, a kiszolgáltatottság és a szabadítás 
tapasztalatai a hit és bizalom belső dinamikájává érnek össze. 

Így aztán egy-egy pillanat tiszta tükrében megláthat-
juk zarándoklétünk értelmét. Minden jól van így. Jókor va-
gyunk jó helyen. Vele. Menet közben.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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T A N U L M Á N Y O K e

Valláspedagógia Németországban
A kereszténység és az iszlám találkozási pontjai*

g  K A T H R I N  W I N K L E R

* A Keresztény nevelés – Kihívások és értékek a kapcsolatok fényében
című konferencián 2015. november 19-én az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen német nyelven elhangzott előadás fordítása.

Bevezetés

Európában mindenütt dolgoznak egy olyan elméleti meg-
alapozáson, amely lehetővé teszi, hogy a vallásoktatás az 
iskolai oktatás szerves részévé váljon. Az összeurópai meg-
oldáskeresést a megváltozott vitahelyzet indokolja: a val-
lás egyre nagyobb szerephez jut a közéletben. A különbö-
ző fundamentalista mozgalmak lehetséges fenyegetéseivel 
szemben arra nyílik lehetőségünk, hogy hangsúlyosabban 
részt vegyünk a különböző vallású emberek közti dialógus-
ban. A dialógus lehetővé tételében Európában elsősorban a 
felekezeti és vallási identitást szem előtt tartó, ugyanakkor 
a vitát vagy a dialógust célkitűzésnek is tekintő valláspeda-
gógiai utaknak kell készen állniuk a jövőre. Németország-
ban a vallás és a vallásoktatás iskolai életbe való integrálá-
sának legfontosabb tapasztalatait illetően az iszlám vallás 
oktatásáról, a kooperatív felekezetközi vallásoktatásról és 
a „Vallásoktatás mindenkinek” elnevezésű hamburgi mo-
dellről érdemes szót ejteni.

A vallásoktatással kapcsolatos jelenlegi németorszá-
gi vita nagyjából a következőképp vázolható: a vallások-
tatásra vonatkozó társadalmi és oktatáspolitikai érdekelt-
ség nem elsősorban a vallás jelenségére fókuszál, hanem 
sokkal inkább azokra a kérdésekre, hogy miként szervez-
hető meg – a társadalom elvárásainak és a demokratikus 
elveknek megfelelő módon – a különböző vallási kötődé-
sű tanulók együttélése. A fejlődés irányát tekintve a val-
lásoktatásra irányuló politikai érdekek jellemzően már 
nem antroplógiai és kultúrtörténeti szempontokra hivat-
koznak, hanem társadalompolitikaiakra. A vallás témá-
jának iskolai feldolgozása olyan feladat, amelynek során 

a másként gondolkodókkal szembeni toleranciát és a kü-
lönböző vallási meggyőződések közti dialógus kialakítá-
sának képességét kell a tanulókban kifejleszteni. A vallá-
soktatás feladatai közé tartozik továbbá az értékteremtés 
és az értékközvetítés.

A társadalompolitikai viták során mindenesetre rit-
kán ismerik fel, hogy az eltérő meggyőződések között egy 
ilyen – a kívánt „toleranciahatást” minden oldalon kiválta-
ni szándékozó – közeledés elősegítésére csak az érdeklődés 
személyes érintettség által vezérelt folyamatában van lehe-
tőség. Ha valódi vallási-világnézeti toleranciát és dialógus-
képességet – és nem csupán egalitariánus magatartásfor-
mákat – szeretnénk kialakítani, akkor ezt csak egy világo-
san pozicionált vallási képzésfolyamat keretében tehetjük. 
Egy vallásilag semleges állam azonban ezt nem teheti meg 
saját maga. Az autentikus találkozások lehetővé tételében 
tehát az állam a vallási közösségekre és a vallási közössé-
gek tanítóira szorul. A vallástanárok feladata pedig egyre 
inkább abban áll, hogy teret adjanak a tanulók számára sa-
ját vallási identitásuk kialakításához és egyidejűleg annak 
a képességnek a kifejlesztéséhez, amely más vallási meg-
győződések megismerésében és elfogadásában segíti őket.

Az elmondottakkal kapcsolatban a következőkben az 
iszlám vallásoktatás németországi helyzetét szeretném kö-
zelebbről megvizsgálni.

Lehetőségek és problémafelvetések az iszlám 

vallásoktatásban a németországi iskolákban

Az iszlám vallásoktatás iskolai bevezetésére irányuló fára-
dozások és elméletek az 1970-es évek végére nyúlnak visz-
sza. Németország önértelmezésében a vallási és kulturális 
pluralizmus viszonylag késői fejlemény, amelyet folyama-
tosan és visszafordíthatatlanul formáltak a különböző mig-
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Valláspedagógia Németországban a

rációs hullámok (például az ’50-es években az olasz, görög 
és török vendégmunkások, a ’90-es években az egykori Ju-
goszláviából és Szovjetunióból érkező bevándorlók), s ez a 
formálódás az iskolarendszerre is hatással volt. 

Ausztriában már évtizedek óta intézményes keretek 
között folyik az iszlám vallásoktatás, Németországban ez-
zel szemben csak az elmúlt tíz évben kezdődtek az iszlám 
vallás oktatásával kapcsolatos különböző modellkísérle-
tek. Az azóta eltelt időben a legtöbb nyugati szövetségi tar-
tományban sor került az iskolai iszlámoktatás különböző 
modelljeinek kipróbálására.

Bajorországban egy modellkísérlet keretében, amelyet 
az elmúlt nyáron további öt évre meghosszabbított a Bajor 
Tartományi Gyűlés, kereken 260 állami iskolában tanítanak 
iszlám hitű diákokat. Az iszlámoktatás Bajorországban nem 
felekezeti vallásoktatás, hanem olyan tartalmakat közvetít, 
amelyekkel a különböző iszlám felekezetek egyaránt azono-
sulni tudnak. Az oktatási anyagot az Erlangen-Nürnbergi 
Egyetem és az Oktatási Minisztérium dolgozta ki a szülők 
bevonásával az Alaptörvényre és a bajor alkotmányra tá-
maszkodva. Az iszlámoktatás a bajor modell szerint külön-
böző pedagógiai célokat szolgál. Autentikus tudást közve-
tít a vallási tartalmakról, és támogatja a fi atalok személyi-
ségfejlődését. A bajorországi állami fenntartású iskolákban 
11 500 diák vesz részt az iszlám vallásoktatásban, elsősorban 
az általános iskolákban, de a középfokú képzésben is (a kö-
zépiskolák között négy reáliskola és két gimnázium is van).

Az iszlámoktatás legfontosabb célja a muszlim diákokat 
úgy ismertetni meg az iszlám vallási tanítással, hogy ezek 
révén a szabad személyes tájékozódáshoz és hitbéli dönté-
sekhez szükséges ismereteket és képességeket is közvetí-
ti, tanítja. Az iszlámoktatásra is vonatkozik a leglényege-
sebb hermeneutikai vezérelv: a Korán kijelentéseit először 
is azok történeti környezetében kell látnunk. A Korán kor-
társ hermeneutikájában a szó szerinti értelmezés mint teo-
lógiai ág háttérbe szorul a feltáró, a szituáción és értékfel-
fogáson alapuló írásértelmezéssel szemben.

Esélyek: A német nyelvű iszlám vallásoktatás az Alap-
törvény 7. paragrafusa 3. cikkelyének értelmében jelentős 
szerepet tölt be a muszlim diákok és szüleik társadalmi 
integrációjában. A kísérletek eddigi eredményei kimon-
dottan pozitívak.

Nehézségek: Németországban az iszlám csekély szer-
vezettsége mellett az egységes iszlám vallásoktatás ko-
moly akadályát képezik a muszlimok közt húzódó feleke-
zeti (szunnita, síita, alevita, ahmadijja) és etnikai (török, 
albán, arab, iráni, pakisztáni stb.), illetve nyelvi különb-
ségek. További nehézséget jelent az egyes tartományokban 
a tartományi előírásoknak megfelelően tárgyalópartnert 
találni a nagy létszámú muszlim hívők képviseletében – a 
szervezet leginkább a Német Evangélikus Egyház Püspö-
ki Konferenciájához vagy a Németországi Zsidók Közpon-
ti Tanácsához hasonlít.

A Tübingeni, a Münsteri, az erlangeni és az Osnabrücki 
Egyetemen, a Freiburgi Pedagógiai Főiskolán, a Weingarteni 
Pedagógiai Főiskolán, illetve Franfurt/Gießenben kb. öt éve 
van lehetőség tanári szakon iszlám valláspedagógiát tanul-
ni. 2011 óta Weingartenben is fel lehet venni kiegészítő stúdi-
umként az alevita valláspedagógiát, Hamburgban pedig 2014 
óta létezik alevita teológiai tanszék, amely tanárokat is képez.

A vallásközi vallásoktatás kínálata, tapasztalatai 

és problémái, valamint jogi háttere

A németországi állami fenntartású iskolákban a vallások-
tatás jellegét tekintve állami feladat, az összes többi tan-
tárgyhoz hasonlóan. Függetlenül attól, hogy melyik fele-
kezet vallásórájáról van szó. Az oktatás állami felügyelet 
alatt, azaz az állami tantervnek megfelelően, német nyel-
ven és túlnyomórészt az állam által megbízott tanárok 
közvetítésével zajlik.

A vallásoktatás lehetőségével azokban az iskolákban 
élhetnek, ahol teljesítik egy minimum nyolcfős, azonos 
vallási közösséghez tartozó csoport létrejöttének feltéte-
lét. Számukra a vallásoktatás rendes tantárgyként illesz-
kedik az órarendbe.

A mai németországi vallási sokszínűségből adódóan 
olyan megfontolásokkal is találkozunk, amelyek a vallá-
si képzést az iskolában nem felekezeti, hanem valláskö-
zi jelleggel kívánják megvalósítani. E tekintetben érdemel 
fi gyelmet a hamburgi „Vallásoktatás mindenkinek” nevet 
viselő, dialógusra építő vallásoktatási modell.

Dialóguson alapuló vallásoktatás mindenkinek 
(Hamburg)

Az Észak-elbai Egyházkerület már az 1990-es években pár-
beszédet kezdeményezett a várossal és a más vallások kép-
viselőivel. A megbeszélések célja volt, hogy feltérképezzék 
azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a vallásos ne-
velés a kulturális sokszínűség pozitív elfogadásával való-
sulhat meg a hamburgi iskolákban.

A megbeszéléseken az evangélikus felet az az elképze-
lés vezérelte, hogy a vallási identitás alapvetően a találko-
zások révén felszínre kerülő különbözőségből sarjad. Az a 
tétel tehát, hogy a vallási identitást először a homogén val-
lási környezet otthonos világában kell megalapozni, még 
mielőtt sor kerülhetne a más világnézetekkel való találko-
zásra, nemcsak tapasztalati úton nem igazolható, hanem 
bizonyítottan idejétmúlt.

Hamburgban a „Vallásoktatás mindenkinek – evangé-
likus felelősséggel” nevű program ezeknek a vitáknak kö-
szönheti létrejöttét. Ennek keretében a diákok vallási hova-
tartozásukra és világnézetükre való tekintet nélkül az osz-
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tály megszokott környezetében tanulnak. Az oktatás azon 
a kerettanterven alapul, amelyet a „vallásoktatás vallásközi 
beszélgető köre” a tartományi oktatási hivatal és a gyakorlati 
teológiai intézet anyagai alapján dolgozott ki, és amelyet az 
EKD (Németországi Evangélikus Egyház) Vegyes Bizottsá-
ga hagyott jóvá. A „Vallásoktatás mindenkinek” tantárgyat 
evangélikus hittantanárok tanítják. A tárgy oktatóinak a 
feladta, hogy a tanóra jellegét az adott osztály vagy kurzus 
vallási összetételének megfelelően alakítsák ki.

Hamburg a következő tanévben még egy lépéssel sze-
retne előrébb jutni. A tárgyat a jövőben az evangélikus 
tanerőkön kívül ugyanolyan jogon taníthatnák muszlim, 
alevita és zsidó pedagógusok. A modell tesztelésére az 5. 
és a 6. évfolyamon kerül sor. A tartományok közül először 
Hamburg kötött megállapodást 2012 novemberében a Di-
tib Tartományi Egyesülettel, a hamburgi iszlám közössé-
gek tanácsával, a súrával, az Iszlám Kulturális Centrumok 
Szövetségével, illetve a Németországi Alevita Közösséggel.

A jelenleg érvényes vallásoktatási kerettanterv néhány 
passzusa világossá teszi az elképzelést: „A vallásoktatás min-
den diákot megszólít, adott vallási és világnézeti meggyőződé-
sére való tekintet nélkül. Azoknak is lehetőséget ad a tapasz-
talatszerzésre és a tanulásra, akik nem rendelkeznek kifeje-
zetten vallásos háttérrel, illetve távolságot tartanak a vallástól 
vagy ellenérzéssel viseltetnek a vallás bármilyen formája iránt.

A vallásoktatás elsődleges feladata, hogy diákok külön-
böző társadalmi, etnikai és kulturális, világnézeti és val-
lásos hátterét, tapasztalatait és ismereteit szem előtt tart-
va együtt keresse a tájékozódást az érzésekben és a gondo-
latokban, a hitben és a cselekvésben.”

„A vallásoktatás a vallásköziség felfogását követi, 
amely az ellentmondásokat és a konfl iktusokat nem söpri 
a szőnyeg alá, a vallások és a kultúrák sokszínűségét azon-
ban alapvetően gazdagságként és lehetőségként értelmezi.

Az oktatás érzelmi és intellektuális légkörét ezért a köl-
csönös tiszteletnek és kíváncsiságnak, a saját és az idegen 
iránti éber érdeklődésnek kell meghatároznia. Senkinek 
nem szabad azt éreznie, hogy identitása miatt lenézik vagy 
fenyegetik. Ez az oktatás résztvevőinek közös felelőssége.”

Izgalmas kérdés, hogy a vallásközi hitoktatás e ham-
burgi modellje milyen hatást gyakorol a későbbiekben Né-
metország többi tartományában a vallásoktatásra.

A jelen kihívásai: (felnőtt kísérő nélküli) gyermek 

menekültek a német iskolákban és a vallás kérdése

A szíriai, afgán, iraki és afrikai országokból származó hábo-
rús menekültek kérdése egyértelműen a legégetőbb európai 
társadalmi kérdések közé tartozik. Németország a politikai 
üldözöttek menedékhez való jogát közvetlenül a háború vége 
után, 1949-ben iktatta az Alaptörvénybe, majd 1951-ben aláírta 
a genfi  menekültügyi egyezményt. A Németországi Evangéli-

kus Egyház zsinata 2015. november 8. és 11. között Brémában 
ülésezett, témája Németország aktuális menekültpolitikája 
volt. Az EKD tanácsának elnöke, Heinrich Bedford-Strohm a 
zsinat során a menekültek társadalmi, egyszersmind iskolai 
integrációjának döntő szerepét hangsúlyozta. Az integrációhoz 
vallásközi párbeszédre van szükség. Az integráció sikeréhez a 
vallásoknak képesnek kell lenniük a párbeszédre. Elengedhe-
tetlen, hogy a vallások a kölcsönös megértés kultúrájával hoz-
zájáruljanak a társadalmi békéhez. Mivel a vallások szent ira-
taival és erőszakra buzdító kijelentéseivel könnyű visszaélni, a 
vallásoknak óriási a felelősségük a béketeremtésben. A keresz-
ténység és az iszlám közötti párbeszéd kiemelt szerephez jut 
ebben a folyamatban, amelyhez hozzá tartozik, hogy a másik 
vallás megítélését ne kizárólag annak megromlott változatai-
hoz és visszaéléseihez kössük, hanem legalább annyira erős és 
a jövőre is érvényes kifejezésformáihoz. Ugyanúgy érvényes ez 
a kereszténységre, mint a zsidóságra vagy az iszlámra, illetve 
más vallási közösségekre. Az iskolai vallásoktatásban ennek 
a magatartásnak kell tükröződnie.

Németországban az ebben az évben beiskolázott mene-
kült gyerekek közül sokan hordozzák e veszteségeket és trau-
mákat. Az iskolai képzésnek meg kell küzdenie azzal a kihí-
vással, hogy az erőszak, a háború, a menekülés, az elválás és 
az elsődleges bizalmi személyek elvesztésének traumáját, il-
letve a tartózkodási jog körüli bizonytalanságokat tudomá-
sul vegye. Az iskolai képzésnek feladata továbbá, hogy refl ek-
táljon a gyermekkorú menekültek identitásvesztésének je-
lentőségére. Noha az iskola nem terápiás intézmény, minden 
azon fog múlni, hogy a pedagógiai munka képes lesz-e terá-
piás hatást kifejteni. A menekült gyerekek élettörténetéből 
fakadó tapasztalatokat nem szabad tabuként kezelni, hanem 
a kapcsolatépítés és a segítő párbeszéd témájává kell tenni.

Ebben az összefüggésben nyer különös jelentőséget a 
„vallás mint forrás” szempontja. A jelenleg is zajló empiri-
kus kutatások azt mutatják, hogy a menekülés tapasztalatát 
átélt gyerekek és fi atalok a vallást mintegy magukkal vihető, 
„hordozható hazaként” értelmezik. A menekült gyerekekkel 
folytatott interjúkban elhangzik, hogy „a vallás egy sziget az 
ismeretlen tengerében”. Támaszt és biztonságot nyújt. Má-
sok arról beszélnek, hogy a vallás sokkal nagyobb szerepet 
játszik az életükben, mint bármikor korábban, mivel a va-
lahová tartozás érzését és a közösséget közvetíti.

Ugyanakkor az is kiviláglik, hogy a menekülés nagy-
mértékű identitásvesztéssel jár. Egyik-másik fi atal mene-
kült a vallásától is elhatárolódik, mert a menekülés kiváltó 
oka saját hazájához kapcsolódik. Szintén ismert tény, hogy a 
fi atal menekültek lakóközösségeiben létezik a „vallási mob-
bing”1 jelensége. Ezeket mind számításba kell vennünk, mi-
kor a menekült gyerekek és fi atalok bekerülnek az iskolába.

Nyilvánvaló, hogy mennyire központi szerephez jut a val-
lás! Ebben az összefüggésben a vallás menedékként szolgál, 

 1 Gyakran ismétlődő pszichológiai terror. – A szerk.



5  c

„…hogy minél többeket megnyerjek” a

„…hogy minél többeket megnyerjek”
A PR-kommunikáció alkalmazásának lehetőségei az egyházban

g  K O V Á C S  B A R B A R A

amely az ellenálló-képesség növekedését is elősegíti. Az el-
lenálló-képesség ebben az esetben azt a képességet jelenti, 
amelynek segítségével sikeresen kezelhető egy nehéz és/vagy 
megterhelő helyzet, illetve amely ráirányíthatja a fi gyelmet 
az egyéni kompetenciákra és erőforrásokra. A kutatás egyik 
legfontosabb eredménye, hogy az értelem és a biztonság tá-
maszt és menedéket nyújt, a krízishelyzetekben leginkább.

Az iskolában kínált vallásos nevelés megteremtheti an-
nak a lehetőségét, hogy közelebb kerüljünk a menekült fi -
atalok identitásképzéséhez, önképük és öntudatuk meg-
újulásához, az élethelyzetek feldolgozásához, a vallási és 
kulturális kérdések feltevéséhez, a vallásos formákban és 
kommunikációban való részvételhez, illetve a saját és az 
idegen vallási kultúra és értékítélet megértéséhez. A vallá-
soktatás ilyen módon tudatosan részt vállal a felelősségben 
az iskolai légkör kialakításában, illetve a különböző élettör-
ténettel és vallási háttérrel, esetleg vallási háttér nélkül ér-
kező gyerekek között kialakuló viszonyokat illetően. A val-
lásos nevelés ilyen módon hozzájárulhat egymás kölcsönös 
elismeréséhez, és az iskolában olyan tanulási környezetet 
hozhat létre, amelyben meghallgatásra találnak az egymás-
tól eltérő élettapasztalattal rendelkező gyerekek és fi atalok.

Fordította: Szűcs Kinga
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Az egyház szüntelenül kommunikál és kapcsolatot tart 
fenn mind a tagjaival, mind pedig a társadalommal. Ez a 
kommunikáció minden tudatos tervezés nélkül is létrejön, 
ám így a megfogalmazott üzenetek sokszor nem jutnak el 
a címzettekig. A nyilvános megszólalások gyakran erőtle-
nek, és azt érezhetjük, hogy a szószék nyelve nem egyezik 
meg az emberek nyelvével. Hogyan lehet újra megtalálni 
a közös hangot az egyház képviselői és a társadalom töb-
bi tagja között? Hogyan lehet az egyházak iránti elvesztett 
bizalmat újra életre kelteni? Evangélikusként képesek va-
gyunk-e igazi értékeinket megismertetni másokkal?

Az egyházi PR-kommunikáció ezekre a kérdésekre ke-
resi a választ. A public relations – magyarra fordítva kö-
zönségszolgálat vagy közkapcsolat-szervezés – egy olyan 
tevékenységegyüttes, amelynek célja, hogy az adott szer-
vezet és a közvetlen környezete között kölcsönös megér-
tés és bizalom épülhe ssen ki. Ennek érdekében a szervezet 
erőfeszítéseket tesz és különböző eszközöket használ, hogy 
mind a tagok, mind pedig a külső közvélemény irányában 

hatékonyan tudjon kommunikálni. Ezt az általános meg-
fogalmazást Dieter Herbst az egyházakra vonatkozóan is 
lefordítja: „Az egyházaknak beszélniük kell a bázisukat je-
lentő emberekhez: Tudniuk kell, hogy milyen véleménnyel, 
vágyakkal, elvárásokkal és érdekekkel bírnak, akiket meg 
akarnak szólítani. Ezeket fel kell mérniük, meg kell vitat-
niuk és át kell ültetniük a gyakorlatba, csak így tudnak az 
egyháztagok azonosulni a szervezettel, és a nyilvánosság 
előtt is képviselni azt.” (Herbst 1997, 8. o.)

A sokszor mágikus rövidítésként használt, a való élet-
től távolinak tűnő PR valójában nem más, mint hogy egy 
szervezet – adott esetben az egyház – felméri, hogy mi fog-
lalkoztatja az általa megszólítandó embereket, és specifi -
kusan nekik, az ő nyelvükön fogalmazza meg az üzenetet, 
hogy így létrejöjjön mindkét fél részéről a kölcsönös megér-
tés és bizalom. A public relations központi célja a szervezet 
hírnevének ápolása. Ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, 
különböző részcélokat is követ a gyakorlati folyamatokban. 
Ilyen részcél a megértés, a bizalom és a támogatás kiépíté-
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se, az együttműködési készség fejlesztése és a konszenzus-
ra jutás a különböző célcsoportokkal. Bármilyen szervezet-
ről legyen is szó, mindegyik egy környezetbe van ágyazva, 
amellyel kölcsönhatásban működik. Nem tudja függetle-
níteni magát a környezet igényeitől, elvárásaitól és válto-
zásaitól sem. Ahhoz, hogy a szervezet el tudja látni a saját 
működési funkcióit, tekintettel kell lennie a környezeti el-
várásokra is. Ha sikerül fi gyelembe vennie a környezet prob-
lémáit, folyamatait és támogatni a célkitűzéseit, akkor jöhet 
létre a bizalmi légkör és a harmonikus együttműködés. Ez 
pedig a hírnévre is jó hatással van (Szeles 1999, 16–17. o.).

A misszió modern értelmezésében is fontos szerep jut 
az egyház külső környezetével ápolt jó viszonynak. Az egy-
házat évszázadokon keresztül statikusan fogták fel, amely 
egy külön kis sziget, rajta kívül pedig az ellenséges világ 
van, amelyet jobb elkerülni. A kívülállókat legfeljebb po-
tenciális megtérőknek tekintették. A misszió az egyházak 
szaporítását jelentette. Ma azonban teljesen új szemlélet 
uralkodik. Az egyház a világban él, és ezer szállal kapcso-
lódik hozzá, ezért fontos, hogy ismerje azt, szolgálja azt, és 
az evangéliumot közvetítse számára (Bosch 2005, 349. o.).

Kommunikáció a Bibliában

A Bibliában számtalan példát találhatunk arra, hogy Isten 
igéjének közvetítői – az Ószövetségben a próféták, az Újszö-
vetségben Jézus vagy az apostolok – milyen gazdag kom-
munikációs eszköztárat használtak az emberek megszólítá-
sára. Példázatokkal, aforizmákkal, jelképes cselekedetekkel 
és dramatizált jelenetekkel próbálták átadni a hallgatóság 
számára Isten szavát. A tartalom és a forma szorosan össze-
tartozott, az eszközök sosem voltak fontosabbak a mondan-
dónál. Isten emberei nem magamutogatóan, öncélúan áll-
tak ki a nyilvánosság elé, hanem szemük előtt tartva a kül-
detésüket, az evangéliumot hirdetve, ugyanakkor minden 
lehetséges eszközt felhasználva nyerték meg az embereket. 

Jézus kommunikációja nagyon gazdag eszköztárral bírt. 
Tanításában az aforizmák, a példázatok ugyanúgy megjelen-
tek, mint vitamódszerében a dialógusok. A példázatok nem-
ritkán kifejezetten meghökkentőek, az akkori ember számára 
gyakran megbotránkoztatóak voltak. Jézus bátran merte öt-
vözni a tanítást a humorral, az iróniával és a szarkazmussal. 
A történetek végén elhangzó csattanóval a hallgatók reakcióját 
akarta kiváltani, ezzel is bevonva a közönséget, dialógust ala-
kítva ki. Összességében elmondható, hogy mind Jézus, mind 
pedig a próféták ismerik és szeretik a népet, nem függetlened-
nek tőle, hanem a saját nyelvén szólnak hozzá, még akkor is, 
ha kemény bírálatot fogalmaznak meg (Fabiny 2001, 43. o.). 

Jézus maga is azt akarta, hogy a tanítványok kommuni-
káljanak, emberekhez lépjenek oda és hirdessék Isten orszá-
gának eljövetelét. Jézus a róla bizonyságot tevő kommuniká-
cióra szólítja fel a tanítványokat és rajtuk keresztül minket, 

mai keresztényeket is: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvány-
nyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiú-
nak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtart-
sák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én vele-
tek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18–20) 

Mind a tizenkét tanítvány kiküldésénél, mind pedig 
a missziói parancsnál a jézusi kommunikáció részletekbe 
menő precizitására lehetünk fi gyelmesek. Mindkét igesza-
kaszban pontosan kijelöli, hogy kik, kiknek, mit mondja-
nak, illetve mit tegyenek, hogyan és milyen módszerekkel, 
és ami a legfontosabb, milyen forrásból. A forrás maga Jé-
zus Krisztus, aki minden egyes alkalommal velük lesz a vi-
lág végezetéig. Az ő hatalma jogosítja fel a követőit, hogy 
elmenjenek és tanítvánnyá tegyenek minden népet. Az ő 
erejének eszközei a benne hívő emberek. A szó, amely a 
„menjetek el!” parancsot jelöli, valóságos helyváltoztatás-
ra utal, Máté koncepciójában nagyon tudatosan jelenik 
meg a másikhoz való fi zikai odafordulás. A cél is világo-
san megjelenik: „...tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek.” A tanítványok és ezáltal a 
mi feladatunk is az, hogy Jézus parancsát továbbadjuk. Ez 
nem egy parancsolat, hanem összefoglalóan Jézus tanítá-
sa (Luz 2002, 442–457. o.).

Gáncs Péter a missziói parancs mai szerepét így fogal-
mazza meg: „A misszió az egyház alaptevékenysége. Kicsit 
sarkított megfogalmazásban: a misszió nem csupán egy esz-
köz az egyház kezében, hanem fordítva: Isten missziójában 
szeretné felhasználni az egyházat is. De csak a kommuni-
kációképes egyháznak van esélye a missziói parancs betöl-
tésére. Ezért válik a kommunikáció minden felelős, kül-
detéstudatban élő keresztyén ember és közösség minden-
napos, égető, gyakorlati kérdésévé.” (Gáncs 1998, 324. o.) 

Az apostolok is, közülük pedig leginkább Péter és Pál 
használtak különböző kommunikációs technikákat: be-
szédeket tartottak, eseményeken vettek részt, leveleket ír-
tak és előadásokon tanították a hallgatóságot. Az evangé-
listák munkájában fellelhetjük a különböző célcsoportok 
szegmentálását, hiszen mind a négyen ugyanazt a történe-
tet mondták el a saját nézőpontjukból, attól függően, hogy 
milyen célcsoporthoz szóltak (Beke 2001, 20. o.).

A Korinthusiakhoz írt első levélben Pál nagyon kife-
jezően ír arról, amit ma úgy neveznénk, hogy a különbö-
ző célcsoportokhoz különböző nyelveken kell szólni, hogy 
mondandónkat mindenképpen megértsék, és így minél 
több embert érhessünk el: „Mert bár én mindenkivel szem-
ben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgá-
jává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak 
olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidó-
kat (…). Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyer-
jem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy 
mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az 
evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.” 
(1Kor 9,19–23) 
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Nagyon érdekes megfi gyelés, hogy Pál nem azt mondja, 
hogy feladta a szabadságát vagy a saját álláspontját. Nem 
valóságos zsidó, görög vagy erőtlen lett, hanem csak hason-
lóvá lett a hallgatóságához, hogy megnyerje őket. Szeretet-
ből belehelyezkedett a másik nézőpontjába. Ez az igesza-
kasz tehát nem azt jelenti, hogy az evangéliumot lehetne az 
épp aktuális korszellemhez igazítani vagy a hallgatók száj-
íze szerint formálni, hanem azt, hogy az üzenet hirdetőjét 
formálja az evangélium, rugalmassá teszi, hogy minden-
kihez egyaránt szólni tudjon (Schrage 1995, 340–341 o.).

Kommunikáció a reformáció idején 

A reformáció idejére már az akkori keretek között is év-
százados hagyománya volt a kommunikációnak. A könyv-
nyomtatás hatalmas előrelépést jelentett, Gutenberg mód-
szerei a könyvek addig ismeretlen mennyiségű és gyorsa-
ságú sokszorosítását biztosították. A humanizmus, a nagy 
földrajzi felfedezések pedig szintén a nyilvánosság kiterje-
dését segítették. Ezek a körülmények remek hátteret bizto-
sítottak ahhoz, hogy a protestantizmus már az elejétől fogva 
a nyilvánosság eszközeivel éljen. A reformáció iratait már 
nyomtatással tudták terjeszteni, Luther Márton 95 tétele 
1517 és 1520 között 22 kiadásban jelent meg. Egy másik írása, 
A német nemzet keresztyén nemességéhez 4000 példányban 
került az emberek kezébe. Luther Eckkel folytatott dispu-
tájának szöveges átirata hatalmas sikert aratott az olvasók 
körében, sőt ingyen terjesztették azt. A mai szórólapok ide 
vezethetők vissza, hiszen a reformáció alatt addig soha nem 
látott mennyiségben fogytak a röpiratok. A reformátorok 
emellett rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel is bírtak, 
levelezéseik tulajdonképpen a mai hírügynökségek szerepét 
töltötték be. A Németországban tanuló magyar értelmiség 
– például Dévai Bíró Mátyás, egykori wittenbergi diák – 
hamarosan Magyarországra is elhozta a reformáció tanait, 
így a híres hálózatosság országokon keresztül is átívelt. A re-
formátori énekek az új tanítást szintén gyorsan, népszerű 
formában terjesztették el. Luther némelyik éneke korabeli 
kocsmadalok dallamára íródott, de ez hatékony eszköz volt 
arra, hogy az alacsonyabb néprétegek is be tudjanak kapcso-
lódni az istentisztelet menetébe, és megismerhessék a Biblia 
tanítását. A reformáció tehát szorosan összefonódott a nyil-
vánossággal, és a reformátorok nagyon hatékonyan tudtak 
élni a kommunikációs eszközökkel (Fabiny 2001, 43–44. o.).

Luther nyilvános tevékenysége mai szemmel nézve is 
irigylésre méltó, amelyből a mai egyház is sokat tanulhat. 
Klaus Douglass ezt így fogalmazta meg: „Luther szándéka 
az volt, hogy az egyház üzenetét bibliai alapokra helyez-
ze, külső formáját pedig kora színvonalára emelje. Az egy-
ház ez idő szerint olyan állapotban van, amely nem felel 
meg sem az egyik, sem a másik követelménynek.” (Doug-
lass 2002, 59. o.)

Az egyházi PR-kommunikáció gyakorlati alapjai

A legújabbkori gyakorlati teológia módszere, hogy más 
tudományágak segítségével bővíti az egyházi tevékeny-
ségek kompetenciáját. A lelkigondozás esetében magától 
értetődő a pszichológia és a különböző pszichoterápiás is-
kolák ismerete, a homiletikával foglalkozó teológusok pe-
dig Ernst Lange munkásságától kezdődően felhasználják a 
retorika- és a kommunikációtudomány ismereteit. A gyü-
lekezetépítés terén az 1990-es évektől kezdve pedig egyre 
erőteljesebb lett az igény a public relations és marketing 
ismereteire (Herbst 2008, 33. o.).

Ernst Lange gyakorlati teológus a 20. század elején 
már felismerte az egyház kommunikációjának jelentősé-
gét. Egyik könyvében arról ír, hogy a hívők Isten ígéreté-
ben maradnak, amely ígéret az emberi kommunikáció ál-
tal valósul meg közöttük. Jézusban Isten kommunikál az 
emberekkel, illetve Jézus is az egymással való kommuni-
kációra buzdít bennünket. A Krisztusban való hit arra in-
dítja az embereket, hogy egymással is kommunikáljanak, 
és közösségbe lépjenek egymással. Ez a kapcsolatterem-
tés pedig az a médium, amelyben Krisztus szeretete meg-
nyilvánul. Az emberek nem részesedhetnek Krisztusból 
anélkül, hogy egymásból ne részesednének. Jézus ígéretei 
ugyanis a hitben valósulnak meg, amely hit által mi egy-
másra fi gyelünk, egymással beszélgetünk, és ott vagyunk 
a másik számára. Az ígéretben megmaradni tehát azt je-
lenti, hogy megmaradunk az egymással való kommuni-
kációban. Ez nem választható járuléka a hitnek, és nem is 
egy követelmény, amit a hívőknek teljesíteni kell, hanem 
az embertársainkkal való kommunikáció a hit megnyilvá-
nulása a különböző időkben. Ezért az egyháznak felelőssé-
ge van abban, hogy a hívek Krisztus akarata szerint egy-
mással kapcsolatban vannak-e. 

„Egy olyan egyház, amely a híveinek kommunikáci-
óját nem segíti elő, nyelvezete nem a megértést szolgál-
ja, hanem a szót saját hivatala monopóliumának tekin-
ti, hagyja, hogy az emberek elszigetelődjenek egymástól, 
programjai nem a felelős együtt munkálkodást szolgálják, 
annak az egyháznak az istentisztelete bűnös, még ha a li-
turgiája oly tiszta is. Mert az egyház igazi istentisztelete a 
kommunikáció észlelése, amelyben az ígéret hitté válik.” 
(Lange 1966, 113. o.)

Ernst Lange a kommunikációnak a misszió szempont-
jából is nagy jelentőséget tulajdonít. Szerinte az egyházak-
nak komoly kommunikációs gondjaik vannak, amelyek 
azonban sajnálatos módon a misszió sikerét veszélyez-
tetik, pedig új lehetőségek és távlatok nyíltak meg előt-
te. Az úgynevezett „komm-missziót” meg kell előznie a 
„geh-missziónak”, azaz az egyháznak oda kell lépnie az 
eltávolodottakhoz, és indirekt módon megszólítania őket 
(közösségi intézményekben, konferenciákon, publikáció-
kon keresztül). A teológus maga is alkalmazta ezt a mód-
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szert a Brunsbütteler Damm-i missziós gyülekezetben, 
ahol egy üzlethelyiséget alakított át istentiszteleti helyi-
séggé. A nagy üvegfelületen keresztül be lehetett látni, a 
járókelőket megszólította, kíváncsivá tette, egyszóval egy 
nyitott gyülekezetet hozott létre. Nem magamutogatóak, 
de észrevehetőek voltak. Egyháztagoknak és kívülállóknak 
egyaránt küldtek rövid tájékoztatókat, hívogató körleve-
leket. Fontosnak tartották a verbális és nonverbális kom-
munikáció egységét, ennek szellemében sokat látogattak 
is. A gyülekezet vallotta, hogy az egyház a rábízott örö-
müzenetnek megfelelően alkalmazkodik a kor változása-
ihoz (Tislér 2004, 37–38. o.).

A PR-kommunikáció alkalmazásának 

lehetőségei az egyházban

Ma már nem kérdés, hogy az egyházak a legszélesebb kört 
a médián keresztül érhetik el, az evangélium közvetítésé-
nek és az egyházi híradásnak ez a leggyorsabb és leghaté-
konyabb eszköze. A rendszerváltás óta Magyarországon 
is teret nyert az egyházi publicisztika, bevált gyakorlat az 
istentiszteletek televíziós és rádiós közvetítése, mindegyik 
történelmi egyháznak van honlapja és saját szerkesztésű 
újságjai (Szabó 2004, 22–23. o.). 2001-től kezdve pedig na-
gyobb, tervezett kampányok is megjelentek a nyilvánosság-
ban (Aczél 2008, 643. o.). 

A jelenlét immár egyértelmű, a kérdés inkább az, hogy 
az egyházi, hitéleti üzenet beléptetése a médiaműködés 
törvényszerűségeibe mennyire lehet eredményes és meny-
nyire válhat értékké. A vallási üzenet legtöbbször nem jut 
el a célcsoporthoz, céljai homályosak, és olyan érzést kelt, 
mintha a biztost még bizonygatni akarná. Ez nem azt je-
lenti, hogy az egyháznak kívül kell maradnia a médián, 
de rámutat, hogy nem kell alkalmazkodnia a megjelení-
tés szokásos mintáihoz, hanem egyedi módszerekkel, tu-
datos előkészítéssel, tervezés révén kell az egyházi-val-
lási üzeneteket a nyilvánosságban reprezentálni. Ehhez 
azonban fontos, hogy az egyház ne csak látszani akarjon, 
hanem küldetéstudattal alkossa meg a kampányait. A lé-
nyeg, hogy a lehetőségek kihasználásán és a kor elvárá-
sainak felismerésén túl az egyházi megjelenésnek saját, 
belső logikája és a megfelelni vágyást elkerülő ereje le-
gyen (uo. 646. o.).

Kampányok

Egy kampány tervezésénél mindig három dimenziót kell 
meghatározni. Egyrészről a célját, másrészről a tervezett 
hatás helyét, harmadszor pedig a kampány kibocsátója és 
befogadója számára mutatkozó hasznot. A kampány célja 
lehet egyrészről a mozgósítás, a befogadók mobilizálása, 

másrészről megpróbálhatja a kommunikáció révén meg-
változtatni a befogadók érzelmi és viselkedési beállítódá-
sát, a harmadik lehetőség pedig az informálás, az adott 
intézmény, esemény, termék létezéséről való értesítés. Az 
első kettő célkitűzés mindig nehezebb, az informálás en-
nél sokkal könnyebben megvalósítható, ugyanakkor cse-
kélyebb hatást lehet elérni a befogadó közönség körében, 
valójában csak az észrevételt (uo.).

Mindez milyen hatással lehet egyházi kampányok ter-
vezésére? A célkitűzés elsőrendű ezekben az esetekben is. 
A másik legfontosabb fókusza az egyházi kampányoknak a 
célcsoport tisztázása. El kell tehát dönteni, hogy az egyén-
hez, csoportokhoz vagy pedig a társadalom egészéhez sze-
retne szólni. A legtöbb egyházi kampányból hiányzik az 
üzenetek és a befogadók összehangolása, míg végül úgy 
alakul, hogy a kampányok mindig csak azokhoz szólnak, 
akik amúgy is vallásos életet élnek (uo. 649. o.). További 
kérdés, hogy az egyházi kampányoknak mi lehet a témája.
Ennek meghatározásához a kutatás elengedhetetlen. Meg 
kell vizsgálni, hogy mit tekint fontosnak a célközönség, me-
lyek az átmenetileg uralkodó diskurzusok, viselkedésmó-
dok. Magyarországon kevés példát látni a befogadóorientált 
tervezésre, valószínűleg azért, mert a történelmi egyházak 
tartanak a reklámok igénykielégítő szerepétől, ezért nem 
akarnak az igényeknek eleget tenni, csak megnyilvánulni 
(uo. 650–651. o.). Simonyi Tamás szerint az egyházaknak 
bátrabb kampányokra lenne szükségük ahhoz, hogy elér-
hessék a kitűzött célt. Ugyanakkor minden a megszokott, 
kockázatmentes kommunikáció irányába hajtja őket, fő-
leg, hogy a saját közegük számára idegen a kommuniká-
ció világa (K. Gergely 2015). Szerencsére a pozitív példák 
azt mutatják, hogy ma már az egyházakban is – a generá-
cióváltásnak köszönhetően – jelentős változások mennek 
végbe a kommunikáció területén.

Megjelenés az interneten

Az internet a mindennapjaink szerves részévé vált az új év-
ezredben, az internethasználat a legáltalánosabb hétköz-
napi tevékenységek részévé vált. Az európai lakosság nagy 
részének életében teljesen természetes az internet haszná-
lata, a face to face interakciók váltakoznak az online kom-
munikációval. Mivel ezek nem választhatók el egymástól, 
ezért a kérdés, hogy az egyháznak is szüksége van-e in-
ternetes jelenlétre, teljesen tárgytalan. Ha az egyház meg 
akarja szólítani az embereket, missziót akar folytatni, ak-
kor jelen kell lennie az interneten is (Lundby 2012, 37. o.). 

A PR-kommunikáció egyik legfontosabb eszköze a kö-
zösségi média használata. Nevezik Web 2.0.-nak is, hiszen 
itt már nemcsak a tartalom fogyasztásáról van szó, hanem 
a felhasználók közötti interakciókról, interaktivitásról is. 
Bár a neve idegenül és újszerűen hangzik, maga a közös-
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ségi háló egyáltalán nem új találmány. Amióta emberiség 
létezik, mindig is volt szociális háló, az emberek ismeret-
ségeket kötöttek, ezeket a kapcsolatokat gondozták, élet-
ben tartották. Az internet tulajdonképpen erre kínál egy 
lehetőséget a közösségi médiumok formájában. Ami még-
is újdonság, hogy jelenleg az internetes és hétköznapi kap-
csolattartás összekapcsolódik. Az emberek – és legfőképp 
a fi atalok – ingáznak a szemtől szembeni és az internetes 
kommunikáció között. Egy telefonbeszélgetés is azt az ér-
zetet kelti, hogy a két ember egy térben van – ahogy mond-
juk is: „vonalban vannak” –, ugyanígy egy e-mail vagy 
egy chat üzenet is közös térként szolgál. A közösségi mé-
dia számtalan olyan teret kínál a használóinak, ahol kap-
csolatba tudnak lépni egymással (uo. 33. o.). Az egyház és 
a misszió is szociális alapokon nyugszik, és emberi háló-
zatok szövik át. A szociális média ezért az egyházat is me-
rőben átformálja, és új utakat nyit meg számára (uo. 32. 
o.). Kihívás elé állítja nemcsak az egyházakat, de az egyes 
gyülekezeteket is. A gyülekezeti tagok ugyanis használják 
ezeket az oldalakat, és ha a lelkész is regisztrál, akkor eze-
ken keresztül nemcsak elérheti és informálhatja a gyüleke-
zeti tagokat, hanem egy virtuális közösség tagjává is válik 
ezáltal. Az ifj úság nagy része, de még a felnőtt korosztály 
képviselői is napi rendszerességgel használják a közössé-
gi médiát, ezért őket ezen a felületen keresztül lehet a leg-
gyorsabban és leghatékonyabban megszólítani. A gyüle-
kezeti Facebook-oldalak és blogok nagyon jó hirdetőfelü-
letek, és még a gyülekezeten kívül állókat is el tudják érni 
(Pángyánszky 2011). 

Egységes arculat, imázs

A mai világunkra különösen is jellemző, hogy rengeteg in-
ger, hatás, információ vesz minket körül. Az agyunk azon-
ban nem tudja az összes őt érő hatást feldolgozni, ezért a 
már megismert tudást elraktározza, és később, amikor 
hasonló helyzettel találkozik, újra előhívja. A tájékozódást 
tehát ezek a belénk rögzült tapasztalatok, képek segítik, így 
nem kell minden alkalommal a szituációt újra és újra ér-
telmeznünk (Herbst 2003, 28. o.).

Az egyházi kommunikáció szempontjából ezt nagyon 
fontos tudatosítanunk: az egyházakról mindenkinek van 
valamilyen tapasztalata. Ha valaki nem is tartozik hoz-
zájuk, ismer olyat, aki igen, és a hírekből is sok informá-
ciót kap róluk. Ezért az egyházról ki fog alakulni egy ké-
pe, amely hosszú távon meg fogja határozni az ehhez a 
témához való hozzáállását. Akár teszünk valamit az egy-
házak imázsának tudatos formálására, akár nem, a tár-
sadalom nagy részének a fejében már él egy kép. A kér-
dés, hogy ez a kép milyen.

Egy felmérésben arról kérdezték meg tizenkilenc or-
szág lakóit, hogy melyik szervezeteket, vállalatokat tart-

ják megbízhatónak. Németországban a bankokkal és po-
litikai pártokkal szemben bármennyire is bizalmatlanok 
voltak az emberek, a lista legutolsó helyére a németor-
szági katolikus egyház került. A németországi evangé-
likus egyház valahol a középmezőnyben állt (Rickens 
2010). Ezt a felmérést Magyarországon is elvégezték. Ná-
lunk nem volt ennyire rossz az egyházak megítélése, de a 
nemzetközi átlag (58) alá esett (50). Wildmann János, 
a Pécsi Tudományegyetem Vallástudományi Intézetének 
vezetője szerint a legtöbb magyar a katolikus egyházról 
alkotott negatív véleményét terjeszti ki az összes egyház-
ra. Ennek oka az alacsony vallási műveltségből adódik, 
ugyanis a társadalom jelentős része nem kötődik feleke-
zethez, ezért a fejekben a médiából átszűrődő, homályos, 
sokszor torz kép él az egyházról. Wildmann János sze-
rint a bizalmatlanságnak nem a pedofi lbotrányok vagy 
más helytelenül kezelt krízis az egyedüli oka, hanem leg-
inkább az, hogy az egyházak „még nem találták meg azt 
a kommunikációs stílust, amellyel a mai kor emberéhez 
közeledhetnének. Kiszorultak a társadalomból, nincs szá-
mára mondanivalójuk, üzenetükkel nem tudnak tömege-
ket elérni, ilyen formán önmaguk létét nem tudják igazol-
ni, legitimizálni.” (Makki 2010) Az imázs tehát magától 
is kiépül, és nehezen lehet megváltoztatni, de sokat lehet 
tenni azért, hogy tudatosan egyengetve az útját, végül po-
zitív képként maradjon meg az emberek fejében. A legfon-
tosabb, amit tehetünk érte, hogy a célcsoportokkal aktív 
kapcsolatban vagyunk, és ismerjük az igényeiket, vágya-
ikat. Minél közelebb van a szervezet magáról sugározni 
kívánt képe a célcsoportok igényeihez, annál pozitívabb 
és erősebb az imázs. A PR mindenekelőtt a kapcsolatok 
ápolásáról szól. A személyes kontaktus és az első benyo-
más van a legerősebb hatással az imázsra. Mindez pozi-
tív és negatív értelemben is igaz. Sok idő azonban, amíg 
ez a kép megszilárdul. Ezért célszerű megfogalmazni az 
egyháznak azt a néhány legfontosabb értékét, amely soha 
nem változik, ezzel biztosítva az állandóságot. Így ha va-
laki ezekkel az értékekkel találkozik, egyből az egyházra 
fog asszociálni. Fontos, hogy ezeket az értékeket a szerve-
zet tagjai is maguknak érezzék, azonosulni tudjanak ve-
le (Herbst 2003, 34–35. o.).

A PR-kommunikáció célja az egyházban

Wolfgang Huber német teológus szerint az egyház krí-
zishelyzetben van, amelyből két kiút látszik számára. Az 
egyik lehetőség, hogy enged a szekularizáció nyomásá-
nak, visszahúzódik és a saját gondjaival foglalkozik. A 
másik pedig, hogy teljes erőbedobással megjeleníti és 
képviseli a nyilvánosság előtt a sajátos arculatát. Olyan 
közösségként defi niálja magát, amely bátran vállalja a 
hit igazságát, szabadon vállalja a szolidaritást az eleset-
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tekkel, és küzd az emberi méltóságért (Huber 2002, 218. 
o.). A public relations célja, hogy a második úton támo-
gassa az egyházat, eszközöket biztosítson számára, és a 
már megtett utat közvetítse a nyilvánosság számára. Ha 
konkrétabban akarjuk megfogalmazni, akkor a legfonto-
sabb cél, hogy az egyházban a PR segítségével egy újfajta 
misszió valósulhasson meg. 

Ma már nem hagyatkozhatunk arra, hogy a keresz-
ténység magától értetődően hagyományozódik tovább. 
Az eddigi közvetítő csatornák gyakorlatilag használha-
tatlanok, a szülők saját életvitelükkel a vallási önren-
delkezés példáját mutatják a gyermekeiknek. A vallá-
si szocializáció elveszítette a hatóerejét. Ahhoz, hogy a 
fennálló helyzetben az egyház újra megtalálja a helyét, 
új missziói öntudatra van szüksége, és megint lehető-
vé kell tennie az evangélium diszkrét kommunikálását. 
Túl kell jutni azon a téveszmén, hogy az egyház misszi-
ójának elsődleges célja a tagok számának növelése. Teo-
lógiailag ilyenkor elismerjük és elfogadjuk Isten elhívá-
sát, és ennek mellékes járuléka, hogy egyháztagokká is 
válunk (Zulehner 2004).

Az egyháztagságot pedig gondozni kell. Nagyon fon-
tos, hogy az egyház újra az emberek felé forduljon, legyőz-
ve azt a még ma is uralkodó nézetet, hogy akik szeretné-
nek valamit az egyháztól, majd maguktól jönnek. Ápol-
nia kell a kapcsolatot a hívekkel, a távolságot tartókkal, a 
még vagy már nem tagokkal. Az egyháznak utánuk kell 
mennie, és új módokon kell megnyernie őket. Fel kell is-
mernie az oktatási, lelkigondozási, diakóniai területeken 
adódó missziós lehetőségeket, de ahhoz is bátorságot kell 
merítenie, hogy eddig talán ismeretlen színtereken is fel-
ismerhetővé tegye a kereszténységet. Az új egyháztagok 
esetében a szívélyes fogadtatás mellett a beilleszkedést is 
segíteni kell. A céltudatos és kompetens tájékoztatás is az 
egyház feladatai közé tartozik. Ahhoz, hogy az emberek 
komolyan vegyék az egyház létezését, a médiumok hasz-
nálata és a színvonalas egyházi publicisztika gyakorlása 
elengedhetetlen (Huber 2002, 219–221. o.). A hívekkel és 
az egyháztól távol állókkal való kapcsolatok gondozása, a 
bizalom kiépítése és az egyházhoz méltó színvonalú tájé-
koztatás különböző csatornákon keresztül a PR-kommu-
nikáció másik nagyon fontos célja.

A harmadik aspektus, amely a misszió és a kapcsolatok 
ápolása mellett kiemelendő, a spiritualitás kérdése. Mind-
annyian tapasztaljuk, hogy rengeteg a lelkileg éhes, vá-
gyakozó ember, akik életük mély kérdéseire keresik a vá-
laszt, ám éppen hogy nem a történelmi egyházak ajtaján 
kopogtatnak. Ez talán nem véletlen, hiszen „istentisztele-
teink agyonbeszéltek és élményszegények, ahelyett, hogy 
Istennel telítődöttek és élménygazdagok lennének” (Zu-
lehner 2004, 22. o.).

Úgy tűnik, hogy a kereső emberek nem kapnak vá-
laszt kérdéseikre és vágyaikra templomainkban. A ke-

resztény egyházaknak jövőjük érdekében spirituális erő-
vel kell felvértezniük magukat. Másképpen fogalmazva: 
Istenhez kell térniük, és ebből a középpontból kiindul-
va növekedniük. Ehhez azonban nagy változásokra van 
szükség. Olyan spirituális folyamatoknak kell elindulni-
uk, amelyek nyomán az egyház az egyes embert beveze-
ti abba a titokba, amely már csírájában ott van az életé-
ben. Vagyis segítenie kell nekik a saját életükben megta-
lálni Istent. Olyan kompetens személyekre van szükség, 
akik maguk is Isten közelében élnek, ezáltal erős kézzel 
tudják vezetni a keresőket az úton. Mindenekelőtt azon-
ban az ember életének helyreállítását megcélzó kérdések 
kell hogy meghatározzák az egyház életét. Taszító egy-
házból életgyógyító egyházzá kell válnia, a gyógyulás he-
lyévé kell lennie (uo. 20–22. o.). 

„Ez marad a keresztyén egyházak elsőrendű feladata 
a változó körülmények közepette: Isten embereket elhívó 
erejének segítségével evangéliumi lelkületű közösségeket 
létrehozni, amelyek egyaránt Isten- és emberközeliek. Ezt 
az alapfeladatot azután a kultúra változásai során mindig 
újra az adottságokhoz kell igazítani. Az ismert megbíza-
tás (hagyomány) és a folyamatosan változó kultúra (szituá-
ció) kölcsönhatása alapján megfogalmazható, hogy miként 
kell egy keresztyén egyháznak a jövendő útján szolgálatát 
végeznie, és hogy – ezt a sorrendet követve! – ezt milyen 
szociális formációban végzi.” (Uo. 18. o.)

A kérdés tehát, hogy a Krisztus-arcú egyház hogyan 
tudná arcát nem elfedni, hanem megmutatni a nyilvános-
ság számára. Válhat-e a belső kör felé fordított arc kifelé 
is jól látható arculattá? Lelki értékeinket, hagyományain-
kat és megújulási készségünket fel tudjuk-e ajánlani a spi-
ritualitásra éhes, ugyanakkor csalódott emberek számára? 
Az egyháznak öntudatra és magabiztosságra van szüksé-
ge, hogy bátran ki merjen állni az emberek elé, és korunk 
színvonalán hirdethesse az evangéliumot. 
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Ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény

Luther Kiadó, Budapest, 2015. 308 o.

A színek különleges, de életünk minden pillanatában megtapasztalható harmóniájáról ta-
núskodik ez az igehirdetés-gyűjtemény. Közös alkotás. Testvéri közeledés. Egymás életére 
és gondolkodására való odafi gyelés.

A színek harmóniája szavakban is kifejeződhet. Valójában minden igehirdetés egyfajta 
harmóniát épít fel a saját színvilágával a Szentírás szavaira alapozva. Az igehirdető felké-
szültsége és hite szakmaiságot és személyességet ad a prédikációnak. A garancia az alkotói 
folyamatban a Szentlélek Isten munkájában rejlik. Minden prédikáció éppen ezért csoda 
a maga valóságában. Több prédikáció egymás mellett egy különleges színvilág egyetlen 
harmónia megszólaltatása érdekében.

A szerkesztői elképzelés és a szerzői megvalósítások mögött egy nagy közös ajándék 
húzódott meg. Így vált valóra az álom: egy képzeletbeli szószékre alkalomról alkalomra 

egymás után mentek fel az igehirdetések írói. Ezt a közös munkát Isten Szentlelke egyengette úgy, hogy a különböző felekezetek 
lelkészeinek számítógépét, csendes szobáját és imádságait ismeretlenül is összekötötte, egy alkotóműhellyé alakította. Nem együtt 
készültek ugyan, mégis egy év igehirdetéseit írták meg egymás személyes ismerete nélkül ebben a különleges módon összekötött 
kapcsolatban. Noha fi zikailag nem tehették meg a szószék lépcsőin felfelé vagy lefelé a lépéseket, de lelkileg biztosan jártak ott.

Aki végigolvassa majd a prédikációkat, a sokféleség színes világa mellett ráébredhet az eltérő színek szépen kialakuló harmóniájára is. 
Egyenként külön készültek ugyan a prédikációk, mégis közös alkotásként fejlődtek könyvvé. A végére tágas, nagy harmóniává nőttek. Ab-
ban a reménységben adjuk közre most ezeket a prédikációkat, hogy az olvasó számára lelki táplálékot és hitet erősítő tartalmat jelentenek.

Hat keresztény felekezet hatvanöt lelkésze írta a prédikációkat a 2015–2016-os egyházi esztendőt átfogó evangélikus igehirdetési 
alapige- (perikópa-) rend alapján.

Azok a lelkészek, akik az idei évben adventtől indulva felmennek majd prédikálni vasárnaponként a szószékre, gondolatokat, tám-
pontokat és személyes bátorítást kapnak. Nem csak a saját igehirdetésük alkotói és hallgatói lesznek, hanem részesedhetnek egy másik 
lelkész aktuális prédikációs világából is. Minden héten egy tág ölelésű, ökumenikus háttérre is alapozhatják a megszólaló üzenetet.

A digitalizált világban is öröm, ha kézbe vehetünk és hagyományos módon kinyithatunk egy könyvet. Ott lehet a kezünk ügyé-
ben. Bármikor leemelhetjük a polcról. Könyvjelzőt tehetünk az épp most kedves és megszólító prédikációhoz. Olvashatjuk hétről 
hétre. Mellénk szegődhet ez a könyv, és újból ráébredhetünk az olvasható prédikációk értékére.
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Vannak keresztnevek, amelyek bizonyos közösségekben 
idővel különleges tartalmat, szimbolikus jelentést, egyfajta 
minőségi garanciát jelentenek. Ilyenné vált egyházunkban 
Mariann neve is, aki közel két évtizeden át töltötte be min-
den szempontból felelősen a szerkesztői szolgálatot lelkészi 
szakfolyóiratunk élén. 

Mariann: „M” annyi, mint: fáradhatatlan munkabírás, 
hűséges megbízhatóság, teológiai mértékadás. Summázva: 
Mariann = minőség.

Hálás vagyok Istennek, hogy több mint négy és fél év-
tizede ismerhetem őt, és pontosan ilyennek ismertem meg 
már akkor is, amikor elkezdtük közös tanulmányainkat 
az Evangélikus Teológiai Akadémián 1969 szeptemberé-
ben. Abban az időben az öt évfolyamban összesen alig 
harmincan jártunk a lepusztult Üllői úti épületben vege-
táló teológiára. Akadt olyan év is, hogy csak egy hallgató 
végzett, így mi rekordévfolyamnak számítottunk, hiszen 
nyolcan indultunk. Ennek a fele lelkészcsaládból érkező 
fi ú volt. Különlegességnek számított, hogy az évfolyam-
nak adatott még két lány is, köztük egy frissen érettsé-
gizett, lelkes irsai „kislány”, Mariann, aki szorgalmá-
val hamarosan lekörözte a lelkészcsemetéket. Ő jegyze-
telt például az egész évfolyam „helyett” bizonyos órákon. 
Prőhle Károly előadásait ugyanis magnóra vettük, mi-
vel nem győztük hagyományos módszerekkel rögzíteni 
sziporkázóan gazdag óráit. Mariann sokszor éjt nappal-
lá téve gépelte le a hanganyagot mindannyiunk számá-
ra. Annyi volt a „jutalma”, hogy mire leírta, már szinte 
meg is tanulta. Így bizony magasra tette a lécet, igyekez-
nünk kellett, hogy a vizsgákon ne hozzunk szégyent az 
erősebbnek tartott nemre…

Ugyanilyen odaadó lelkesedéssel járt Fótra is, ahol 
egy időben szereztünk kántori oklevelet, és gazdagod-
tunk sok-sok lelki élménnyel Kis János bácsi áldott szár-
nyai alatt. Abban az időben a Mandák Otthon jelentette 

a teológia előszobáját. Ha a mai, immár hatalmas számú 
oktatási intézményeinkből is hasonló arányban kerülné-
nek ki lelkészjelöltek, a bőség zavarával szembesülnénk, 
és nem kellene még mindig mennyiségi és minőségi defi -
cittel küszködnünk lelkészképzésünkben. De hagyjuk a 
nosztalgiázást…

Mariann 1974. június 19-én tett jeles szigorlati vizsgát, 
és Káldy Zoltán püspök már június 23-án szolgálatba állí-
totta az alberti templomban, egyházunk akkori sajátos és 
ellentmondásos rendje szerint mint „lelkészi munkatár-
sat”. Engem is ugyanezen a jeles napon ordinált Ottlyk Er-
nő püspök Foltin Brunó barátommal együtt a Bécsi kapu 
téri templomban. Ő Sopronból, én Nyíregyházáról kerül-
tem a teológiára, így a távolságot megfelezve döntöttünk 
a Budavár mellett…

Mariann Pécsett, Vasason és Marázán kezdte szolgá-
latát. 1983 végén került férjével együtt a zuglói gyülekezet-
be, majd pedig 1996 februárjától az EHE Gyakorlati Inté-
zetének az élére. Ekkor vette át a Lelkipásztor szerkeszté-
sét Hafenscher Károlytól.

Bár szolgálatba indításakor a lelkészi munkatárs kife-
jezés a teológiát végzett nők hátrányos megkülönbözteté-
sét volt hivatott kifejezni a „teremtés koronáival” szem-
ben, de Mariann életpályáját ismerve a „társ” szó szinte 
nemes rangot, gazdag tartalmat kapott. Ő nemcsak lel-
készi munkatárs, hanem 1976-tól Szabó Lajos házastár-
sa, akit két remek fi úgyermekkel ajándékozott meg. An-
nak, hogy teológiánk rektora sok-sok kötelező hivatalos 
tennivalója mellett, szinte évente örvendezteti meg egy-
házunk népét újabb és újabb kiadványokkal (színes ké-
pes meditációs kötetek, igehirdetés-gyűjtemények, spi-
rituális és teológiai gazdagodást segítő könyvek), egyik 
titka, hogy feleségében olyan profi  munkatársat kapott, 
akire mindenkor és mindenben számíthat, akár a könyv-
szerkesztésben is. 
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Mariann csendes, kitartó, megbízható és alázatos hát-
térmunkájáról nekem is közel egy évtizedes személyes ta-
pasztalatom van. 2006 szeptemberében ugyanis őt válasz-
totta meg püspökhelyettesnek a Déli Egyházkerület köz-
gyűlése, és ennél jobb személyi döntést nem is hozhatott 
volna a felelős testület. Mariann szolgálatba állásával bi-
zonyos tekintetben új tartalmat kapott ez a fontos tiszt-
ség, amely immár nem egyszerűen a püspök helyettesítését 
jelenti bizonyos szükséghelyzetekben, hanem egyes szol-
gálati területek önálló koordinálását. A püspökhelyettes 
nem csupán „pótkerék a csomagtartóban”, akit csak ak-
kor kell elővenni, ha „defektes a püspök”. Mariann ezen 
a területen is igazi munkatársnak bizonyult. Társ a dön-
tés-előkésztésekben, társ a személyi és lelkipásztori ügyek 
kezelésében, tanácsadó teológiai kérdésekben, a lelkészek 
továbbképzésében és hivatásgondozásában, kreatív társ a 
kerületi rendezvények szervezésében és a kiadványok elő-
készítésében. Ahogyan kicsit erőltetett szójátékkal szok-
tam mondani: nem püspökhelyettes, hanem „püspökmel-
lettes”, azaz társ. 

Hála Istennek, minderről nem múlt időben kell írnom, 
hiszen 2015. december 1-jétől ugyan új, egyelőre megbízott 
püspökhelyettest választott a kerület közgyűlése Lupták 
György esperes személyében, de Mariann tanácsadóként 
továbbra is segíti szolgálatomat.

De hát mi is történt 2015. december 1-jével? Valójában 
semmi rendkívüli, semmi kiszámíthatatlan nem követke-
zett be, de azért hölgyek esetében úgy illik, hogy bizonyos 
történelmi tényeket tapintatosan írjunk körül. Ha a Mari-
ann születésnapi tortáján égő számgyertyákat összeadjuk, 
akkor ennek végeredménye: 11. Hogy ez 2+9, 3+8, 4+7, 5+6, 
vagy netán… de ne is folytassuk, ne is fi rtassuk… 

Azzal a természetességgel kell ezt a matematikai kép-
letet kezelni, ahogyan ezt Mariann tette a novemberi egy-
házkerületi közgyűlésen, ahol hivatalosan bejelentettük 
a változást. Amikor a közgyűlés tagjai közül néhányan, 
különben teljesen jogosan és érthető módon, sajnálkozni 
kezdtek, olyan igazi női bölcsességgel válaszolt, amelyhez 
hasonló  nekünk, a munkánkhoz, pozíciónkhoz többnyi-
re görcsösen ragaszkodó és azt elengedni képtelen férfi ak-
nak csak ritkán adatik meg. Könnyed derűvel arról szólt, 
hogy éppen eleget dolgozott eddig ahhoz, hogy sok min-
den másra is jusson végre ideje az életben, többek között a 
három gyönyörű unokára… 

Ugyanez a szinte laza könnyedség, természetesség és 
szerénység ragyog át azon a néhány soron is, amellyel az 
előző szám végén szerkesztőként elköszönt folyóiratunk 

olvasóitól: „Köszönöm az Olvasók hűségét, és remélem, 
informatív, érdekes és építő olvasmányokkal háláltuk ezt 
meg az elmúlt 19 évben. Egyben az olvasók szeretetébe 
ajánlom a Lelkipásztor új felelős szerkesztőjét, Orosz Gá-
bor Viktort.”

Igen, a Lelkipásztor valóban informatív, érdekes és épí-
tő olvasmányunk, amely sok lelkészünk számára szinte az 
egyetlen rendszeres lelki-szellemi töltekezési forrás, mér-
tékadó teológiai iránytű. Hála legyen ezért az egyház Urá-
nak, és köszönet a főszerkesztőnek: Szabóné Mátrai Ma-
riannának!

Ugyanakkor bizalommal és reménységgel fordulunk 
az új főszerkesztő, Orosz Gábor Viktor felé. Megnyugta-
tó, hogy Mariann kollégájaként ő is évek óta a lelkészkép-
zésben tevékenykedik. Így jól ismeri lelkészi karunk tes-
ti-lelki-szellemi erőnlétét, illetve erőtlenségét. Napjaink-
ban, amikor a lelkipásztoraink többségét gyakran szinte 
agyonnyomja a sokféle teher (hitoktatás, intézménymene-
dzselés, adminisztráció), alig jut idő a lelki-szellemi rekre-
ációra. Szomorú tény, hogy lelkészi karunk közel 40 szá-
zaléka még mindig nem tud, nem képes, nem akar (?) él-
ni azokkal a továbbképzési lehetőségekkel, amelyeket az 
Evangélikus Lelkészakadémia és az országos lelkészkon-
ferenciák rendszeresen felkínálnak. Az országot járva sok-
felé tapasztalom, hogy a lelkészi munkaközösségek is ko-
moly működési zavarokkal küzdenek, mivel a megnöveke-
dett hitoktatási kötelezettség számos fontos ügyet háttérbe 
szorít a lelkészek életében, időbeosztásában.

Így tehát túlzás nélkül mondhatjuk, hogy napjainkban 
megnövekedett a Lelkipásztornak, egyházunk egyetlen lel-
készi szakfolyóiratának jelentősége és felelőssége. Hiszen 
nemcsak az veszélyes, ha a juhok maradnak pásztor nél-
kül. Nem kisebb kockázat, ha a pásztorok, a lelkipászto-
rok maradnak pásztor, lelkipásztor nélkül! Bízzunk ben-
ne, hogy az immár 91. évfolyamába lépő „örökifj ú” folyó-
iratunk kész és képes az állandó megújulásra. Isten áldása 
kísérje a szerkesztőváltást, hogy egy pillanatra se marad-
junk Lelkipásztor nélküli pásztorok.

S mivel fejezhetném be mással, mint azzal a frappáns 
jókívánsággal, amivel Mariann szokta zárni a szerkesztői 
információkat: „Örömteli olvasást…” Ez volt eddig, és ez 
lehet ezek után is a Lelkipásztor tömör ars poeticája. 

Találjon az új szerkesztő örömöt és jó társakat a mun-
kájában! 

Találjon a kiadó örömöt új olvasók kreatív elérésével!
Találjunk mindannyian örömöt a Lelkipásztor olvasá-

sában, írásában és terjesztésében!
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Nem csupán vigasztaló szó
A Lelkipásztor 91. évfolyama elé

g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

Johann Baptist Zimmermann Utolsó ítélet című festménye 
a wiesi zarándoktemplomban található, 1748-ban készítet-
te. A képen nincsenek elkárhozottak, az ítélet még nem 
történt meg: még van idő. De hol vannak azok, akik fölött 
ítélkezni fognak? A válasz elég nyilvánvaló: azok, akik a 
templom mennyezetén található freskó alatt állnak, ők 
teszik teljessé a képet. A képen Krisztus jobb kezét a ma-
gasba emeli, baljával oldalsebére mutat, feje körül fénysu-
garakból formált glória. Ezek a motívumok az utolsó ítélet 
evangéliumi leírását követik.1 A felhő alatti freskómezőben 
a szentély árkádíve fölött hatalmas trónszék áll, amelynek 
támláját hatalmi jelvények, korona, pallos és pálmaág dí-
szítik. A trónus nem más, mint a világbíró Krisztus feje-
delmi széke, amelynek két oldalán egy-egy angyal tartja 
azokat a könyveket, amelyekbe a jó és gonosz cselekede-
teket jegyezték föl.2 A trónussal szemben, a freskó másik 
oldalán nagy kapu látszik, bezárt ajtószárnyakkal. A kapu 
szemöldökének felirata – Tempus non erit amplius („Nincs 
többé haladék”) – a Jelenések könyvéből való, ahogyan az 
angyal is, aki János leírását követve a tengerben és a földön 
áll, jobbját az égre emeli, és bejelenti, hogy az ítélet ideje 
megkezdődik (Jel 10,5–6). A felirat fölötti szimbólum, a sa-
ját farkába harapó kígyó teszi egyértelművé, hogy az örök-
kévalóság kapujáról van szó.3 

A teológusok, hittantanárok és minden Szentírást olva-
só és igehirdetést hallgató kortársunk a kereszténység nagy 
szimbólumaival találkozik. A szimbólumok úgy viselked-
nek, mint a prizmák. Ha áttekintünk rajtuk, akkor olyan 
valóságokat látunk meg, amelyeket máskülönben nem ven-
nénk észre. Nem a prizma hozza létre a színeket, de meg-
mutatja, hogy a többi szín is jelen van körülöttünk. A kulcs 
a rejtett igazság felismeréséhez az, hogy átnézünk a priz-
mán. A felvilágosodás után a keresztény szimbólumok egy 
teológus íróasztala papírnehezékeinek tűnhettek. Talán fö-
lösleges díszítőelemei lennének kultúránknak is? Amikor 
alaposan szemügyre vesszük őket, akkor rajtuk keresztül 
a valóság egész spektrumát láthatjuk meg. A szimbólumok 
élnek, mert közvetítenek. Simone Weil metaxüknek neve-

 1 Johann Baptist Zimmermann: Utolsó ítélet, 1748. Freskó. Lásd: 
Wies zarándoktemploma. A hosszház freskójának ikonográfi ája. Sulinet 
Tudásbázis. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettor-
tenet/muveszettortenet-10-evfolyam/ muelemzes-wies-zarandoktemp-
loma/a-hosszhaz-freskojanak-ikonografi aja.
 2 Uo.
 3 Uo.

zi a nem végső, hanem közbülső értékeket, amelyek köz-
vetítenek az ember és a végső, a transzcendens valóság kö-
zött. Élnek, mert gyöngéden visznek bennünket a követ-
kező felé, miközben nem hagyjuk magunk mögött őket.

Arisztotelész a dráma katartikus szerepéről beszél, a 
legmélyebb félelmeinktől való megtisztulásról. A katarti-
kus hatás akkor érvényesül, amikor a néző lappangó félel-
mei a felszínre kerülnek, amikor azokat a színész „eléad-
ja”. Tudatosítja számára az érintettsége által, mégpedig 
„homeopátiás adagban”. Ez azonban nagyon súlyos érin-
tettség! Végül a félelem és reszketés megtapasztalása kö-
vetkeztében a színházlátogató Istennel konfrontálódik. Aki 
a nyomorúságot és félelmet megszenvedi, az meglátja Is-
ten és önmaga kettős arcát: istenismeretre és önismeretre 
tesz szert. Luther Márton is ismerte ezt a hagyományt. Az 
ember, aki az Igével még nem „ütközött össze”, Luther sze-
rint hasonlít ahhoz az emberhez, aki színházlátogatás előtt 
áll: lelkének félelmei el vannak még rejtve, leplezettek! Az 
Ágoston-rendi szerzetes számára ez a félelem az eleve el-
rendelésből, a bűnbánatból fakad, eredete az elrejtett önsze-
retetben keresendő, amely szemben áll Isten teljes szívből 
való szeretetével! Mivel nem tudta beteljesíteni Isten szere-
tetének imperatívuszát, félelem támadt benne, Anfechtung 
(kísértés, megpróbáltatás) kerítette hatalmába, ami maga a 
pokol. Ebben a helyzetben környezetét az ember ellenség-
ként tapasztalja meg. Ettől az önmagához és Istenhez való 
negatív viszonytól az ember egymaga nem képes megsza-
badulni. Ezért a megigazulás nem csupán vigasztaló szó: 
rendben vagy, szép vagy, jó vagy, szeretünk. Sokkal több 
ennél! A peccatum non sensibile peccatum sensibilévé vál-
tozik, ami az emberből félelmet és rettegést vált ki. A tör-
vény feladata, hogy minket bűnössé tegyen, ám nem csak 
úgy bűnössé, ahogyan egyébként is azok vagyunk. Helyes 
módon kell bűnössé válnia: nem önmaga előtt, hanem Is-
ten előtt! Az embernek kétségbe esve csak kétségbeesésé-
ről van tudomása. Nincs tudomása arról, hogy katarzisra 
van szüksége… Simul iustus et peccator, az emberben a sö-
tét oldal továbbra is megmarad, nem egyszerűen megtisz-
tul, hanem ön- és istenismeretében ki is tud tartani. Mi is 
a megigazulás? Szent csere. Elszakítottság a narcisztikus 
éntől. Felszabadított kapcsolatiság önmagammal, a másik-
kal és Istennel. Nem a másik legyőzése, sem vele való ver-
sengés, hanem a Krisztusban való új élet!

Szándékunk szerint folytatjuk a Lelkipásztorban 90 
éve fellelhető értékek ápolását: lelkészi folyóiratunk szel-
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lemi igényességét, a lutheri teológiai örökség érvényesü-
lését, a lap ökumenikus nyitottságát, Isten örök érvényű 
igazságának időszerű megszólaltatását. Megőrizve az ed-
digi rovatokat továbbra is törekszünk színvonalas teológi-
ai tanulmányok közlésére, ugyanakkor szem előtt tartjuk 
a lelkészi munkát közvetlenül támogató írások közlésének 

fontosságát. Itt köszönjük meg a korábbi felelős szerkesztő, 
dr. Szabóné Mátrai Marianna csaknem két évtizedes, teo-
lógiailag igényes és a lap iránt elkötelezett munkáját, bíz-
va abban, hogy szerzőink sorában gyakran köszönthetjük!

Isten gondviselő oltalmába, hordozó és megbocsátó sze-
retetébe ajánlom a Lelkipásztor 91. évfolyamát.

Reformáció napról napra
Beszámoló az MEE Reformációi Emlékbizottságának 2015. évi munkájáról*

g  F A B I N Y  T A M Á S

A reformációi emlékbizottság az elmúlt évben is a zsinat ál-
tal a 2009. évi III. törvényben meghatározott keretek közt 
folytatta munkáját. Az évi négy ülés keretében kialakított 
elvek mentén az emlékbizottság tagjai végzik és koordinál-
ják a maguk szakterületén (könyvkiadás, zenei, gyűjteményi 
munka stb.) folyó tevékenységeket. Az aktív tagok mellett 
rangos védnöki kört sikerült megnyerni az évfordulós em-
lékezés ügyének: a védnökök az MTA tagjai, a tudományos 
és művészeti élet jeles képviselői közül kerültek ki. Dr. Kó-
nya Péter, az eperjesi egyetem rektorhelyettese személyében 
határon túli tagja is van a testületnek. Katolikus védnökünk, 
Sulyok Elemér OSB elhunytával az emlékbizottság védnöki 
köre dr. Várszegi Asztrik főapáttal bővült.

A 2017-re való előkészület értelmezéséhez a Lutheránus 
Világszövetség néhány újszerű szempontot helyezett elő-
térbe, amelyeket érdemes szem előtt tartanunk.

Az emlékezés globális jellege

Az 1917-es négyszázadik vagy az 1967-es négyszázötvenedik 
évfordulótól eltérően most először olyan világhelyzetben 
készülünk a megemlékezésre, amikor az evangélikusság 
súlypontja már nem Németországban, sőt nem is az eu-
rópai kontinensen található. A társadalmi és demográfi -
ai folyamatok eredményeként a világ evangélikussága ma 
egyértelműen az afrikai kontinensen (illetve Ázsiában) nö-
vekszik a legerőteljesebben: Etiópia és Tanzánia többmil-
liós evangélikus egyházai mellett számos más országban 
is dinamikusan nő a lutheránus jelenlét.

Nem véletlen, hogy a világszövetség a namíbiai Wind-

hoek városát választotta a reformációi évfordulóval egy-
beeső 2017-es nagygyűlés helyszínéül. A lakosság 90-a 
keresztény, annak többsége (60) pedig a német és fi nn 
misszió nyomán létrejött evangélikus egyházakhoz tar-
tozik. Tehát elmondhatjuk, hogy az országban abszolút 
többségben vannak az evangélikusok. Néhány héttel ez-
előtt egy teológiai konferenciának köszönhetően eljuthat-
tam Windhoekba, és részt vettem egy vasárnapi istentisz-
teleten, ahol 77 gyermeket kereszteltek meg. A háromórás 
istentiszteleten a különböző korú gyermekek és felnőttek 
mindvégig aktívan vettek részt. Az évfordulóra készülve 
talán azon is elgondolkodhatunk, hogy európai gyüleke-
zeteink mit tanulhatnak az afrikai testvérektől.

Ökumenikus megközelítés

A 2017-es évfordulóra való készülés kizárólag ökumenikus 
keretben képzelhető el. Nemzetközi és hazai környezetben 
is tudatosan kerüljük az ünneplés kifejezését, hiszen nem a 
szakadást akarjuk ünnepelni, hanem az egyház megújulá-
sáról gondolkodunk, amely a II. vatikáni zsinat nyomán a 
katolikus egyház számára is releváns. Itthon még ízlelget-
nünk, tanulnunk kell ezt a megközelítést, hiszen történel-
mi okokból sokan a mai napig a katolikusok „ellenében” 
határozzák meg evangélikus identitásukat.

Ehhez a szemléletváltáshoz nyújt segítséget az Evangé-
likus–Római Katolikus Egységbizottság sokéves munkája 
nyomán született, From Confl ict to Communion (A szem-
benállástól a közösségig) című párbeszéd-dokumentum, 
mely a 2016-os ökumenikus imahétre jelenik meg ma-
gyar nyelven. A kötet bemutatója 2016. január 17-én, va-
sárnap fél ötkor lesz a Deák Téri Evangélikus Gimnázi-
umban Gáncs Péter elnök-püspök és dr. Erdő Péter bíbo-
ros, prímás jelenlétében.

 * Elhangzott a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának ülé-
sén 2015. november 21-én a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 
dísztermében.
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Hasonlóan fontos kérdés a református testvéregyházzal 
való közös készülés az évfordulóra. Itt szeretnék eloszlatni 
egy egyházunkban időről időre megjelenő tévhitet, misze-
rint 2017-ben egyesülni szeretnénk a református egyház-
zal. A Magyar Református Egyház Reformáció Emlékbi-
zottságával közösen a két zsinat együttes ünnepi ülésére 
kerül sor – azaz nem tervezzük a református egyházba va-
ló beolvadást, a közös megemlékezés nem jelenti hitvallá-
si irataink feladását.

A reformáció mint élő folyamat

Fontos megállapítás, hogy 2017-ben nem egy eseményre 
emlékezünk, hanem a Luther által felvetett gondolatok 
nyomán az egyház szüntelen reformációját munkáljuk. 
Ez a folyamat nem ér véget 2017-ben: a sokféle készü-
lődés között tudatosítani kell, hogy „október 32-én” is 
folytatódik az egyház szolgálata. Ennek megfelelően a 
reformációi emlékbizottságnak – különösen a többéves 
nagyprojektek, így a Luther válogatott művei sorozat ki-
adása nyomán – bizonnyal a 2017-es évet követően is lesz-
nek még feladatai.

A 2015-ös évben megvalósult eredmények

Tematikus év, szlogen, plakát

A Reformáció és oktatás év plakátját („Tanítványok va-
gyunk”) ezúttal is a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Ál-
talános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kol-
légium tanulója készítette. Az intézménnyel való együtt-
működés jó példa az egyházban meglévő erőforrások há-
lózatos felhasználására. A következő tematikus évben a 
Reformáció és nemzet (vagy helyesebben: Reformáció és 
nemzetek) téma kerül elénk. Erre utal az emlékbizottság 
által választott szlogen („Sok nyelv – EGYház”) is, mely a 
tartalom hangsúlyozása érdekében vállalta az etimológi-
ai szempontú helytelenséget [az egyház szó valójában az 
id+ház ’szent ház’ tőből származik].

A tematikus évek feldolgozása és a reformációi témák 
növekvő mértékben vannak jelen egyházunkban: a teljes-
ség igénye nélkül említhetjük a Híd magazin (az állami Re-
formáció Emlékbizottság támogatásával) 8000 példányban 
megjelent Luther-számát, továbbá gyülekezeti és egyház-
megyei tematikus rendezvények sorát, az evangélikus pres-
biterek országos találkozóját és az országos felügyelői ta-
lálkozót, amelyek egyaránt reformációi fókusszal zajlottak 
le az idei évben. Ezek a rendezvények nem emlékbizottsá-
gunk szervezésében zajlottak, azonban a tematikus kap-
csolódás mindenképpen örvendetes.

Luther válogatott művei sorozat

A sorozat eddig megjelent három kötete után 2015. novem-
ber 10-én mutatták be a 6. számú, Prédikációk című köte-
tet. Ezt a válogatást különösen ajánlom a mai igehirdetők 
fi gyelmébe, hiszen a sorozat egyik legfontosabb célcsoport-
jaként gondolunk aktív lelkészeinkre. Örömteli hír, hogy a 
8. számú, Asztali beszélgetések című kötet elfogyott, a kiadó 
szándéka szerint is szükségessé vált a lehető legszélesebb 
olvasóközönséget megszólító kötet új kiadása. Az Asztali 
beszélgetések című kötetről több rangos recenzió is napvi-
lágot látott: Margócsy István tollából az Élet és Irodalom 
(LVIII. évf. 46. szám), valamint Balázs Mihály részéről a 
Credo (XXI. évf. 2. sz.) hasábjain.

Az Északi Egyházkerület nyári lelkésztalálkozóján a 
gyülekezeti és missziói osztály segítségével vetélkedőt szer-
veztünk a lelkészek számára az eddig megjelent kötetek-
ben foglalt Luther-írások ismeretéből – a vetélkedő anya-
ga a szervezőktől más alkalomra is elkérhető. Jelenleg több 
kötet előkészítése folyik párhuzamosan, a következő bemu-
tató 2017-re valószínűsíthető.

 Luther Márton élete rajzfi lmsorozat

Elkészült a sorozat 4., római epizódja, így magyar nyelven 
jelenleg három epizód áll rendelkezésre (1., 3., 4.), továb-
bi három van gyártásban (2., 5., 7.). A Lackfi  János nevével 
fémjelzett forgatókönyv a 8. epizódig készült el.

2015-ben elkészült továbbá az 1. epizód német, vala-
mint az 1., 3. és 4. epizód angol szinkronizált verziója. 
A külföldi változatok bemutatójára Wittenbergben ke-
rült sor: a német változatot 2015 januárjában a Martin-Lu-
ther-Bund és a Gustav-Adolf-Werk teológiai konferenci-
áján, a három angol epizódot pedig a Lutheránus Világ-
szövetség fi atal reformátorok hálózatának világméretű 
találkozóján 2015 augusztusában mutatták be. Ez utób-
bi alkalommal a rendező és az egyházi producer jelenlé-
tében fórumbeszélgetésre is sor került; a kb. háromszáz 
fős közönségtől kapott visszajelzések mellett élénk sajtó-
visszhang is kísérte a vetítést.

Egy erre a célra felállított munkacsoport – Kodácsy-Si-
mon Eszter, Mesterházy Balázs, Sztrókay Edit és Zsó-
ri-Ments Orsolya – közreműködésével megindult a peda-
gógiai segédanyag (digitális tananyag) kidolgozása az egyes 
epizódokhoz. A különböző korcsoportoknak készülő fel-
adatok segítik a sorozat hittan- vagy történelemórai feldol-
gozását, de felnőtt csoportokban, gyülekezeti alkalmakon 
való alkalmazáshoz is ötletet adhatnak.

Egyházunk folyamatos, jelentős anyagi szerepvállalá-
sa mellett a sorozat kiemelt külföldi támogatói a Lutherá-
nus Világszövetség, a vesztfáliai és a fi nnországi evangé-
likus egyház, valamint a Német Szövetségi Köztársaság 
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budapesti nagykövetsége. Ez évben pályázati támogatást 
kaptunk a Médiatanácstól, valamint az MTVA új megbí-
zott elnöke, Vaszily Miklós is megerősítette a sorozat tele-
víziós sugárzására korábban kapott ígéretet. A korábban 
remélt, évenkénti állami támogatásra vonatkozóan ugyan-
akkor elutasító választ kaptunk.

Zenei projektek

A tavalyi zsinati ülés zárását követően került sor a 2014-es 
Reformáció és kultúra év ünnepi hangversenyére, amelyen 
az emlékbizottság által kiírt kórusműpályázat legsikerül-
tebb műveit szólaltatták meg evangélikus együtteseink, 
és bemutatták a pályázat anyagából készült igényes kot-
takiadványt. A született művek reménység szerint egy-
házunkban, a testvéregyházakban és külföldön is meg-
találják helyüket, megismerésük beépült az evangélikus 
iskolákban tanító énektanárok és templomi énekkarokat 
irányító karvezetők 2015. októberi, V. szakmai konferen-
ciájának programjába.

A bizottság által a tavalyi évben kiírt színpadimű-pá-
lyázat nem hozta meg a remélt eredményt. A beadott pá-
lyaművek sokféle értéke mellett nem volt köztük olyan, 
aminek a megvalósítását az egyház jó szívvel és komoly 
anyagi vállalással támogathatná: a zenei, szövegkönyv-
beli, drámai hiányosságok mellett elsősorban tartalmi, 
teológiai szempontból nem mondható el egyik pályamű-
ről sem, hogy valóban fajsúlyos, a reformáció üzenetét 
mai nyelven megfogalmazó elképzelést valósítana meg. 
A három legértékesebb tervezetet honorálta a bírálóbi-
zottság: Ittzés Tamás Sola gratia – Th e Luthers ragtime-/
jazzopera Martin Luther King és Luther Márton életéről 
című, valamint Laczó Zoltán Vince Egy az Isten című 
pályázata megosztott második díjban, Joó Zoltán Lu-
ther könnyei koncertdráma című pályázata harmadik 
díjban részesült.

Ez év őszén jelent meg a Korálelőjátékok az Evangélikus 
énekeskönyvhöz című gyűjtemény Bence Gábor és Gálos 
Miklós szerkesztésében. A különböző korokból származó 
százhetvenöt előjáték között mintegy ötven új kompozíció 
is található evangélikus énekeinkhez. A felekezetközi és a 
nemzetközi mutató egyházunkon kívül is jól használható-
vá teszi a hiánypótló kötetet, amely elsősorban istentiszte-
leti használatra, a középfokú képesítésű kántorok szintjét 
szem előtt tartva készült.

Az emlékbizottság támogatta továbbá Fassang Lász-
ló Karácsonyi látomások című CD-lemezének kiadását. 
A ceglédi evangélikus templomban található stílushang-
szeren készült összeállítás J. S. Bach orgonaművei mellett 
improvizációkat tartalmaz, a korálokra épülő műsor a já-
szoltól a keresztig ível.

Idén is sor került a Korálünnepre, amely 2015. november 

8-án volt Kiskőrösön, Farkasné Gombár Ildikó helyi egy-
házzenész-hitoktató szervezésében, a környékbeli énekka-
rok és fúvósegyüttes részvételével.

Iskolai projektek

A Reformáció és oktatás évében kiemelten sok iskolai prog-
ramra került sor, ezek nagy részének szervezését az Evan-
gélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző 
Intézet (EPSZTI) vállalta magára.

Az emlékbizottság által kiírt iskolatörténeti pályázat-
ra négy jeligés beadvány érkezett, ezek közül a bírálóbi-
zottság – Czenthe Miklós igazgató (Evangélikus Orszá-
gos Levéltár), dr. Hubert Gabriella tudományos munka-
társ (Evangélikus Országos Könyvtár), dr. Németh Ildikó 
főlevéltáros (MNL GYMSM Soproni Levéltára), valamint 
dr. Tóth Árpád egyetemi docens (Miskolci Egyetem Tör-
ténettudományi Intézete) – értékelése alapján három pá-
lyázat felelt meg az eredeti kiírásnak. Az elbírált pályáza-
tok sorrendje:

• 2. helyezett: Pillanatképek a bokodi ágostai hitvallá-
sú evangélikus népiskola történetéből a kezdetektől az 
államosításig – Lázár Anikó

• 2. helyezett: A csornai evangélikus iskola története – 
Tubán József

• 3. helyezett: A gimnázium újraindítása Aszódon – 
id. Detre János

A díjak átadására 2015. október 16-án került sor az an-
gyalföldi József Attila Művelődési Központban a tematikus 
év alkalmából megrendezett ünnepi gálaműsor keretében. 
Ugyanezen alkalommal adták át az EPSZTI által kiírt di-
ákpályázatok díjait is.

Gyűjtemények, digitalizálás

A budapesti Insula Lutherana program keretében zajlik 
az Evangélikus Országos Múzeum felújítása, a Deák téren 
létrejövő új központ kialakítása. A múzeum teljesen meg-
újult kiállítása várhatóan 2016 őszén nyitja meg kapuit.

A hétéves digitalizálási program keretében 2015-ben a 
Magyar Evangélikus Digitális Tárba kerültek új anyagok, 
például iskolai értesítők (évkönyvek) vagy a Keresztyén 
Igazság 1989–2013. évfolyamának lapszámai (http://medit.
lutheran.hu/) – ezzel az anyaggal is segíteni kívánták az is-
kolatörténeti pályázaton indulók munkáját. A programban 
részt vevő szervezetek (ábécérendben): Arcanum Adatbá-
zis Kft ., Evangélikus Országos Könyvtár, Evangélikus Or-
szágos Levéltár, MEE Gyűjteményi Tanács, MEE Internet 
Munkacsoport, MEE Reformációi Emlékbizottság, Ordass 
Lajos Baráti Kör, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
um. A Magyar Evangélikus Bibliográfi a készítése is folyta-
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tódik, jelenleg majdnem 360 000 oldal található, a rekor-
dok száma közelít a 20 000-hez.

Sorra jelennek meg az Evangélikus emlékút ÉMOP-pá-
lyázathoz kapcsolódó kötetei: a közép-dunántúli kötetet 
Észak-Magyarország, majd az Észak-Alföld fogja követni.

Nemzetközi szerepvállalás

Az emlékbizottsági projektek sokrétű külföldi támogatá-
sa mellett egyházunk aktívan képviselteti magát a 2017-es 
felkészülés nemzetközi színterein. Jómagam többek közt 
a Lutheránus Világszövetség globális és regionális talál-
kozóin, valamint a wittenbergi Luther-központ igazgató-
tanácsában veszek részt az előkészületek összefogásában. 
A világszövetség részéről biblikus konferenciák sorozata 
kíséri a felkészülést: a hermeneutikai folyamat magyar 
résztvevői Fabiny Tamás és dr. László Virgil.

A Lutheránus Világszövetség 2017 májusában Na-
míbiában tartja nagygyűlését, amely egyben a refor-
máció kezdetére való emlékezés világméretű alkalma. 
A jubileumi nagygyűlés témáihoz kapcsolódóan (Isten 
kegyelméből szabadon, az altémák pedig: A megváltás 
nem bocsátható áruba – Az ember nem bocsátható áru-
ba – A teremtés nem bocsátható áruba) szervezett teo-
lógiai előkészítő konferencia Egyház és politika szekci-
ójában A múltat be kell vallani – az MEE törekvései az 
evangélikus egyház szerepének értékelésére a diktatú-
rák idején címmel tarthattam előadást. A nagygyűlés 
és a központi ünnepség liturgiai előkészítő bizottságá-
ban Molnár Lilla lelkésznő képviseli egyházunkat, az 
LVSZ fiatal reformátorok hálózatába Garai Szilvia teo-
lógiai hallgatót delegáltuk.

A teológiai konferenciák és szakmai találkozók mel-
lett egyre több gyülekezeti csoport látogat el a reformáció 
meghatározó helyszíneire – néhány hete Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemünk népes hallgatói csoportja gazda-
gíthatta a helyszínen ismereteit.

Megkezdett projektek

A megkezdett munkák sorában szerepel a Luther-végren-
delet hasonmás kiadását tanulmánnyal kísérő, id. Fabiny 
Tibor nevével fémjelzett kötet újbóli kiadása magyar, né-
met és angol nyelven.

Az emlékbizottság kezdeményezte egy, a reformáció 
alapvető tanításait röviden kifejtő magyarázó tábla elhe-
lyezését a fasori reformációi emlékparkban. A tábla létre-
hozását az emlékbizottság védnöke, dr. Mesterházy Ákos 
támogatta.

2017 felé

Emlékbizottságunk saját projektjeinek terv szerinti foly-
tatása mellett a hazai és külföldi ökumenikus és állami 
partnerekkel való együttműködés is tág teret kínál a re-
formációi üzenet újrafogalmazásának.

A 2017-es megemlékezésre való ökumenikus készü-
lés szempontjából jelentős a 2016-os Szent Márton-évhez 
való kapcsolódásunk. Ebben szerepet kap a már említett 
evangélikus–római katolikus dokumentum bemutatása. 
A Magyarország kormánya által létrehozott Reformáció 
Emlékbizottságban jelen van a Magyar Katolikus Egy-
ház képviselője dr. Pápai Lajos megyéspüspök személyé-
ben, illetve 2016-ban több ökumenikus programra is sor 
kerül majd országszerte.

Az állami emlékbizottság által most első alkalommal 
kiírt programpályázat a továbbiakban félévente ad majd 
lehetőséget egyházi jogi személyek, így gyülekezeteink szá-
mára, hogy 150 000–2 000 000 forint nagyságrendben tá-
mogatást nyerjenek a 2017-es előkészületekhez kapcsoló-
dó programokra (konferencia, csendesnap stb.). Bátorít-
juk a testvéreket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, helyi 
közösségeikben aktívan képviselve a reformációi gondo-
lat jelenidejűségét.

A 2017-es év folyamán várhatóan egyházkerületenként 
kerül majd sor egy-egy reformációi hangsúlyú találkozó-
ra. Emellett az emlékbizottság és az országos egyházze-
nei bizottság országos evangélikus kórustalálkozó meg-
szervezését vette tervbe. 2017-ben reformációi nagykiállí-
tás lesz az evangélikus és a református egyház, valamint a 
Nemzeti Múzeum szakembereinek szervezésében, a Dísz 
téri volt Honvéd Főparancsnokság épületében. A Witten-
bergben 2017. május–szeptember közt rendezett „világki-
állításon” is képviselteti magát egyházunk.

Az országos presbitérium határozott Luther Márton 
egyházunk birtokában lévő eredeti végrendeletének köl-
csönadásáról a németországi ünnepi évad eseményeire. 
Cserében egyházunk 2017 augusztusában „magyar hét-
vége” rendezésére kap lehetőséget Wittenberg városának 
központi helyszínein. A programban kétnyelvű istentisz-
telet, kulturális programok, teológiai konferencia és ma-
gas szintű egyházi és állami jelenlétet feltételező fogadás 
is szerepel.

Az állami emlékbizottság által tervezett központi ün-
nepségek: 2017. január 6-án a Művészetek Palotájában kerül 
sor a reformációi emlékév nyitányára, 2017. október 31-én 
pedig központi ünnepséget szerveznek a Papp László Bu-
dapest Sportarénában. 2017-ben nívós kulturális progra-
mokra (köztük a lipcsei Tamás-templom kórusának ma-
gyarországi turnéjára és a Magyar Állami Operaház több 
kapcsolódó bemutatójára) is számíthatunk.
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A lelkésztovábbképzés perspektívái
Szükségtelen, muszáj vagy kihagyhatatlan lehetőség?

g  K A L I T  E S Z T E R

A teológiai képzés és továbbképzés európai perspektívái cím-
mel szervezett konzultációt a Protestáns Egyházak Európai 
Szövetsége (GEKE, CPCE) és a Német Evangélikus Egyház 
(EKD) 2015. november 12–15. között Strasbourgban. Itt a 
tizenhárom európai országból érkező negyvenkét küldött 
egy 2008-ban elkezdődött folyamatba lépett be. 2012-ben 
a fi renzei GEKE-nagygyűlésen fogadták el a lelkészképzés-
ről szóló közös dokumentumot, amelyben a továbbképzés 
fontosságára is utaltak. A strasbourgi alkalom e nyomvo-
nalon haladva a lelkésztovábbképzéssel kapcsolatos egyez-
tetéseknek adott teret, és impulzusokat gyűjtött a tovább-
képzésről szóló irat megírásához. 2016-ban lehetőség lesz 
hozzászólni ehhez az irathoz, és a tervek  szerint a 2018-as 
baseli jubileumi nagygyűlésen szavazásra bocsátják a kö-
zös célkitűzéseket megfogalmazó dokumentumot.

Európa minden országában hasonló folyamatokat le-
het megfi gyelni. A szekularizáció nagy léptekben halad 
előre. Zsugorodnak a gyülekezetek, és a lelkészek nap 
mint nap új feladatoknak kell hogy eleget tegyenek. Olyan 
kompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyek pár évti-
zeddel ezelőtt még ismeretlenek voltak. Megállja a he-
lyét az a mondás, hogy jó pap holtig tanul. Viszont en-
nél sokkal sürgetőbb érv is van arra vonatkozóan, hogy a 
lelkésztovábbképzés közös európai felelősségünk. A gyü-
lekezetek jövője forog kockán, a misszió kérdése kerül a 
középpontba. Hogyan tudjuk megszólítani a mai társa-
dalom vérkeringésében élő embereket? Hogyan tudunk 
egy olyan világban Krisztus szolgái lenni, ahol megnőtt 
a mobilitás, ahol egyáltalán nem egyértelmű, hogy min-
denki hívő keresztény? Hogyan tud az egész gyülekezet 
mint élő, egymásra fi gyelő közösség létezni a mai kor ki-
hívásai közepette? A lelkészek továbbképzése és a pres-
biterképzés is nagy segítséget jelent ahhoz, hogy való-
ban élő gyülekezetei és keresztény identitású lakói le-
gyenek Európának.

A konzultáción elhangzott előadások mellett tíz egy-
ház mutatta be rendkívül változatos továbbképzési mo-
delljeit. A svájci református modell tette a legmagasabbra 

a mércét. Tizenkét pontos standardot fogalmaztak meg. 
A továbbképzés célja, hogy a lelkészek képességeit e célok-
nak megfelelően alakítsák. Íme egy pár e standardok kö-
zül: egyéni teológiai érvelés, társadalmi kommunikáció és 
kapcsolatépítés képessége, konfl iktusmegoldási képesség, 
vezetői, valamint együttműködési képességek, médiaje-
lenlét megvalósítása. A svájci metodisták hároméves on-
line kurzussal hidalják át az egyházuk kicsinységéből és 
szórvány jellegéből adódó nehézségeket. A Német Evan-
gélikus Egyházban kötelező a lelkészeknek hároméven-
te részt venni egy egyhetes továbbképzésen. A magyaror-
szági református lelkészeknek 5-6 év alatt közel 100 kre-
ditpontot kell összegyűjteniük különböző képzéseken. 
A norvégok a továbbképzések mellett a lelkészértekezle-
tek sorozatát is a továbbképzés szempontjából építik fel. 
Az egynapos továbbképzéstől az egyhetesen át a több hó-
naposig számtalan variáció lehetséges. Nemegyszer való-
sul meg nemzetközi tapasztalatcsere is ezeken a képzése-
ken. A különböző országokból érkező lelkészek kölcsö-
nös eszmecseréje segít új szempontok alapján átgondolni 
az egyéni feladatokat, és elősegíti a kölcsönös tanulást. 
A pullachi, josefstali és strasbourgi szemináriumok ki-
tűnő példái ennek a munkának. Az alkalmak célja nem 
a kizárólagos információátadás, hanem a pasztoráció, a 
közösségépítés és a megszerzett tudás interaktív elmélyí-
tése is. A burnout megakadályozásában és a lelkészcsalá-
dok mély kríziseinek megelőzésében is nagy segítséget je-
lenthetnek ezek a képzések.

A GEKE teológiai oktatással kapcsolatos irata három 
célt fogalmazott meg 2012-ben a lelkésztovábbképzés szá-
mára: a szakmai erősségek fejlesztése, speciális területek-
re vonatkozó új kompetenciák megszerzése, a gyülekezeti 
munkára való egyéni refl exió gyakorlatának elsajátítása. 
A konzultáció résztvevői közös nyilatkozatban fogalmaz-
ták meg azt az igényüket, hogy jöjjön létre a tagegyházak 
továbbképzési programjait bemutató online felület, és a 
tagegyházak lelkészei a nemzetközi együttműködés jegyé-
ben részt vehessenek egymás képzésein.
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Párbeszéd a jövőért
Ökumenikus felelősség a teremtés védelmében

g  B É R E S  T A M Á S

Keresztény törekvések a közelmúltban

Gyanúsan hosszú idő, csaknem fél évszázad telt el azóta, 
hogy a tekintélyes Nature magazin hasábjain egy közép-
kortörténész a zsidó-keresztény kulturális gyökereket tette 
felelőssé amiatt, hogy a nyugati kultúrában az ember nem 
képes a természettel összhangban élni. Az ember föld fö-
lötti uralmának, a dominium terrae-nek bibliai megala-
pozásából kiindulva híres cikkében L. White a középkori 
tudománykép és technikai eszmények elemzésével végül 
arra a megállapításra jut, hogy „mai tudományunk és tech-
nikánk oly mértékben át van itatva a természettel szembe-
ni ortodox keresztény arroganciával, hogy ha csak ezekre 
támaszkodunk, az ökológiai krízisre semmiféle megoldást 
nem remélhetünk” (White 2000, 35. o.).

A cikk megjelenése óta több tízezer ellentanulmány szü-
lethetett, amelyekben a kereszténység képviseletében és vé-
delmében elméleti és gyakorlati szempontok sokasága kapott 
hangot. Nyelvi-exegetikai szempontból e cikkek egyrészt ar-
ra hívták fel a fi gyelmet, hogy a dominium terrae tartalmilag 
nem pontosan körülírható fogalom, mert ha a nyugati teo-
lógiában ezen a néven ismertté vált tanítás bibliai gyökereit 
nézzük, ott mind a héberben, mind a Septuaginta görög szö-
vegében ettől nagyon eltérő hangsúlyokkal találkozunk. Az 
„uralma alá hajtani” és „uralkodni rajta” (, ) kifeje-
zések a héberben teljességgel kontextusfüggőek, és jelenté-
seik a gondoskodás és a kemény katonai fellépéssel járó el-
tiprás közötti széles skálán mozognak. A földre való elsza-
kíthatatlan ráutaltságot azonban nemhogy kétségbe vonná 
Mózes első könyvévek szövege, hanem például az ember és 
a termőföld azonos etimológiáját alkalmazva félreérthe-
tetlenül állítja is azt (adam-adamah). A görög szöveg kata-
kuroó és arkheuó kifejezései ehhez hasonlóan hordozhatják 
a kemény vezetés jelentését, de a teljes jelentéshez szükséges 
mellékjelentési üzeneteket is fi gyelembe véve olyan kifeje-
zéseket kell hozzátenni mint: ’elöl megy’, ’beteljesít’, ’vezet’, 
’valamit vagy valakit annak fejeként, azaz részeként irányít’.

Az elmúlt ötven év környezet iránti keresztény fáradozá-
sait tekintve szintén nagyon sokáig sorolhatnánk a jó szándé-
kú és építő példákat minden egyház részéről. I. Bartoloma-

iosz ökumenikus pátriárka élete és pásztori szolgálata közis-
merten telve van a teremtésvédelmi elkötelezettség jeleivel. 
1991-es megválasztása óta nem telt el olyan év, amelyben ne 
szervezett volna jelentős eseményt. A hitéleti gyakorlatba pél-
dául bevezette, hogy a környezetszennyezés lelki, egyházi ér-
telemben is minősüljön bűnnek. A Jelenések könyve születé-
sének 1990. évfordulóján jeles tudósokkal hajóutat szervezett 
az Égei-tengeren Patmosz szigetére, hogy annak végeztével 
felhívják a fi gyelmet a vizek szomorú állapotára. A konstan-
tinápolyi ökumenikus patriarchátus teremtett világ iránti el-
köteleződésének egyértelmű jele azonban még korábbra, az 
1980-as évek közepére, az ortodox egyházak Chambesyben 
tartott konferenciájára megy vissza.1 Nem alaptalanul nevezik 
az ökumenikus patriarchátus vezetőjét „zöld pátriárkának”. 

A katolikus egyház II. vatikáni zsinatának Gaudium et 
Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciójában már szerepel a 
„földi dolgok jogos autonómiájának” elismerése. A GS 36. 
fejezetében olvassuk: „…a teremtés tényéből következik 
[…], hogy minden dolognak megvan a maga állaga, igaz-
sága és jósága, megvannak a saját törvényei, és megvan a 
saját rendje: ezeket az embernek tisztelnie kell, ismervén 
a tudományok és művészetek sajátos módszereit.” A Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008-as Felelősségünk 
a teremtett világért című körlevele erre a dokumentumra 
is visszautal, röviden, de lényegileg foglalkozik a természet 
önértékének kérdéseivel, ahogyan ez az ökológiai etikák 
képviselőinek véleményeként megjelenik. Rámutat a meg-
előző egyházi nyilatkozatok jelentőségére, és kiemeli, hogy 
II. János Pál pápa Assisi Szent Ferencet 1979-ben az ökoló-
gia művelőinek és a környezetvédelemnek a védőszentjévé 
nyilvánította. XVI. Benedek 2009-ben kiadott Caritas in 
veritate enciklikájának negyedik fejezetében a valódi fejlő-
dés összetevőjeként kerül elő a téma. A latin-amerikai fel-
szabadítási teológiák pedig, amelyek közel állnak Ferenc 
pápa lelkületi hátteréhez, kezdettől fogva együtt kezelték 
a szegények melletti kiállás kérdését a méltó környezetre 
vonatkozó megfontolásokkal. Leonardo Boff , aki azután 
lépett ki a ferences rendből és hagyta el papi szolgálatát, 
hogy elöljárói nem engedték részt venni az 1992-es Rio de 
Janeiró-i Föld-csúcstalálkozón, évek óta hangoztatja és szá-
mos erről írt könyvében publikálja a teremtett világ meg-

 1 Chryssavgis, John: Th e Green Patriarch. https://www.patriarchate.
org/the-green-patriarch. (Megtekintés: 2015. december 18.)

 * A Közös otthonunk a teremtett világ című konferencián, a Ma-
gyar Országgyűlés Felsőházi termében 2015. szeptember 29-én elhang-
zott előadás szerkesztett változata.
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őrzésének etikáját. Laudato si’ enciklikájában Ferenc pá-
pa is érezhetően sokat merített a Boff  által hangsúlyozott 
tematikákból. Ökológiai nevelés, paradigmák, komplexi-
tás, az antropocentrizmus erőltetett térhódítása, a Szenthá-
romság és a teremtmények közti kapcsolat vagy például az 
„átfogó” (integral) ökológia meghatározó elemei Boff ko-
rábbi könyveinek (vö. 2000; 2002). Amíg azonban a brazil 
teológus mára mélyre merült a Föld-miszticizmus részle-
tes kidolgozásában, Ferenc pápa körlevele jóval visszafogot-
tabban, bár határozottan alkalmazza a misztika jelentősé-
gét a teremtés titkának feltárulásában (LS 10,233,234: Assi-
si Ferencre, Bonaventurára, Keresztes Szent Jánosra vagy 
a 16. századi Ali al-Khawas szúfi  költőre történő utalások). 

A számos protestáns egyházat és az ortodox keresztény-
séget tömörítő Egyházak Világtanácsának (EVT) Egyház 
és Társadalom Bizottsága már 1966-os genfi  konferenciá-
ján beszélt a fejlett országok felelősségéről a környezet ve-
szélyeztetésében. 1974, 1975, 1983 – Bukarest, Nairobi, Van-
couver a szervezet jelentős gyűlései, amelyeken lényegi 
kérdésként beszéltek a keresztények szerepéről a teremtés 
rendjének megőrzésében. Az ENSZ és az EVT közötti ál-
talános szoros együttműködés is oka annak, hogy a kör-
nyezeti kérdésről szóló nemzetközi viták és megállapodá-
sok eseményei mögött minden alkalommal megtaláljuk az 
egyházi előkészítést, illetve háttérmunkát is. 

Ha azonban így van, amint látjuk: a keresztény egyhá-
zak White cikkének megjelenése óta tudatában voltak kör-
nyezeti felelősségüknek, vajon minek köszönhető, hogy a) 
erről mind a mai napig csak kevés egyházon kívüli ember 
tud; b) miért van még a mai napig számos belső egyházi 
vita a teremtés fenntartása iránti elköteleződés természe-
téről és szükségességéről; c) miért nem került az évtizedek 
óta kongatott vészharangok ellenére a világ jobb állapotba? 

Vallás – morál – esztétikum

Az emberi tevékenységgel és következményeivel rendszere-
zett formában foglalkozó kulturális terület az etika. A ter-
mészeti törvényre alapozott morál számos kérdésben szol-
gál olyan útmutatással, amely mind az úgynevezett ter-
mészetes erkölcsi érzéknek, mind a feldolgozott emberi 
tapasztalatoknak megfelel. Számos példa utal ugyanakkor 
arra, hogy a környezeti kihívásokra adott etikai válaszok 
folyamatos felülvizsgálata nélkül az emberi közösségek ki 
vannak téve a kulturális szokásaikból adódó rossz erkölcsi 
gyakorlatok szülte veszélyeknek. Példaként a Húsvét-szige-
tek 17–18. századi történetének ökológiai katasztrófájáról 
esik sokszor szó, amelynek egyik valószínű oka a kultuszi 
okból felállított kőszobrok – maoik – mozgatásához ki-
vágott famennyiség lehetett. Ehhez hasonló eredményre 
azonban az ennél fejlettebb technikával rendelkező kul-
túrák is juthatnak, akár a legönzetlenebb szándékkal is, 

ha a társadalmi szokásaikat irányító elvek (divatok) nem 
tükrözik azt a gondos előrelátást, amellyel az emberi élet 
valós szükségletei szervesen illeszkednek a természetes 
környezet éltető forrásainak megújulási igényeihez (nem 
mechanikusan vett eltartó képességéhez!). 

Az ember természeti jelenlétének következményeivel és 
az emberi életmódok környezethez hangolásával foglalko-
zó jelenkori környezetetika abból a szükséghelyzetből jött 
létre, amelyet a morális kérdések általános emberközpon-
túsága okozott akár annak individuáletikai, akár általános 
előnyszerzésre alapozott társadalmi cselekvéselméleteivel. 
A környezetetika ezért kezdettől igényli a legszélesebb kere-
tek közötti tájékozódás igényét és képességét. A bioetika felől 
közelítő gondolkodók néhány évtizeddel ezelőtt helyesen álla-
pították meg, hogy a környezeti döntésekben szélesebb össze-
függések érvényre juttatásának feladatáról van szó, mint az 
addig elterjedt antropo-, pato- vagy biocentrikus szemlélet. 

A feladat összetettségének bemutatásához Ludwig Siep és 
Klaus Meyer-Abich nevét említem meg. Mindketten felismer-
ték a bioetika megszokott (alkalmazott etikai) szempontjai-
nak korlátait, és általánosabban érvényes felismeréseket fo-
galmaztak meg. Siep a mai etikákkal szemben támasztandó 
elvárásként állapítja meg, hogy azoknak a) több komplemen-
ter módszerre kell alapozódnia; b) számos társadalom- és 
technikatörténeti problémára választ kell adnia; c) az erköl-
csi és jogi kultúra változatai között is helyt kell állnia; vala-
mint d) a személyre vonatkozó kérdéseken túl a teljes kultú-
rára és természeti kapcsolatainkra nézve is érvényesnek kell 
lennie (Siep 2003). Meyer-Abich a fi gyelembevétel fokozatai 
szerint koncentrikus körökben helyezi el az etika ismert fel-
fogásait a létezők teljessége iránti fogékonysággal (mint a je-
lenkor számára érvényes kihívással) együtt (Meyer-Abich 
1984). Sorrendje belülről kifelé haladva a következő: cselekvé-
se meghatározásakor valaki a) csak magát veszi fi gyelembe; 
b) önmagán kívül családját, barátait, ismerőseit veszi fi gye-
lembe; c) önmagán, családján, barátain és ismerősein kívül 
saját népét és múltjának közvetlen örökségét veszi fi gyelem-
be; d) az előbbieken kívül az emberiség ma élő nemzedékét 
veszi fi gyelembe; e) előbbieken kívül még az emberi elődöket 
és utódokat is fi gyelembe veszi; f) a teljes emberiségen kívül 
minden érző lényt is fi gyelembe vesz; g) minden lényt fi gye-
lembe vesz; h) minden létezőt fi gyelembe vesz.

Mindkét példából jól látható a környezetetika jellege és 
elvárásainak nehézsége is. Ha az emberi cselekvés indíté-
kait az ember természetes környezetével való kapcsolatá-
ban akarjuk végiggondolni, akkor ehhez az előzetes tájé-
kozódásról olyan széles körűen kell gondoskodnunk, ami-
hez még a legnagyobb ösztönös jóindulat is kevés. Kemény, 
hosszú évekre szóló felkészülést jelenthet a környezettuda-
tos életforma, annak minden lemondásával, aszkézisével és 
előrelátásával. A divatos környezetvédelmi jelszavak és so-
kak próbálkozása azok megvalósítására ennek értelmében 
nem jelentenek többet népszerű közösségi játéknál. A kör-
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nyezetvédelem ezzel szemben kitartó erkölcsi meggyőző-
dést, szemléletet és elkötelezettséget jelent. Reális világisme-
retünkhöz az a tapasztalat tartozik hozzá, hogy erre csak a 
legnagyobbak (gondolkodók, szentek, hétköznapi hősök) le-
hetnek képesek. A minden létezőre való nyitott odafi gyelés 
életformáját például Martin Buber Én és Te című könyvéből 
(1994) vagy Jacques Derrida vendégszeretetről szóló írásá-
ból (2015) ismerhetjük meg. Mindkettő alkalmas arra, hogy 
áhítatos fi gyelemmel olvassuk, mert hétköznapi tapasztala-
tokat ünnepivé tudnak emelni fi gyelmes tapasztalatokkal és 
gondos megfogalmazással. Buber a tárgyiasító Én–az kap-
csolatok helyett az Én–Te világának felfedezésére hív. Derri-
da pedig a házunkba befogadott szálláskérőben látja meg az 
esélyt arra, hogy önnön létünket is megajándékozott ember-
ként fogjuk fel a létezők sorában. Mi másból ismerhetnénk 
fel megajándékozottságunkat, mint hogy van miből adnunk? 

A teljesség érzetét felkelteni tudó legnagyobbak közé so-
rolom a Laudato si’ kezdetű enciklikája elolvasása után Fe-
renc pápát is. Tulajdon szavaival jellemezve stílusát: „felsza-
badult ünnepélyességgel” ír az „elfogadás és nagylelkűség” 
„lenyűgöző tapasztalatáról”. Úgy használja a teremtésvéde-
lem rendkívül összetett kérdéseiben a vallási hagyományt, 
hogy az olvasó abból nem az embert próbáló erkölcsi felszó-
lítást hallja meg legelőször – amelytől őszintén el is menne 
a kedve talán rögtön, hanem a környező világot a Terem-
tő ajándékaként ismeri fel. Ferenc pápa elvont teológiai ok-
fejtések és erkölcsteológiai elvárások megfogalmazása he-
lyett mély bölcsességgel bátorít mindenkit a keresztény hit 
hagyományainak hiteles forrásaiból. A felszólítás elhang-
zik ugyan, de ezzel arra biztatja olvasóját, hogy emelje fel 
fejét, nézzen körül a megsebzett, mégis páratlanul gazdag 
világban, és a felszín alatt lássa meg saját helyét és szerepét 
ennek fenntartásában. 

A Laudato si’ szerzője felismerte, hogy a 21. században 
a morális tanítás eddig megszokott előtérbe helyezése és is-
mert stílusai helyett az esztétikum nyelvén szólíthatók meg 
és érhetők el az emberek. A megajándékozottság élménye pe-
dig a hálás szív aktív tetteit hívhatja elő korunk embereiből. 
Amennyiben a körlevél bemutatása továbbra is sikeres lesz az 
egyház falain kívül és belül, ha sokan fedezik fel benne, hogy 
vademecumként és breviáriumként is olvasható, talán az ed-
digieknél hatékonyabb válaszokat válthat ki Lynn White fél 
évszázados vádjára az eddigieknél szélesebb körben. 

Ökumenikus felelősség a holnapért

Az ökumenikus felelősség szempontjából döntő jelentősége 
van, hogy a múlt század változó intenzitású, ám a hivatalos 
keresztény egyházi vezető szervek részéről általánosan el-
fogadott ökumenikus kapcsolatok építése után a 21. század 
e kapcsolatok terhelési tesztjeinek, szilárdságpróbájának 
kora. Az ökumenikus teológiai munka a megmaradt vitás 

kérdésekben a leghatékonyabb bilaterális formák között, 
egyházközi szakbizottságokban zajlik.

1. Közben azonban a teremtett világ állapotára nézve min-
den egyes keresztény ember felismerheti saját felelős tetteinek 
jelentőségét és ezzel együtt az összefogás erejének nélkülöz-
hetetlenségét. A teremtett környezet eredetére, rendeltetésé-
re, szépségére vonatkozó vallási meggyőződés tekintetében és 
az ezzel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan a keresztények 
nagy egyetértésben és közös munkában élhetnek együtt ma 
a Föld minden táján. Az ehhez szükséges párbeszéd lehető-
sége valószínűleg kimeríthetetlen, négy olyan terület azon-
ban, amelyeknek megvalósítása gyakorlatilag már ma meg-
kezdődhet, különösen is említésre méltónak tűnik:

a) Vallási forrásaink közös újraolvasása.
b) Az ünnepnapok tartalmának megtöltése a terem-

tés iránti hála és felelősség szempontjainak újragon-
dolásával.

c) A teremtés védelmében szükséges helyi feladatok fel-
ismerése és cselekvés ökumenikusan szerveződő kö-
rökben.

d) Belső párbeszéd minden egyházban a Laudato si’ 
enciklikában is kifejeződő célok komolyanvételének 
idő-, illetve szükségszerűségéről.

2. A nemzetközi ökumenikus párbeszéd e témában már 
június 18-án megkezdődött azzal, hogy Olav Fykse Tveit 
EVT-főtitkár a következő gondolatokat írta le a Laudato si’ 
enciklika kibocsátásának napján: „Ma jelent meg hivata-
losan őszentsége Ferenc pápa nagyon várt első levele, ame-
lyet minden embernek címzett. Nagyon fontos tény, hogy 
első levelét a környezetről, ökológiáról, éghajlatváltozás-
ról és az ezekkel összefüggő kérdésekről írta »közös ottho-
nunk védelmében«. […] Az enciklika világossá teszi min-
denkinek, hogy ezek a kérdések a legszorosabban hozzátar-
toznak a keresztény hithez, és mi, keresztények együtt kell 
hogy hangot adjunk nekik minden olyan emberrel, aki tö-
rődik közös jövőnkkel. Itt az idő, hogy emberi lényként rá-
mutassunk közös felelősségünkre és azokra a lehetőségek-
re, amelyekkel egyházakként is segíthetjük a szükséges vál-
toztatásokra készen állókat. […] Nagyra értékeljük, hogy a 
Szentatya elismeri, hogy »más egyházak és keresztény kö-
zösségek már felmutatták mély elköteleződésüket és érté-
kes gondolataikat« (LS 7) […] Osztjuk a Szentatya gondo-
latait arról, hogy az ENSZ keretében zajló éghajlatváltozá-
si program nem sikeres. Amíg más egyezmények esetében 
– például a bázeli, bécsi, montreali – fontos eredmények is-
merhetők fel, az Éghajlatváltozási egyezmény nagyon sze-
rény keretek között maradt. […] Az ökológiai válsághoz hoz-
zászólva a Szentatya kiemeli a politika és gazdaság, illetve 
a vallás és tudomány közti párbeszéd szükséges voltát. Mi 
ezeket a párbeszédeket a hatékony és égetően szükséges vá-
laszok sine qua nonjának tartjuk. E párbeszédekkel együtt 
életstílusunk változására éppúgy szükség van, mint a tár-
sadalmi és politikai viszonyok változására. […] Ez egy na-
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gyon összetett felhívás a megtérésre, amely az evangélium 
központi üzenetének közelében van. A teremtés mély spi-
ritualitása (LS 233–240) segíthet végigjárni zarándokként 
ezt az utat. Mi, az EVT az igazságosság és béke útján elkö-
telezett zarándokként nagyon közel érezzük magunkhoz 
Ferenc pápa üzenetét, amikor arra emlékeztet, hogy mi, 
emberek testvérként vagyunk zarándokok, akiket az a sze-
retet egyesít, amelyben Isten minden teremtményét része-
síti.” (Fykse Tveit 2015)
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 b Egyedülálló ökumenikus igehirdetés-gyűjteményt 
mutattak be az Evangélikus Hittudományi Egyete-
men (EHE) november végén. A Színek harmóniája 
című kötet ismertetésén Gáncs Péter, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Steinbach 
József, a Dunántúli Református Egyházkerület püs-
pöke, Lukács László piarista szerzetes, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola professor emeri-
tusa vett részt. A kerekasztal-beszélgetés vendégei 
– Kézdi Beáta újságírónak, az Evangélikus Informáci-
ós Szolgálat munkatársának vezetésével – kulisszatit-
kokat is elárultak, a prédikációra való felkészüléstől 
az igehirdetés nehézségein át egészen az igehirdetés 
utáni visszajelzésekig. A kötetről a szerkesztő, Szabó 
Lajos, az EHE rektora és Kendeh K. Péter, a Luther 
Kiadó igazgatója beszélt.

Kézdi Beáta: Önök mind egy-egy prédikációt írtak ebbe a 
rendhagyó gyűjteménybe. Mi volt az első gondolatuk, mi-
kor megkapták a felkérést?

Lukács László: A legelső gondolatom az öröm és a köszö-
net volt. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen már ha-
zajáró lélek vagyok, így nem számítok itt idegennek. Nem 
először kellett prédikációt sem írnom, de azzal kezdeném 
mégis, hogy egészen más az írott prédikáció és az élő szó. 
Soha életemben nem olvastam föl szó szerint megírt prédi-
kációt, hanem legfeljebb egy vázlatot vittem fel magammal. 
Teljesen máshogyan hangzik az élő szó, és egészen más a 
leírt elmélkedés felolvasása. Lelkesen fogtam tehát hozzá, 
és nagyon örültem, hogy Szabó Lajostól éppen egy kará-
csonyi igét kaptam, ahhoz írhattam elmélkedést. 

Gáncs Péter: Lukács László professzor úrhoz hason-
lóan nekem is gondom van azzal, hogy leírjak egy idehir-
detést. A leírt prédikáció olyan, mint egy lepréselt virág. 
Van színe, de illata már nem biztos. Ez a kötet egy olyan 
virághoz hasonlít, ami bár préselt, de illata is van, és ott 
van még benne az élet. Egyet értek Lukács Lászlóval: az 
igehirdetés kifejezetten élő műfaj.

Steinbach József: Köszönöm én is, hogy részt vehettem 
ebben a munkában. A második alkalommal tettem ezt, hi-
szen a Homiletika ökumenikus palettán című könyvbe is 
írhattam már egy tanulmányt. Tulajdonképpen ez az előz-
ménye a jelenlegi munkámnak. Tovább folytatva a meg-
kezdett gondolatmenetet, azért nagy kihívás egy igehirde-

 * Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen november 25-én a Színek 
harmóniája című ökumenikus igehirdetés-gyűjtemény kötetbemuta-
tóján elhangzott kerekasztal-beszélgetés szerkesztett változata.
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tés-kötetbe írt prédikációt leadni, mert sokkal többet kell 
rá készülni, mint a szószékre felvitt igehirdetésre. Egyéb-
ként Bonhoeff er a homiletikájában beszél erről: utómun-
kának hívja azt, amikor az elhangzással nem ér véget a tex-
tussal való foglalkozás. Vannak még feladatok ezt követő-
en is, újra át kell gondolni az elhangzottakat. Gyakorlatilag 
az elhangzás után lehetne rögzíteni a prédikációt. Magam 
is tapasztalom ezt, hiszen egy vasárnap a saját gyülekeze-
temben kétszer prédikálok ugyanarról a textusról. Más a 
gyülekezet összetétele mindkét alkalmon, ezért bizonyos 
tekintetben nem ugyanaz hangzik el, de a vázlat termé-
szetesen változatlan. Harmadszorra már nem tudom el-
mondani, mert akkor már „megbüdösödik a manna”, de 
két elmondás után érzem igazán: Uram, ha most azonnal 
lenne egy órám, leírnám, mert most már pontosan tudom, 
mit akartam mondani. Minden gondolat a helyén van, és 
akár fejből, a kidolgozott anyagtól is elszakadva történhet-
ne az utómunka. Az írott szöveg természetesen másként 
hat, mint a szószéken, hiszen az igehirdetés élőszóbeli mű-
faj. De azért megtapasztaljuk azt a csodát, hogy nyomtatott 
igehirdetést olvasva is munkál és szól a Szentlélek. Ilyen-
kor a holt betűben az ige megelevenedik. Tehát számomra 
egy leírt igehirdetés még nagyobb kihívás és feladat, ezért 
még komolyabb készülést igényel.

K. B.: Ezek szerint, mindannyian vázlattal mennek fel 
a szószékre? Mennyire segít az egyházuk az igeválasztás-
ban, a készülésben? 

L. L.: Mindig vázlatból prédikálok. Katolikus oldalról 
az mondható el, hogy számunkra óriási segítséget, meg-
könnyebbülést jelentett, amikor a II. vatikáni zsinat egyér-
telműen az eukharisztia mellé tette az igeliturgiát. Tehát 
a mai katolikus misében az igeliturgia ugyanolyan fontos 
szerepet tölt be, mint az eukharisztia liturgiája. Én még a 
zsinat előtt kezdtem a pályafutásomat teológusként, akkor 
évente mindig állandó textus ismétlődött. Most az új rend-
szerben hároméves ciklusra vannak felépítve az igeszaka-
szok. A legjobb biblikusok állították össze, hogy valóban 
rezonáljanak egymásra a passzusok. Egy ószövetségi ige, 
egy evangéliumi passzus mellett harmadikként egy levél-
beli részlet szerepel. Nem egy igéből vagy akár egy törté-
netből indulok el, hanem mindig ennek a háromnak ke-
resem a közös mondanivalóját. És akkor tudok elindulni, 
amikor megtalálom azt a lényeget, amit az exegéták gon-
doltak, amikor kidolgozták ezt a rendet. Számomra ez a 
kiindulási pont minden igehirdetésemben.

G. P.: Én is vázlatból prédikálok évtizedek óta, és ki-
csit szenvedek is, amikor le kell írni az igehirdetést például 
egy percre pontosan kiszámolt rádiós istentisztelet alkal-
mával. Engem épp egy ilyen rádiós istentiszteleti kurzuson 
tanítottak Németországban arra, hogy a legcélravezetőbb 
az, ha leírjuk a prédikációt, de utána azt nem visszük föl 
a szószékre. Szabadon mondjuk el, és akkor végbemegy a 
kiérlelés fázisa is. Áldásként élem meg, hogy mi, evangéli-

kusok perikóparend szerint készülünk, tehát nem mi hatá-
rozzuk meg az igét, hanem az ige minket – jó esetben. Ka-
punk segítséget a készüléshez a Lelkipásztor folyóiratban, 
ahol minden textusról előkészítőt olvashatunk. Ezen túl-
menően lelkes kollégáknak köszönhetően sokszor százol-
dalnyi terjedelemben osztják meg velünk, hogy mi min-
den lehet az adott textusban. Óriási segítség az, amit hát-
téranyagként kapunk. Sokszor azt látom nehéznek, hogy 
mi válik a sajátommá. Mert az az igazi, amikor valami-
képpen mi szüljük meg a prédikációt. Veszélyes, amikor 
nagyon sok anyag van, és az ember csupán összeállítja, de 
ő maga nincs benne. A legfontosabb, hogy ezeket a végén 
félre tudjam tolni, hogy rajtam keresztül próbáljon létre-
jönni az igehirdetés. 

S. J.: A református egyházban hivatalosan a szabad 
tex tusválasztást gyakoroljuk. Azt a homiletikai elvet fi -
gyelembe véve tesszük ezt, hogy amely textus bennünket 
megragadott, mi is azt tudjuk megragadni. Nálunk is van-
nak segédanyagok, a legalapvetőbb a Református bibliaol-
vasó kalauz. A használatának vannak előnyei és hátrányai 
is. A teljes Szentírást veszi alapul, de vasárnapra mindig 
csak egy szelete jut az egésznek, ez így ugrálás a Szentírás-
ban, de mindenképpen támpontot jelent. Sok lelkész hasz-
nálja az egyházunkban a lectio continuát, egy bibliai könyv 
folyamatos végigmagyarázását, vagy a lectio continua se-
lectatát, amikor egy bibliai könyvön belül egy történetet 
magyaráz végig a kolléga. A prédikálási gyakorlatomat il-
letően én bő vázlatból prédikálok. Egyre inkább akkor va-
gyok nyugodt, ha a bő vázlatom úgy alakul ki, hogy ma-
gamban minden vázlatból következő gondolat megtalálja 
a pontos helyét. Tehát egy bő vázlat alapján fejben próbá-
lom megírni „szó szerint” a teljes prédikációt. A gyüleke-
zetet fi gyelve egyre inkább az a tapasztalatom, hogy min-
dig a kevesebb a több. Én azt látom, hogy az igehallgatók 
szempontjából mindig akkor van áldás az igehirdetésen, 
amikor – még értelmiségi gyülekezetben is – nagyon egy-
szerűen, világosan prédikálunk. Annak tudatában szólunk, 
hogy ez az „üzenet”, ezt kaptam, ezt szeretném átadni. Ter-
mészetesen az egyszerűség nem egyenlő a felszínességgel, 
hanem nagyon komoly igei, teológiai mélységeket jelent, 
ami egyszerűen kapcsolódik a hétköznapokhoz, tehát „le-
földelt” igehirdetésről van szó.

K. B.: Van egy elhíresült szólás a prédikációkról, mely 
szerint az első húsz perc az Istené, a második húsz perc az 
emberé, a harmadik húsz perc az ördögé. Mennyire kell 
küzdeni a lelkésznek manapság a hívők fi gyelméért, vagy 
mennyire fi gyeli azt, hogy milyenek a visszajelzések? Mi-
lyen hosszú az ideális igehirdetés? 

S. J.: Konkrétan felelek: püspökként ünnepi istentiszte-
leteken tíz-tizenöt percet szoktam prédikálni. Rövidebben 
beszélni sokkal nehezebb, többet kell készülni. Vasárna-
pi istentiszteleteken azonban húsz-huszonöt percet prédi-
kálok, néha harmincat. Azt érzem, hogy a húsz-huszonöt 
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perc közötti idő az ideális, ami alatt én sem fáradtam bele 
saját magamba, és a gyülekezet is tud követni. Számomra 
nagyon fontos az interakció: a dialógus, trialógus. Ha ér-
zem, hogy a gyülekezet nem tud egy gondolatot követni, 
akkor ugrok egyet a vázlatban. Számomra fontos az, hogy 
a gyülekezetnek a prédikáció épülés legyen – ahogyan ezt 
Ravasz László mondja –, ez pedig nem megy anélkül, hogy 
fi gyelnénk a gyülekezetre. Egyébként az igehirdetés műfa-
ját sokan értelmezik monológ műfajként. Ez ellen határo-
zottan tiltakozom. A prédikáció nagyon komoly dialógus, 
együtt munkálkodás, mert a hallgatótól ugyanakkora fi -
gyelmet kíván, mint az igehirdetőtől. Tehát ez egy közös 
munka, amit a Szentlélek áld meg.

G. P.: Sajátos, tényleg püspöki kihívás, hogy majdnem 
minden vasárnap máshol szolgálunk. Ez óriási kísértés, 
mert nem biztos, hogy a gyülekezetet mindenhol ismerjük. 
Az előbb említett dialógus, a gyülekezettel való együtt lé-
legzés nem mindig egyszerű. Ugyanakkor van saját gyüle-
kezetünk is, amelyet jól ismerünk. Nekem a Deák téri szó-
szék komoly örökség. Ott régebben, ha valaki harminc perc 
alatt jött le a szószékről, mondták neki, hogy miért nem 
készült. Keken András, Hafenscher Károly, Káldy Zoltán 
is tudott hosszabban prédikálni, de ezeket sosem éreztem, 
éreztük hosszúnak. Furcsa, hogy most, amikor visszahall-
gatom hangszalagról őket, azt veszem észre, hogy egészen 
más tempójúnak, lassabbnak érzem, mint akkor. Én is a 
tizenöt-húsz percet érzem az ideális hosszúságnak. Amit 
még fontosnak tartok megjegyezni a hallgatóság fi gyelmé-
vel kapcsolatban, hogy az igehirdetés végére is legalább any-
nyira nagy hangsúlyt kell fektetni, mint az elejére. A végé-
re sokszor elfogy az emberben a kreatív energia, ezért oda-
csap egy verset, vagy még egyszer a textust. Számomra a 
prédikáció végének kidolgozása a legnehezebb feladat. Az 
elejére az ember nagyon odafi gyel, hogy megragadó indu-
lással kezdjen, de a fi gyelmet fönntartani komoly kihívás.

L. L.: Egy önéletrajzi megjegyzéssel kell kezdenem: a 
piarista pályámat iskolában kezdtem, és húsz évet töltöt-
tem el ott. Megszoktam azt, ami számomra áldás és átok 
is egyszerre: tanárként, ha nem néz rám az összes gyerek, 
akkor ki tudok szaladni a világból. Tehát akkor a legnehe-
zebb fönntartani magamban a belső egyensúlyt, ha nem 
látom azt, hogy mindenki rám fi gyel. Ez a fajta érzékeny-
ség a szószéken is megvan bennem, akkor is, ha egy hatal-
mas templomban prédikálok. Az időt illetően nálam is a 
tizenöt-húsz perc az áldásos, bár soha nem szoktam köz-
ben az órát nézni. A legvégén, amikor befejeztem, akkor 
nézem meg, hogy hány perc az eltérés az ideálishoz képest. 
Ha már plusz három perc, akkor kicsit szégyellem magam. 
Ami a befejezést illeti, azt hiszem, nagyon fontos találni 
egy frappáns végszót. A végszavazás a színészek számára 
ismert. A prédikátorok számára is ilyen fontos, hogy csat-
tanósan fejeződjön be a beszéd, ne csak az ámen jelezze, 
hogy fel lehet ébredni.

K. B.: Ha defi niálni kellene a prédikáció küldetését, cél-
ját, hogyan fogalmaznák ezt meg?

G. P.: Sokat hallom, de nem nagyon szeretem az üze-
net szót, az utóbbi időben egyre inkább tiltakozom is el-
lene. Mert ebben van valami félreérthető, hogy valaki na-
gyon messze van, és akkor üzengetnek neki. Tehát ha ko-
molyan vesszük, hogy Isten jelen van a hirdetett igében és 
a szentségekben is, akkor az üzenetet egy kicsit óvatosan 
kell használni. Tehát mi nem üzenetet hozunk, mint egy 
postás, akinek lehet, hogy semmi köze sincs az általa köz-
vetített tartalomhoz. Azt gondolom, hogy mi olyan lelki 
táplálékot kell hogy adjunk, amely kenyér és nem egysze-
rűen csak üres szó. Úgy látom, hogy mi kapunk valamit, 
amiből először nekünk kell táplálkoznunk. Ezt követően 
nem a felesleget adjuk tovább, hanem azt, amit úgy éltünk 
meg, hogy táplált, erősített bennünket. Ezzel kínálom a 
szolgatársakat. Én azt adom, amit én is fölülről kaptam. 

S. J.: Ennél a képnél maradva Farkas József monda-
ta jut eszembe, aki arról beszél, hogy az igehirdetés tit-
ka egy imádság: „Jövel, Szentlélek Úristen, mert a textus, 
ami előttem van, egy kő. Könyörülj, hogy ebből a kőből 
kenyér lehessen.” A Reformátusok Lapjában éppen a Zsi-
dókhoz írt levelet magyarázom. Eközben végig azon gon-
dolkodom, hogy egyre több a gyökértelen ember ebben a 
szekularizált világban. Igazából ezek a fogalmak, hogy Jé-
zus Krisztus, főpap, áldozat, teljesen érthetetlenek. De én 
is, aki szakemberként többször olvastam és tanulmányoz-
tam ezt a könyvet, hatalmas nehézségként élem meg az új-
bóli találkozást azzal a kérdéssel, hogy a kő hogyan lehet 
kenyérré? Kenyérré akkor lesz, a kérdésre felelve, hogyha 
valamennyire ezt a nehéz igét érthetővé tudom tenni. Az a 
cél, hogy úgy menjen el az igehallgató a templomból, hogy 
megértette az igét, legalábbis bizonyos részeit. Az elhang-
zott szavakból pedig van olyan, ami engem személyesen 
megérintett, számomra üzenetté vált. Az igehirdetés típu-
sától függ, hogy az igehirdető a tanítói, evangélizáló, pró-
fétai vagy lelkigondozói elemet helyezi-e előtérbe egy ige-
hirdetésben. Hogy ezekben miként alakul a mondanivaló, 
és hogyan jut el az emberekhez, ez különösképpen izgat. 
Nagyon nehéz könyv a Biblia. Nekünk, szakembereknek is 
nehéz, gondoljunk bele, hogy annak mennyire bonyolult 
lehet, aki nem ezzel foglalkozik nap mint nap! Nekem ha-
talmas kihívás, hogy hogyan tudjuk életszerűvé, megszó-
lítóvá tenni, hogy a kőből tápláló kenyér legyen.

L. L.: Mindnyájunk számára közhely, hogy a Biblia mö-
gött egy hatalmas történet húzódik meg. A Biblia tulajdon-
képpen az üdvösségtörténet leírása, Isten hatalmas tette-
inek a lecsapódása. Számomra nemcsak egyszerűen exe-
getikailag, hanem az igehirdetés szempontjából is az az 
elsődleges cél, hogy ebben a hatalmas sodrásban, az üd-
vösségtörténet sodrásában hogyan tudom megmeríteni a 
hallgatóságot a textuson keresztül. Karl Rahner nyomán 
ez a müsztagogikus igehirdetés: fölemelni az üdvösségtör-
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ténetbe a hallgatókat, legalább az istentisztelet idejére. Ta-
lán három szót érdemes itt megjegyezni. Ágoston Cicero 
nyomán hármas célt tűzött ki: docere (tanítani), dilettare 
(gyönyörködtetni), movere (megmozgatni). Természetesen 
ez Cicerónál szónoki fogás, de azt gondolom, hogy teológi-
ailag a megmozgatás célja az, hogy az Isten hatalmas tette-
iből érezzünk meg valamit, annak az áramába kerüljünk 
bele valamilyen módon. Ez nyilván úgy történhet meg, ha 
először maga a prédikátor ment keresztül ezen a folyama-
ton, átengedte magán az igét.

K. B.: Mennyire jellemző a mai hívőkre, hogy a meg-
mozgatást meg is hálálják, esetleg megköszönik a prédiká-
ciót, vagy szeretnének a kézfogás közben több interakciót 
is? Szokás a visszajelzés manapság?

S. J.: A mi gyülekezeteinkben azt tapasztalom, hogy 
nagyon kevés a visszajelzés. Ezt a kollégák sokszor szóvá 
is teszik. Az igehirdetés nagyon nehéz műfaj, és egyre in-
kább megalázkodik bennem a lélek, mert olyan hatalmas 
feladat és kihívás ez vasárnapról vasárnapra! Nagyon ritka 
az a fajta visszajelzés, amikor nemcsak a megszokott „kö-
szönjük szépen” szavak hangzanak el, hanem valami ér-
demi. Az igehirdető az igehirdetés után „lelkigondozásra” 
szorul. És ebben nagy szükség lenne a megbeszélésre. Ezt 
lehetne tudatosan munkálni, olyan csoportokat kialakíta-
ni, akik az igehirdetés után valamilyen formában beszél-
nek arról, hogy megszólalt-e valami az Isten üzenetéből.

G. P.: Ez valóban így van, „lelkigondozásra” van szük-
sége a lelkésznek. Képzeljük el azt a művészt, aki előad va-
lamit, meghajol, és a közönség csak egyszerűen tudomásul 
veszi. Ez körülbelül az istentisztelet tapasztalata. Tényle-
gesen az az izgalmas, hogy a köszönetet megkapjuk min-
den tizedik embertől. Ennél ijesztőbb, amikor azt mond-
ják: „szép volt”. A lutheránus egyházban nagy hangsúly van 
a tanításon (hitvallási iratunkban: pure docentur). A gyö-
nyörködtetés lényege, hogy esztétikailag is élmény legyen 
az igehirdetés, ám ettől már sokszor félünk. A mozgósítás 
a legizgalmasabb. Azt hiszem, hogy a Szentlélek mindig 
mozdítani akarja az embert. Fölvetem azt a kérdést, hogy 
adunk-e lehetőséget a gyülekezetnek arra, hogy visszaje-
lezzen. Mert a kézfogás a templomkapuban kedves gesz-
tus, de visszajelzésnek sokszor kevés, nem valódi kontak-
tus. Van már úgynevezett egyházi kávézás, kirchenkaff ee, 
ez már adhatna lehetőséget a visszajelzésre, de nem való-
színű, hogy itt a prédikációról beszélnek az emberek. Van-e 
olyan körünk, például egy bibliaórán, ahol elő merjük ven-
ni szerdán azt, hogy mi is volt vasárnap? Minden bizonnyal 
kijózanítóak lennének a visszajelzések három nap után, de 
mégis meg lehetne próbálni megbeszélni azt, hogy bármit 
is megmozdított-e bennük a textus.

L. L.: Én a hallgatóság felől közelítenék. Nálunk, kato-
likusoknál – de gondolom, a protestáns gyülekezetekben 
is – most már egyre több olyan világi hívő ül a templom-
padban, aki teológiát végzett. Nemegyszer hallottam ezek-

ről az emberekről, hogy amikor rettenetesen rosszul beszélt 
a pap, akkor bementek utána a sekrestyébe, és kiigazítot-
ták őt. A pap pedig kidobta őket a sekrestyéből. Nos, ez a 
legrosszabb visszajelzési helyzet, ami történhet. A prédi-
káció sajnos valóban visszhangtalan marad az esetek több-
ségében. Nekem az a szerencsém, hogy néhány volt diákom 
rendszeresen ott van, és ők szoktak refl ektálni. Nem min-
den alkalommal szóban, néha e-mailben írják le az észre-
vételeiket az alkalom után. Egy kedves történet jut azon-
ban eszembe a közelmúltból: Vörösmarty Mihály egy versét 
idéztem az igehirdetésben. Az alkalom után megkeresett 
egy asszony, aki felhívta a fi gyelmemet, hogy a vers egy 
szava nem „gyámolatlan”, hanem „gyámoltalan”. Ez óri-
ási, hogy valaki egyetlen szóra odafi gyel, gyámolatlan és 
gyámoltalan között valóban különbség van. Teljesen meg 
voltam döbbenve, hogy ennyire fi gyelt. Ilyen is előfordul.

K. B.: Visszatérve a Színek harmóniája prédikációgyűj-
teményre. Kinek ajánlanák a könyvet? 

S. J.: Jó lelkiismerettel vallom, hogy egy igehirdetés-kö-
tet, az valóban igehirdetés-kötet, ezért sokaknak szól: ige-
hallgatóknak, szakembereknek, lelkipásztoroknak. Az ige-
hirdetésre való készülés bizonyos helyén megvan annak a 
létjogosultsága, hogy amikor már elvégeztük az előmedi-
tációt, az exegézist, a meditációt, akkor nyúlhatunk más 
igehirdetésekhez is. Ami bennünket megfogott, és adop-
táltuk, attól kezdve mi is jobban meg tudjuk érteni és ér-
tetni a textust. Egy komoly textuáriummal dolgozom én 
is, gyűjtöm a prédikációs köteteket, mert minél több ige-
hirdetést elolvasok, annál több rétege bomlik ki az adott 
igének. De akkor jó és áldott egy ilyen kötet, ha a gyü-
lekezeti tag is tud belőle építkezni. Sőt akkor áldott egy 
ilyen könyv, ha bárkinek oda tudom adni, aki kereső, aki 
még nem jár gyülekezeti alkalmakra, de érdeklődik. Hi-
szem, hogy ezen keresztül az Úristen ezekhez az embe-
rekhez is szólni tud. 

G. P.: Hangsúlyozni kell, hogy ez a kötet nemcsak teo-
lógusoknak íródott, hanem Isten népének, az ige hallga-
tóinak is. Mindazoknak ajánlanám, akik abban a kísér-
tésben szenvednek, hogy hajlamosak fekete-fehérben lát-
ni a világot. Ez jelentős probléma. Aki szereti a színeket, a 
harmóniát, vagy szeretné a világot kicsit színesebben lát-
ni, annak ez nagyon nagy segítség. Mindig várom az öku-
menikus imahetet, amikor hallok más felekezetűeket pré-
dikálni. Jó hallani másféle megközelítéseket. Ez a könyv 
komoly lehetőség, hogy ne csak egy hétig, az ökumeni-
kus imahét idején fi gyeljünk egymás értékeire, színeire, 
hanem akár hetente is rácsodálkozzunk a sokszínűségre! 
Ilyen szempontból ez rendkívül gazdagító kínálat, és se-
gíthet abban, hogy Zinzendorf énekének sorait komolyan 
vegyük: „Ő a fény, mi színei.” Ha ő a fény, akkor vannak 
színek, nem csak fehér és fekete. 

L. L.: Valóban hatalmas érték az, ha megismerhet-
jük, hogy mások másmilyen nézőpontból szólnak az igé-
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ről. Ha valaki egy prédikációra készül, az első dolga az 
exegézis kell hogy legyen. Teljesen mindegy, hogy katoli-
kus vagy protestáns az illető, jó exegetikai munkára van 
szükség ahhoz, hogy a szöveg hátterét kibontsa a hallga-
tók előtt. Egy másik dolog, amiért kézbe lehet venni ezt 
a könyvet, hogy megtalálja az ember azt a kiindulópon-
tot, amellyel aktualizálni tudja az igét. Ezt vagy felhasz-
nálja a készülő igehirdető, vagy nem, de mindenképpen 
inspirálhatja őt a készülésben. Nyugodtan lehet a hívek 
kezébe is adni. Fontos lehet ez olyan esetekben, amikor 
nem tud valaki eljutni templomba meghallgatni egy ige-
hirdetést. Eléggé felnőttek a híveink ahhoz, hogy ilyen 
olvasmányokat kapjanak. 

K. B.: A kötet szerkesztőjétől kérdezem: melyek azok a 
kulisszatitkok, amelyekbe be lehetne bennünket is avatni? 
Ki volt az ötletgazda, és miért éppen ezek a felekezetek, il-
letve szerzők kaptak szót a kötetben?

Szabó Lajos: Az ötletgazda én voltam, hiszen három 
igehirdetés-kötetet szerkesztettünk már korábban, és ezek 
mind az evangélikus egyház egyéves perikóparendje alap-
ján készült prédikációgyűjtemények voltak. Aztán kima-
radt egy hosszabb időszak, és most éreztük elérkezettnek az 
időt egy új kötet megjelenésére, amely a most induló egyhá-
zi év perikóparendje alapján készült. Az egyetemen fél éven 
keresztül mentek ökumenikus megközelítésben a homile-
tikai kurzusok. Ahogyan az előadásokat hallgattam, végig 
azt éreztem, hogy mi aggasztóan egyformán gondolkodunk 
a prédikációkról. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy 
miért nem létezik egy olyan gyűjtemény, amelyben meg-
mutathatnánk azt, hogy nincs olyan nagy különbség a fe-
lekezetek között a prédikációk terén. Jó ötletnek tűnt, hogy 
a homiletikai előadásokhoz egyfajta „szöveggyűjteményt” 
is készítsünk, hogy az elméleti könyv mellett szerepeljen 
egy gyakorlati is. Kendeh Péterrel sokat gondolkodtunk a 
kötet megjelenéséről és arról, hogy vajon jó ötlet-e az elké-
szítése, kiadása. Gyakorlatilag így indult el a kötet összeál-
lítása. Nem volt tudatos döntés arról, hogy hány felekezet 
szerepeljen benne, de mindenképpen fi gyeltünk arra, hogy 
olyanokat kérjünk fel, akiknek a munkája valamilyenkép-
pen kapcsolódik az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
életéhez, oktatásához. Tehát a kötet szerzői mindannyian 
valamilyen formában az egyetem életéhez kapcsolódnak. 

K. B.: Hogyan alakult ki a névsor?
Sz. L.: Az első listán hatvanötnél jóval több név szere-

pelt, ezért csökkentenünk kellett. Ennek a folyamatnak az 
volt a legfőbb kritériuma, hogy lehetőleg minél több szín 
jelenjen meg. Arra is fi gyeltünk, hogy a vidéki és városi 
gyülekezetek lelkészei egyaránt szerephez jussanak, tehát 
körülbelül fele-fele arányban vegyenek részt a munkában. 
Az is fontos szempont volt, hogy a nők és férfi ak aránya is 

megfelelő legyen. Ügyeltünk a felekezetek sokszínűségére 
is. Ha az Evangélikus Hittudományi Egyetem szerkeszti a 
kötetet, akkor nyilván az evangélikusok aránya magasabb 
lesz, de fi gyeltünk arra is, hogy ne legyen eltúlzott ez az 
arány. Az evangélikus után a katolikus és református szer-
zők többé-kevésbé egyenlő aránnyal jelennek meg. Baptis-
ta, metodista írások is szerepelnek a könyvben, valamint 
egy pünkösdi lelkész prédikációja is olvasható, amely írás 
szerzője egyetemünkön folytat doktori tanulmányokat. 
A felkéréseket egyidejűleg küldtük ki, és senki sem látta, 
hogy rajta kívül ki szerepel még a kötetben. Az volt a leg-
kedvesebb, hogy az itt ülő Steinbach püspök úr is és Lu-
kács László professzor úr is azonnal válaszoltak a felkérés-
re, és mindkettőjük rendkívül lelkes válaszlevelet küldött.

L. L.: A textusokat te jelölted ki mindegyikőnk szá-
mára? 

Sz. L.: Az igeszakaszokat mindenkinek elküldtük elő-
re. Ezek kijelölése egyfajta családi vállalkozásban műkö-
dött. A gyakorlati intézet vezetőjével, Mátrai Mariannával 
osztottuk be a textusokat, és építő vitákon keresztül dőlt el, 
hogy végül ki mit kapjon. A kiosztásban jelentős szerepet 
játszott az igehirdető személye, igyekeztünk olyan textust 
választani, amelyből a legtöbbet ő tudta kihozni. 

K. B.: Az előbb már hallhattuk, hogy Steinbach és Gáncs 
püspök úr, valamint Lukács László professzor úr kiknek 
ajánlanák ezt a munkát. A kötet kiadóját kérdezem most, 
kinek szánták a kötetet? 

Kendeh K. Péter: Ezeknek az igehirdetés-köteteknek 
egyfajta hagyománya alakult ki a korábban már említett 
másik három gyűjtemény megjelenése óta. Az igehirdetés-
ben az a jó, hogy itt nem kell titkolni semmit, itt nincse-
nek hátsó szándékok. Az lenne jó, ha valóban úgy tudnánk 
igét hirdetni, hogy azt mondjuk el őszintén, ami bennünk 
van, ami bennünket mozgat, ami a mi kenyerünk. Hogy a 
világ erre általában miért nem vevő, az egyszerre szomo-
rú és izgalmas kérdés, de mindenképpen feladatot ad ne-
künk. Nagyon jó lenne azt is leszűrni egy ilyen munkával, 
hogy az általunk használt nyelvet vajon mennyire képesek 
megérteni azok, akik az életük legáltalánosabb problémái-
ra keresik a megoldást, az életüket és az emberi kapcsola-
taikat leginkább meghatározó, nyugtalanító sorskérdések-
re keresik a választ. Mennyire kapnak valódi válaszokat a 
mi igehirdetésünkből? A kérdés valóban az, hogy mi va-
gyunk-e azok, akikkel ezek az emberek szót tudnak érteni, 
akik dialógusba, értelmes párbeszédbe tudnak velük kez-
deni. Vagy pedig már régen nem mi vagyunk azok, mert 
megváltozott a szószék szerepe az emberek számára a mai 
társadalomban. Engem az a kérdés foglalkoztat leginkább, 
hogy az az üzenet, ami nekem is fontos, ezeken az igehir-
detéseken keresztül el tud-e jutni hozzájuk. 
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f Róm 12,1–5

Igehirdetési előkészítő

Exegézis és  meditáció

Levelének harmadik nagy részében Pál apostol a gyüle-
kezethez fordul, hogy tagjai életében rámutasson Isten 
igazságosságának jeleire. Vitái során galáciai tartózko-
dása óta többször érte a vád, hogy felhígítja az Izraelnek 
adott kinyilatkoztatást, és az ítélet komolyságát elfeledve 
mindenkinek, így a pogányoknak is korlátlanul ajánlja fel. 
A Római levél e fejezettel kezdődő részében ezzel szem-
ben arról győz meg, hogy a pogánykeresztények számá-
ra hirdetett evangélium semmit sem veszít minőségéből. 
Hangsúlya azonban nem az elváráson van, hanem Isten 
üdvözítő akaratát hirdeti a gyülekezetek konkrét testi-lelki 
valóságában. Levélszerkesztési szokásainak megfelelően 
– például 1–2Kor és Gal – először a legfontosabb teológi-
ai gondolatát írja le és utána ezt alkalmazza a gyülekezet 
életkörülményeire. Más szavakkal: számára a gyülekezet 
a megigazulás megélésének helye, hitelesítő közege. Ezzel 
a szerkesztési formával valószínűleg a korai keresztelési 
igehirdetések mintáját követi. A textusunk első két ver-
sében felvázolt téma után nagyvonalúan és lényeglátó-
an írja le az erősek és gyengék egymás iránti elfogadásá-
nak jelentőségét. Részletes útmutatás helyett lehetőséget 
ad olvasóinak a továbbgondolásra és személyes refl exiók 
megfogalmazására, szabadságukban és felelősségvállalás 
iránti készségükben erősítve őket.

Az 1. versben szereplő okos istentisztelet Pál korában jól 
ismert és jól csengő kifejezés volt. A hellenista vallásgya-
korló emberek nem lelték örömüket a véres áldozatok be-

mutatásában, ezért inkább lelki, szellemi, illetve okos ál-
dozatról beszéltek, amely tetszik Istennek. Ezt a felfogást 
tették magukévá a kegyes zsidók és az első század máso-
dik negyedében élő nagytekintélyű Alexandriai Philón is. 
Nemcsak a levélszerkesztésben, hanem tartalmilag is ha-
sonlóságot fi gyelhetünk meg itt az 1Pt levéllel, azon belül 
2,5-tel: „…ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki 
házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 
amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” Még job-
ban kifejeződik ez a 2–3. század fordulójáról származó Ti-
zenkét pátriárka testamentumában, ahol Lévi Testamen-
tumában a következőt olvashatjuk (TestLev 3,5–6): „…az 
Úr színe előtt álló angyalok (…) az istentisztelet szolgála-
tát végzik, és engesztelik az Urat az igazak minden tudat-
lanságáért, jó illatú szellemi áldozatot mutatnak be az Úr-
nak, vér nélküli áldozatot…”

Pál apostol formailag egy kéréssel, ám szerepét tekint-
ve valójában paraklézissel, a gyülekezet bátorításával kez-
di szavait, melyet Isten irgalmasságával köt össze. Feszte-
lenül használja a zsidó hellenisták okos istentisztelet kife-
jezését, de jóval tovább lép a hódolat szokásos formáinak 
említésénél. A himnuszéneklésen, imádságokon és a ke-
gyes szándékon túl egyetlen szóban foglalja össze a ke-
resztény gyülekezet tagjainak áldozatát. Az ő áldozatuk 
a testük, vagyis önmaguk, gondolataik, szavaik és tette-
ik egysége. Amennyiben Istennek tetsző életre vágynak, 
életüket Isten irgalmának és igazságosságának megfelelő 
életmóddal formálhatják áldozattá. Pál nem sokra tartja 
a csupán spirituális tevékenységben vagy beszédben meg-
nyilvánuló vallási életet. Ehelyett a személy teljes lelki-fi -
zikai és értelmi megváltozását sürgeti, kívánja és várja a 
gyülekezet tagjainak életében. Különös hangsúly kerül a 
kritikai észhasználat szerepére. Ez ugyanis a világhoz iga-
zodás alternatívájaként szerepel. Szavai egyértelműek és 
egyszerűek. Még egyszer érdemes kiemelnünk, hogy an-



2 9  c

Vízkereszt ünnepe után 1. vasárnap a

nak megítélését, mi Isten akarata: mi a jó, a neki tetsző és 
tökéletes, kizárólag az értelem megújulásától teszi függő-
vé. Nem például a megtéréstől, a szent jelenlétének átélé-
sétől, az ihletett beszéd képességétől, a kegyességtől, er-
kölcsi teljesítményektől, az empátiától, az istentiszteleti 
helyiség berendezésétől, az igazmondástól, az emberkö-
zeliségtől, az egyház állapotától vagy a jó beszédtechni-
kától. Olyan metszően éles, egyértelmű, azonnal érthető 
és visszarettentő elvárást fogalmaz meg, amelynek kihí-
vását valószínűleg csak kevesen merték radikálisan vál-
lalni a történelemben.

A 3–5. vers tartalma az első századi Róma történeté-
be ágyazva válik érthetővé. Claudius császár a negyve-
nes évek végén kiadott ediktumában úgy rendelkezett, 
hogy mindenkinek el kell hagynia Rómát, aki vallási 
viszályt szít a zsidó gyülekezetekben. Az ediktum nem 
tesz különbséget zsidók és keresztények között, a szöve-
gében szereplő „Chrestos” név elterjedt hellén név volt, 
bár a zsidók nem használták. A viszály szítására pedig 
az esetek nagy részében nem kellett külön készülni. Elég 
volt, ha a Krisztushoz megtértek nyilvánosan kifejtet-
ték véleményüket a zsinagógákban a megváltó Messi-
ásról, Jézus Krisztusról. Az Első korinthusi levélből is-
mert Aquila és Priscilla is ekkor hagyta el Rómát. Pál a 
3–5. versben arra kéri a római keresztényeket, hogy le-
gyenek mértékletesek, ne keressenek külön utakat hitük 
kifejezésére, és ne adjanak okot a hatóságoknak a gyü-
lekezet felszámolására. Ezek a keresztény házi gyüleke-
zetek Rómában egyébként is igen kényes helyzetben vol-
tak. A kisebb-nagyobb közösségeket Julius Caesar egyik 
évekkel korábbi rendelkezése óta megtűrték ugyan, de 
titkosrendőrök és nyilvános rendőri intézkedések soka-
sága őrködött azon, hogy nehogy politikai tevékenysé-
get végezzenek. Pál arra kéri őket, legyenek okosak, jó-
zanok és mértékletesek, hogy hevességük vagy egyéni 
útkeresésük ne veszélyeztesse a gyülekezetek törékeny 
létét. Jézus halála sokak üdvösségéért történt, és gyüle-
kezetének alkalmasnak kell lennie az összetartásra. Itt 
tehát nem arról van szó, hogy a keresztények egyenként 
Krisztus (misztikus) testének tagjai lennének, hanem 
hogy minden keresztény embert olyan jelentős szem-
pont köt össze, amely megalapozza a legnagyobb össze-
tartást lehetővé tevő közösségi, gyülekezeti életet! (Nem 
a Krisztus-test tagjai, hanem egymás tagjaiként alkot-
nak egy testet Krisztusban.)

Pál apostol félelmei néhány éven belül, legkésőbb 64-
ben be is igazolódnak, amikor Nero a keresztényeket te-
szi felelőssé a tűzvészért. Maga Pál is ebben az üldözés-
ben hal meg, a legtöbb hagyomány szerint lefejezték. XVI. 
Benedek pápa rendelkezésére 2009-ben felnyitás nélkül 
megvizsgálták a csontjait rejtő szarkofágot, és megerősí-
tették, hogy a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika az ő tes-
tének nyughelye.

Tempus és igehirdetés

Vízkereszt ünnepe a karácsonyi ünnepkör fi zikai-inkarná-
ciós üzenetének lelki-szellemi kiegészítő eleme. Ahogy az 
Atya–Fiú kapcsolatnak már a Fiú inkarnációja előtt örök 
kozmikus „története” van az alexandriai krisztológiában, 
úgy a karácsonyi történet mellett is fut egy a kezdetekre 
visszanyúló földi szál Isten megjelenéseiről (Éden, Ábra-
hám, Mózes, Mircea Eliade stb.). Ez epifánia ünnepe és 
egyben az egész történelem legszélesebb keretelbeszélése 
arról, hogy a Teremtő nem húzódik el teremtményeitől, 
hanem különféle átélhető formákban megjelenik teremté-
sében. Felismerése azonban várakozó-kereső fi gyelemből 
megszülető fi nomhangolt lelki-szellemi állapotot igényel. 

1. A kereszténység univerzalitása nem azt jelenti, hogy 
bármilyen hozzáállással megérthető, hanem bármilyen hoz-
záállást meg tud változtatni. Az okos istentisztelet nagy ki-
hívás, feladat és teher. De csak addig teher, amíg életösz-
szegzésképpen rá nem döbbenünk, hogy Isten közelségé-
nél nincs nagyobb kincs, nem is lehet nagyobb vágy. Az 
okos istentisztelet megvalósítása hozzánk közelálló cél, 
mert állandó fi gyelemre, refl exióra indít, találékonnyá és 
tevékennyé tesz Isten igazságosságának megvalósulásá-
ban. Meg lehet próbálni céltalanul élni, de ezt megtanul-
ni nem érdemes.

2. Ha elég jó a keretelbeszélés, van értelme a teljes élet-
rendezésnek. Emberek tömegei keresik másnál, másoknál 
életük célját. Pál javaslata egyszerű: fogadjuk el Jézus tör-
ténetét annak teljességében magunkra nézve, és ezután 
legyünk következetesek. Más szavakkal: a megtérés utá-
ni megigazulás váljon valóra és teremjen gyümölcsöket.

3. Jézus követésének szabályai nem suhannak át nyílvesz-
szőként történelmi korokon – mint Odüsszeusz kilőtt nyíl-
vesszője a kosarakon –, hanem esetleges történelmi szitu-
ációkban bizonyulnak kortalanul igaznak. Következetes-
ségünk megvalósításának elsődleges helye a gyülekezet. 
Túl sokan vették Jézus ügyét már komolyan ahhoz, hogy 
a keresztény közösség önző vágyaknak, szembenállások-
nak, félremagyarázásoknak adjon helyet. Sokszor jogosan 
gondolhatjuk, hogy a gyülekezet tisztaságának azzal szol-
gálunk a legtöbbet, ha saját magunktól tisztítjuk meg. Jé-
zus Krisztus halála rajtam sem vész kárba! Az ő igazsá-
ga saját ítéletemnél is igazabb: van ereje a bűnbánatnak, 
mert párja a bűnbocsánat, következménye az új élet – és 
az okos istentisztelet!

g  B É R E S  T A M Á S

Tallózó

„A legnagyobb tekintélyben állónak is szüksége van arra, 
hogy a hiú dicsőség mérgétől magát megóvja, csak úgy, 
mint a legalsóbb rendűnek, hogy a megvettetés és meg-
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aláztatás terhét elviselhesse.” (Káldi-Biblia jegyzetei. Bib-
liaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Ez az Isten számára való elkülönítés (»odaszentelés«) 
azzal a következménnyel jár, hogy az ember (…) egész élet-
vitelének nem a világ szabja meg a rendjét, hanem Isten igé-
je (…) A gyülekezetet adja számára az Isten arra, hogy be-
letagolódjék és vele együtt kapjon erőt, biztatást, remény-
séget a valóságos célhoz jutásra vonatkozóan. Pál nemcsak 
az önmegváltást, hanem a magános (»Robinson«)-keresz-
tyénséget is kizárja.” (Id. Magassy Sándor: Perikópák. Ma-
gánkiadás)

„A bűn a lélekben vert gyökeret, az emberi lélek esett 
el. Ez megrontotta a testet is (…). A váltság is csak akkor 
teljes, ha nemcsak a lelket szabadítja ki, hanem helyreál-
lítja a test elveszített tisztaságát. Az ember, mint test és lé-
lek, mindenestül fogva a Krisztusé.” (Ravasz László: Az Ó/
Újszövetség magyarázata. Kálvin Kiadó)

„»Ha Jézus Krisztus Isten és meghalt értem – mondta a 
híres brit sportoló, Studd Károly –, akkor nem lehet sem-
mi túl nagy áldozat, amit meg ne tennék érte.« (…) Úgy 
kell gondolkodnunk, ahogyan Isten, és ahogyan a Biblia 
kijelenti. Akkor tapasztalhatjuk meg Isten közvetlen ve-
zetését az életünkben. Úgy fogjuk találni, hogy Isten aka-
rata nem ellenszenves és kemény, hanem jó, kedves és tö-
kéletes.” (William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. 
Evangéliumi Kiadó)

„Mindenkinek arra a kegyelmi ajándékra kell szorít-
koznia és összpontosítania, ami számára adatott.” (Biblia 
magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat – Kál-
vin Kiadó)

„Az élő azt jelenti, hogy az óember halála után, Krisz-
tussal együtt feltámadottként élhető meg igazán ez az ál-
dozat. Meghalni érte lehetséges, ha szükség van rá, de élni 
érte folyamatosan, az sem akármi (…). Az »okos« istentisz-
telet igeszerű, s kimondani is különös, de ez az ésszerű!” 
(Szabó Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Egy valós veszélyt jelent mindenki számára, aki Isten 
Szentlelkének munkáját tapasztalja az életében, hogy a kö-
rülötte levők felmagasztalják azért, amit Isten tett.” (Chuck 
Smith: A Biblia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Meg lehet-e csak értelemmel ragadni Istent? Valószínűleg 
nem, ha hiányzik belőle a Lélek. Életformánkat kell oda-
szánni. Ez az okos istentisztelet.

Hogyan ítéljük meg, mi az Isten akarata? Mi alapján 
ítélkezhetünk Isten akarata felett? Nem volna helyesebb a 
megítélés helyett inkább a döntés szót használni? Inkább 
eldönteni, mi az, ami neki tetsző. 

Csak megváltozott, Isten Szentlelke által megújult ér-
telemmel tudjuk felfogni, mi az, ami tökéletes. A tökéle-

tes a végtelen szinonimája. Ha nem merülünk el a világ-
ban, akkor tudjuk megítélni, mi a tökéletes, Istennek tet-
sző. Ezt már a bevásárlásnál is el lehet kezdeni gyakorolni. 

Helyes önértékelésre tanít ez az ige, például arra, hogy 
ne tartsuk magunkat többnek másoknál. Sokszor töb-
bet gondolunk magunkról, mint ami a valóság. Egy ré-
gi mondás azonban azt is mondja: „Minden ember annyit 
ér, amennyire tartja magát.” Ez arra fi gyelmeztet, hogy ne 
gondoljunk kevesebbet se magunkról, mert akkor kishitű-
ek és önbizalomhiányosak leszünk. 

„Egy testnek sok tagja van” – Istentől kapott rend az ő 
közösségében, amelynek tagjai vagyunk. Akkor igaz ez, ha 
ő maga választja ki a megfelelő embert a megfelelő helyre, 
hogy mindenki a helyén legyen. 

Egyszerű hívő emberek is tudnak hívő közösségben 
példaképpé válni, nem csak vezető beosztásúak. Fontos a 
sorrend, a mértékletesség és a szolgálat.

 Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap

f 2Pt 1,16–21

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

Péter második levelének szerzője ismeretlen zsidókeresz-
tény, aki az egyház szószólójának tekinti magát, és az Írá-
sok helyes értelmezéséért küzd. Péter apostol nevében, az ő 
tekintélye mögé rejtőzve ír. Ez abban a korban megszokott 
irodalmi módszer volt. Célja a gyülekezetek emlékeztetése 
és bátorítása, mert a keresztények a parúzia késése miatt 
elbizonytalanodtak, idegen tanítások vonzásába kerültek. 
Ezért szükséges volt az apostoli tekintély megerősítő szava, 
amivel emlékezteti őket az Írás próféciáira, amelyek vilá-
gító lámpásként utat mutatnak a várakozás hosszú éjsza-
kájában. A levél valószínűleg Rómában 110 körül keletke-
zett. Címzettjei a Pál által alapított kis-ázsiai gyülekezetek.

16. vers: Az emlékeztetés azért is fontos, mert az evangé-
lium szóban jutott el a gyülekezethez a szemtanúk bizony-
ságtételei útján. A kitalált meséket (16. v.), költött történe-
teket, mendemondákat a tévtanítók terjesztik, akik ködö-
síteni akarnak. Isten népének a szemtanúkra kell fi gyelnie. 
Hitünknek történeti alapja van, ami az apostoli prédikáci-
ókból ismerhető meg. Az evangéliumok a történeti Jézus-
ról tanúskodnak az igehirdetések alapján. Frappánsan fe-
jezi ki Kálvin a magyarázatában: „Jegyezzük meg hát, hogy 
a kezdetekben nem kósza hírekből csapták össze az evan-
géliumot, hanem az apostolok voltak mindannak hiteles 
hirdetői, amiket láttak.” (Kálvin 2013, 119. o.) Már ebben 
a versben is megtaláljuk a vízkereszti ünnepkör kulcssza-
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vait: hatalom (dünamisz), isteni lény (megaliótész), megje-
lenés (paruszia) (ez itt a testté lételre utal, de az olvasóban 
felidézi a második visszajövetel várt dicsőségét is).

17–19. vers: Ez a szakasz összefoglalja a szent hegyen 
történt isteni kinyilatkoztatást, a leírás legközelebb Má-
té evangéliumának elbeszéléséhez áll, amelyet ezen a va-
sárnapon evangéliumként olvasnak fel. Már önmagában 
ez is jól illusztrálja a folytonosságot az apostoli kérügmán 
alapuló evangélium és a 2. század eleji gyülekezetnek szó-
ló levél mondandója között. Hangsúlyos, hogy Jézus meg-
dicsőítése Istentől indul ki. Az epifánia, a vízkereszti ün-
nepkör sajátos mondanivalója itt kettős megerősítést nyer. 
Krisztusban Isten jelenik meg a világban, a száz százalé-
kos ember, akiben ő gyönyörködik, aki ugyanakkor száz 
százalékig Isten is, azaz csak benne szemlélhető helyesen 
Isten dicsősége. Ő szólt a próféták által korábban, ez „a 
prófétai szó terjeszti Krisztus dicsőséges megjelenéséig a 
világosságot (Róm 13,12), így arra ügyelni kell. A fény for-
rása Krisztus, és az apostoli tradícióban megszólaló prófé-
tai szó világosságot gyújt az emberi szívekben.” (Lenkey-
né Semsey 2012, 75. o.)

20–21. vers: A továbbiakban a hagyományfolyamban 
még eggyel hátrébb lépünk: a levélíró jelene (ami számunk-
ra történelem), az apostoli tanúskodás (a közelmúlt), amely 
azt megerősíti, mind igazolja, hogy a prófétai szó (a rég-
múlt) beteljesedett. A gyülekezet kezében van az Írás, 
amelynek kulcsa Krisztus. Ezt nevezi Udo Schnelle újszö-
vetséges teológus a múlt hermeneutikájának, amely a teoló-
gia konstansát, azt a szilárd alapot jelenti, amelyre az egy-
ház építhet. Nem önkényes magyarázatból, nem „a próféta 
saját értelmezéséből”1 származik a prófécia. Amikor a pró-
féták beszéltek, olyankor nemcsak ők szólaltak meg, hanem 
Isten is. Valójában a Szentlélek áll a háttérben. Ő késztette 
szólásra az Istentől küldött embereket. Ugyanő emlékezte-
ti a gyülekezetet, hogy a megismert igazsághoz szilárdan 
ragaszkodjon. És a Szentlélek teszi ma is aktuálissá a pró-
féták szavát, ha fi gyelünk rá. A 21. vers még egyszer alá-
húzza, hogy a kijelentés nem emberi akaratból származik. 
Ezzel az Írás megbízhatóságát hangsúlyozza a tévtanítók 
„elmésen kifundált történeteivel”2 szemben. Mi, akik va-
sárnap erről az igéről prédikálunk, szintén beléphetünk eb-
be a hagyományfolyamba, és tanúskodhatunk a felismert 
igazságról, a megismert Krisztusról.

Gondolatok az igehirdetéshez

Krisztus emberségét kizárólagosan hangsúlyozzuk kará-
csonykor, istenségét pedig feltámadása után, mintha Krisz-

 1 Simon Tamás László OSB fordítása. (Újszövetség. Pannonhalmi 
Főapátság, 2015)
 2 Simon Tamás László OSB fordítása.

tus egyszer csak emberré lett volna, jelenleg pedig egy-
szerűen visszaváltozott Istenné. Vízkereszt ünnepe ösz-
szekapcsolja a kettőt, és az istenember titkára irányítja a 
fi gyelmet. Ez a titok a miénk is lehet, ha fi gyelünk a hiteles 
tanúk szavára, s mi magunk is továbbadjuk azt. Úgy kell 
prédikálni, hogy ránk is és hallgatóinkra is igaz legyen: 
„Együtt voltunk vele a szent hegyen.” (18. v.)

Igénknek két pólusa is van, amely a prédikáció té-
májául kínálkozik. Az egyik: Krisztus dicsősége, isteni 
fensége, ami nem kitalált meséken alapul, hanem a pró-
féták és apostolok tanúskodásán. Ez a hatalmas és di-
csőséges Krisztus velünk, emberekkel akar újat kezde-
ni, hogy az ő szépségét, fényét tükrözzük, adjuk tovább. 
Sötét van, ezért nagy szükségünk van arra, hogy meg-
ismerjük őt és helyesen tanúskodjunk róla. Ez a krisz-
tológiai téma (16–18. v.).

A másik az Írás megbízhatósága, a benne levő prófé-
tai szó, amelyre fi gyelni kell a sötétben, míg eljutunk a he-
lyes ismeretre, amely megóv bennünket a hamis tanoktól. 
A szívünkben felkelő hajnalcsillag a Krisztus-ismeret meg-
erősödését, hatalmát szimbolizálja, ami eloszlatja a szelle-
mi sötétséget. Ez a téma a Biblia hitelességét, életünkben 
betöltött szerepét taglalja (19–21. v.).

A két téma vízkereszt vasárnapjainak lezárásaként vé-
leményem szerint össze is kapcsolható és egy prédikáció-
vá alakítható. Az epifániavasárnapok a teljes mértékben 
embernek született Krisztus isteni dicsőségét ragyogtat-
ják fel előttünk, mielőtt a böjti alázat útja, a szenvedés 
útja megkezdődne, ahol a magát megüresítő, engedel-
mes Fiút követhetjük. A levél szerzője Jézus isteni di-
csőségére tekint vissza, az Atyaisten által igazolt meg-
dicsőített Fiúra, akiről a szemtanúk szólnak. Ez hiteles 
hagyományfolyam, és nem gyermekmese. Hitünk ezért 
szilárd alapokon áll. Érdekes, hogy nem szent szövegre, 
könyvre, hanem ihletett szóra, a viva vox evangeliira hi-
vatkozik az író, amelynek a továbbadásában nekünk is 
feladatunk van.

Vázlat

Christianos – Krisztus-követő – keresztény: ennek a kife-
jezésnek igen súlyos tartalma lett a mögöttünk álló hóna-
pokban. Keresztényüldözés, vértanúság immár nem csak 
történelmi fogalmak, a jelen részét alkotják. Kik is vagyunk 
mi? Kiről neveznek bennünket, ezt leginkább vízkereszt 
ünnepköre rajzolja ki előttünk. A száz százalékos ember 
Jézus isteni méltóságát szemlélhetjük a régi szemtanúk 
segítségével.

1. Jézus a Krisztus! Ezzel az ősi hitvallással fejezhet-
jük ki leginkább hitünket, meggyőződésünket. Az értünk 
született szegény, hontalan gyermekben nehéz felismerni 
a vágyott Szabadítót. A Szentlélek Isten munkája ez, aki 
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meggyőz minket arról, hogy a prófétai szó Jézusban való-
sult meg. A világ ma is megváltók után kutat. Ki hoz bé-
két? Ki oldja meg a nemzetközi konfl iktusokat? Ki oszlat-
ja el a terrorizmustól való félelmet szívünkből? Kire bíz-
hatjuk gyermekeink jövőjét? Az önjelölt messiások egyre 
többen vannak. Modern mítoszok, fantasy legendák, köl-
tött mesék hősei, Star Wars-történetek kötik le az embe-
rek sokaságának fi gyelmét, akik a mesékhez odafordul-
nak, Isten igéjét pedig elvetik. Bennünket segít válaszke-
resésünkben és tanúskodásunkban az Írás. Hisszük, hogy 
Jézusban jött el a Messiás.

2. Az Írás, amely már a korai gyülekezeteknek is eliga-
zítást adott tévtanok, hamis várakozások felbukkanásakor, 
a rendelkezésünkre áll. Az az Írás, amely nem más, mint a 
szóbeli hagyomány hiteles szemtanúk alapján a Szentlélek 
akaratából történt rögzítése. Erről tanúskodik ez a kis-ázsiai 
gyülekezetekhez írott levél. Több lépésben igazolja az iste-
ni kinyilatkoztatás hitelességét, amelyet első kézből ad to-
vább. A címzettek bizonnyal tudták, ki szól Péter nevében 
és tanítványaként. Ezért őrizte meg az egyház ezt a levelet. 
Bennünket is megnyugtat a múltnak ez az értelmezése. Hi-
tünk történelmi valóságon alapul, vizsgálható, kutatható, de 
a tényeknek végső mély értelmét a Szentlélek adhatja meg.

3. A Szentlélek Krisztusról tanúskodik a hívő embe-
reknek, Ő az, aki a prófétákat is szóra indította. Az ő vi-
lágossága, fénye ragyogja be félelmeink éjszakáját, és ad-
hat bizonyosságot, tehet képessé bennünket is a szóval és 
tettekkel való tanúskodásra, ha szükséges. Jól tesszük, ha 
fi gyelünk rá!

Hivatkozott művek
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Tallózó

(Korábbi tallózó az alapigéhez: Lelkipásztor 2008/1. 26–27. o.)
„Az apostoli bizonyságtétel lényeges része Krisztus hatal-
mának és dicsőséges visszajövetelének a hirdetése. Ennek 
két tartópillére az apostol által személyesen szerzett tör-
téneti tapasztalat és a próféták egybehangzó jövendölése. 
(…) Isten ugyanis szólt a hegyen: amit mondott, hallható, 
érthető beszéd volt. Isten igéje, annak üzenete mindig ért-
hető. (…) Világosság csak abból a tanításból árad, amelyet 
az apostolok a próféták nyomán hirdetnek.” (Jubileumi 
kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„»Igen biztos nálunk a prófétai beszéd.« Nem emberi 
kérkedés ez, hanem a hit tapasztalatából fakadó bizonyság-
tétel. Hozzáteszi ugyanis: a próféták nem a maguk elhatá-
rozása alapján, hanem a Lélek erejével szólaltak meg.” (Id. 
Magassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Érdekes módon Péterre nagyobb hatást gyakorolt 
az, amit hallott, mint az, amit látott a szent hegyen: a 
mennyből jött szózat az Atya Isten szájából eredt, (…) és 
ez a szózat hitelesítette a Fiút. (…) Amint Péter a meg-
dicsőülés felejthetetlen élményéről írt, visszaemlékezett 
Isten igéjének másik megnyilvánulására, az írott Igére, 
melyet Isten a próféták által adott. (…) Mai élményköz-
pontú világunkban sok ember, köztük egyes keresztyé-
nek is, úgy igyekeznek megragadni az igazságot, ahogy 
Isten sajátos módon működött életükben. De Péter szá-
mára a saját élmények ragyogása (Krisztussal a megdi-
csőülés hegyén) elhalványult, amint rátért a próféták 
írásos kinyilatkoztatásának bizonyosságára.” (A Bib-
lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretter-
jesztő Alapítvány)

„…amikor a próféták leültek írni, nem saját magyará-
zatukat vagy saját következtetéseiket adták az események-
hez. Más szóval az igék magyarázata nem azokra az ige-
magyarázatokra vonatkozik, amelyeket mi végzünk, akik 
a Bibliával írott formában rendelkezünk; inkább arra a 
módra vonatkozik, ahogyan az Ige először keletkezett.” 
(William MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evan-
géliumi Kiadó)

„A prófécia az 1Móz 3,15-tel kezdődik. Minden prófé-
cia beteljesülése Krisztus királysága, Isten győzelme az Ő 
fi ában, a Sátán teljes veresége.” (Arno C. Gaebelein: Ó/Új-
szövetségi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Az igeszakasz elolvasása után felvetődő kérdések: 
Érdemes beszélni a saját hitünkről? Az ember tele van két-
ségekkel, a hite folyamatosan hullámzik…

A „kitalált mesék” konkrétan mire vonatkoznak? 
Az igeszakasznak vannak ismerős részei, melyek el-

hangzanak Jézus keresztelésekor és megdicsőülésekor. Pé-
ter mindazt átélte, amiről beszél, az ő szava hiteles, azért 
beszél az embereknek erről, hogy hallgassanak rá, neki ta-
lán elhiszik.

A próféták mai utódai hogy érzik, betöltik hivatásukat? 
A mai lelkészek hogy állnak a prófétai hivatáshoz? Bizo-
nyossággal hirdetik Isten szavát? 

Az igeszakasz arra is irányítja a fi gyelmet, hogy az ige-
hirdetésben nagyon fontos szerepe van a lelkész hitelessé-
gének, a beszéde hitelének!

Hogyan világít a prófétai beszéd a világban?
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f Jer 9,22–23

Igehirdetési előkészítő

A textus háttere

A böjti idő felé indulás első vasárnapján, hetvened vasár-
napjának ünnepén a Jeremiás próféta könyvéből származó 
rövid textus a bölcsességet, az erőt és a gazdagságot egyér-
telműen elutasítja mint dicsekvési lehetőséget, és helyettük 
azt hangsúlyozza, hogy egyetlen dologgal dicsekedhet az 
ember: az Úr ismeretével. A 23. vers ehhez három fogalmat 
társít: a szeretetet, a jogot és az igazságot. Jeremiás prófétai 
„bölcsessége” hátterét a makacs, Istent megtagadó és róla 
tudomást sem vevő emberi egzisztencia adja, amelyben az 
isteni törvényt elhagyva éli a választott nép az életét. Jere-
miás próféciájában az Úr egyedül a vele való kapcsolatra, 
az ő ismeretére alapozza a dicsekvés lehetőségét. Ez a kap-
csolat feltételezi Isten szeretetének megismerését és elfoga-
dását. A textus speciális üzenetét abban találjuk meg, hogy 
Jeremiás próféciája a 22–23. versben a kereszt teológiáját a 
dicsőség teológiájával állítja szembe.

A két versben egymással ellentétes gondolatok kapnak 
helyet. A 22. vers három negatívumként megjelölt fogal-
mát – bölcsesség, erő, gazdagság – három pozitív fogalom 
ellensúlyozza: a szeretet, a jog és az igazság. A dicsekedni 
ige ötszöri előfordulása a textus egyre fokozódó dinami-
kájában a fő mondanivalót készíti elő: „…érti és tudja ró-
lam, hogy én vagyok az Úr.” Textusunk a kontrasztra épül. 
A 22. vers jussivus alakban megfogalmazódó tiltásait („ne 
dicsekedjék”) a 23. vers pozitív megerősítése állítja szembe 
egymással. Az ember ne a saját erejével dicsekedjen, ha-
nem azokkal a dolgokkal, amelyekben az Úr is kedvét leli, 
ezek pedig a szeretet, a jog és az igazság. A kontraszt erős 
megvilágításba helyezi a törvénytől eltérő és az Úr útjait 
elhagyó emberi magatartást.

Mindez következményként jelenik meg a fogságtapasz-
talat interpretációjában. A létéért és hitéért küzdő közösség 
már látja, hogy mindazok az értékek, amelyekre korábban 
építették az életüket, végzetes veszélybe sodorták őket. Je-
remiás fi gyelmeztető próféciái a fogság időszakában értel-
mezési jelentőséggel bírtak. A 22. versben megfogalmazott 
„lajstrom” az önmagukban és emberi erejükben bízók kri-
tikája, azoké, akik bölcsességüket, erejüket és gazdagságu-
kat önmaguk dicsőítésére és mások kárára használták fel, 
a 23. vers pedig az az ideális állapot, amely Isten akaratát 
szólaltatja meg. Jeremiás próféciája kritikával illeti minda-
zokat, akik bölcsességüket, erejüket és gazdagságukat nem 
tudták Isten akaratának jó szolgálatába állítani. Ez a ku-
darcuk bántja Jeremiást, mivel – valószínűleg a nép felelős 
és vezető rétegeként – nem voltak tudatában annak, hogy 

az Úr valójában mit is vár el tőlük. A fogság katasztrófája 
mutatta meg, hogy az Úrtól jövő szeretet, a jog és az igaz-
ság biztosítja a nép valódi identitását, biztonságát és mű-
ködőképességét. A 23. vers triádja feltételezi a kölcsönösség 
testvéri elvét. Az Úr által adott szeretet, jog és igazság vá-
laszreakciót indít el az ember részéről is. A tékozló fi ú pél-
dázatának gratia praeveniens tapasztalata mutatkozik itt 
meg: Isten elénkbe jövő kegyelme indítja az embert hálá-
ra, az Isten szeretetének viszonzására és feltételek nélküli 
megvalósítására és továbbadására.

Az igehirdetés felé

Eli Wiesel, a Nobel-békedíjas író éveket töltött a második 
világháború idején náci koncentrációs táborokban. Egyik 
könyvében leírja, hogy a börtönőrök mennyi mindent el 
tudtak érni a raboknál. Volt olyan őr, aki erőszakkal elvette 
egy asszony jegygyűrűjét, hogy ajándékként saját feleségé-
nek odaadja. Egy másik börtönőr kényszerítette a rabokat, 
hogy verjék meg egymást. Volt arra is példa, hogy egy fi atal 
fi út kényszerítettek arra, hogy átkozza meg a saját apját. Eli 
Wiesel leírja, micsoda hatalmuk volt ezeknek az őröknek. 
Egy dolgot azonban nem tudtak kikényszeríteni: azt nem 
tudták elérni, hogy szeressék őket. A szeretetet nem lehet 
kényszeríteni. Mégis, olyan mélyen fakad emberi mivol-
tunkból, hogy nem tudunk élni nélküle. De nem csupán mi, 
emberek vagyunk a szeretet „letéteményesei”. A bennünket 
és világunkat megteremtő Isten legfőbb mozgatórugója és 
tulajdonsága a felénk megnyilvánuló örök és végtelen sze-
retet. A szeretetet nem lehet kényszeríteni, de az őszinte 
és feltétlen szeretet viszonzó, szeretetteremtő erővel bír.

Jeremiás prófétai üzenete önvizsgálatra indítja a böjt fe-
lé készülő egyházat. Ha megvizsgáljuk életünket, hitünket, 
prioritásainkat vagy egész egyszerűen a szívünket, vajon 
mi található benne? „Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved 
is” – mondja Jézus Máté evangéliumában (Mt 6,21). Vajon 
ha magunkba tekintünk, mi az, ami a legjobban foglalkoz-
tat bennünket? Van-e célunk, van-e reménységünk, vagy 
elhibázottnak látjuk az életünket? Azt, hogy mi mindent 
felhalmozunk az emberi szívben, már Jeremiás próféta is 
nagyon jól látta. Három tulajdonságot, három szívet meg-
töltő „kincset” sorol fel próféciájában: a bölcsességet, az 
erőt és a gazdagságot. Sőt még azt is mondja, hogy az em-
berek ezekkel a kincsekkel mennyire szeretnek dicsekedni! 
Nem is csoda, válaszolhatja erre bárki bátran, hiszen na-
gyon vonzó tulajdonságok ezek. De ha csak ezekre a „kin-
csekre” építi az ember az életét, ha beszáll a teljesítmény-
kényszer mókuskerekébe, biztosan boldog lesz ezektől az 
élete? Egy állandó dicsekvési és megfelelési kényszer nem 
inkább kudarcot és boldogtalanságot hoz magával az em-
beri életbe? Nem azt érezzük, hogy a világ észjárása, a ha-
talom utáni gyilkos vágy, a gazdagság lelketlensége kiö-
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li belőlünk a még megmaradt emberségünket is? És akik 
beszállnak ebbe a mókuskerékbe, szívük tisztaságát vajon 
nem cserélik-e le érzéketlen kőszívekre, hogy ebben a vi-
lágban talpon maradhassanak?

Sokan érzik – Jeremiás prófétához hasonlóan –, hogy 
jobban meg kellene vizsgálni azt, hogy mi van a szívünk-
ben, és ha szükséges, változtatni kellene sok mindenben, 
hogy ne az ego, ne a még mások kárára is csak önmagamra 
fi gyelés, az önzés uralkodjon az emberi szívben. Újra an-
nak kellene lakoznia az emberi szívben, amire az eredeti-
leg is teremtetett: szeretetnek, békességnek és megbocsáta-
ni tudásnak. Jeremiás próféta még úgy adja meg a választ 
erre a kérdésre, hogy szeretet, jog és igazságosság szüksé-
gességéről szól, Pál apostol azonban már az Újszövetség-
ben konkrétan Krisztusról beszél, mint akiben Isten egé-
szen testközelből mutatta meg önmagát és szeretetét az 
embereknek. Lehet, hogy a mai világ szemében bolond-
ságnak tűnik a hit és a szeretet, Isten mégis arra hív ben-
nünket, hogy ezekkel dicsekedjünk, és ne a világban elért 
mulandó és kétes sikereinkkel. 

Aki Istent megismeri, hite és értékrendje Isten mindent 
megelőző kegyelméből formálódik át. Ezért állít Isten igé-
je válaszút elé bennünket. 1. Egyfelől magunk előtt látha-
tunk egy eltorzult énképpel rendelkező világot, ahol kétes 
dicsekvés az önmagunk által elért siker. 2. Másfelől kiraj-
zolódik előttünk egy másik világ, ahol Isten – nem erő-
szakkal – hanem türelmes és áldozatos szeretettel próbál 
menteni bennünket az emberi teljesítménykényszer mó-
kuskerekének és a lelketlenségnek a következményeitől. 
Szeretetre és belátásra valóban senki sem kényszeríthető, 
de biztosan érdemes átgondolnunk a lehetőségeinket. Va-
jon hogyan éljem az életem? Mihez igazodjam, kinek en-
gedelmeskedjek, mit vegyek komolyan ebben a világban, 
mitől leszek boldog és kiegyensúlyozott ember? 

A híres 18. századi teológus, a pietizmus mozgalmá-
nak egyik atyja, Nikolaus Zinzendorf megtérési történe-
te jól mutatja, hogyan veheti át az ember szívében az ön-
zés és a múló sikerek utáni vágyat az Isten szeretete és az 
ő követése. Nem erőszakkal, hanem Isten Krisztusban va-
ló eljövetele alapján az ember szívében egyszer csak meg-
születik a felismerés, hogy Isten nélkül, Krisztus megváltá-
sa nélkül nem lehet teljes az élet, és nélküle nem lehet bol-
dog az ember. Zinzendorf a düsseldorfi  képtár Ecce Homo 
című festménye előtt állva felfi gyelt a kép alatti feliratra: 
„Én ezt tettem érted, te mit tettél értem?” Zinzendorf hosz-
szú ideig állt a kép előtt. Amíg a képet nézte, valamit meg-
értett abból, hogy mit adhat számára Krisztus, és milyen 
életre hívja el őt. Zinzendorf lelke megnyílt Isten bűnbo-
csátó szeretetének befogadására. 

1Kor 1,25–31-ben Pál apostol Jeremiás prófétát idézi: 
„…egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az 
ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette 
nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és 

megváltássá, hogy amint meg van írva: »Aki dicsekszik, az 
Úrral dicsekedjék.«”

Imádság

Urunk, add, hogy a világ kincsei között téged is felismer-
jünk, és oldódhasson bennünk a megfelelési és sikerkény-
szer. Add, hogy magunkba gubancolódott életünk a kezed-
ben újra gazdára találjon. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus 
keresztje életünk és minden bűnünk bocsánatát hordozza, 
hogy szívünk újra megteljen a te szereteteddel és megújult, 
élő reménységgel. Ámen.

g  P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

Tallózó

(Korábbi tallózók az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/1. 37. o. 
és 2011/8–9. 337–338.)
„Mindezen két vers szavai átalán egyszersmind intésűl 
szolgálnak arra, hogy az ember minden kevélységtől őriz-
kedjék, s a valódi nyugalmat és valódi boldogságot Isten 
ismeretében helyezze.” (Káldi-Biblia jegyzetei. BibliaTéka 
CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Ha már valaki dicsekedni akar, akkor (…) [é]rtékesebb 
minden világi bölcsességnél és hatalomnál az igazi isten-
ismeret, ami a szeretet és az igazság forrása.” (Hertz-Bib-
lia jegyzetei. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft .)

„Az emberek bölcsességre, hatalomra és gazdagságra 
törekednek, míg Isten a jóságban, az ítéletben (a törvény-
ben) és az igazságban gyönyörködik. Boldog az az ember, 
aki érti az Urat, és abban gyönyörködik, amiben Ő.” (Wil-
liam MacDonald: Ó/Újszövetségi kommentár. Evangéliu-
mi Kiadó)

„Az Úrban az dicsekszik, aki az ő ismeretét, az életkö-
zösséget vele, nem szégyelli. (…) Bölcs az, aki együtt gon-
dolkodik és cselekszik Istennel a szeretet, jog és igazság 
szívderítő tetteiben.” (Szabó Andor: Lábam előtt mécses a 
Te igéd. Kálvin Kiadó)

„Jeremiás három kifejezéssel jelzi, hogy mit tekint a 
»bölcs élet« legfontosabb tartalmának mint Isten adomá-
nyait: A cheszedet, az Isten szövetségi szeretetét (…) a mis-
páthot, az Isten jogrendet és így egészséges életet teremtő 
bírói tevékenységét; és végül a cedáqát, a szövetségi szere-
tet teremtette igazságos, tehát egészséges társadalmi és vi-
lágrendet.” (Pálfy Miklós: Jeremiás próféta könyvének ma-
gyarázata. Evangélikus Sajtóosztály)

„A rendszeres igeolvasás, imádság, a gyülekezet kö-
zösségében való részvétel segíthet hozzá új ismeretekhez 
és az ige szerinti tudáshoz. Ez istenismeretet és önismere-
tet is jelent. (…) Felfoghatatlan, mert erre az új ismeret-
re te vezettél el, ezzel a tudással te ajándékoztál meg. (…) 
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Néha mulandó sikerek után futunk, hogy csitítsuk lelki-
ismeretünket. Olykor azt is szeretnénk hinni, hogy ezek-
ben Isten is mellénk áll. Csupán az megy nagyon nehezen, 
hogy elismerjük, helytelen a gondolkodásmódunk, életvite-
lünk, vagyis hogy vétkeztünk Isten ellen. (…) Hiába vádol-
ja az ember Istent igazságtalansággal, nem lesz tőle köny-
nyebb az élete, ez nem nyugtatja meg. (…) Tudnunk kell, 
amikor keményen szól hozzánk, akkor is javunkat mun-
kálja.” (Bozorády Zoltán: Hetvened vasárnapja. Hullám-
hossz. Luther Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Valamennyien ezen a földön Isten szeretetéből kaptuk az 
életet. Ráadásul kaptunk hozzá képességeket. Ezekkel fel-
adatunk van. Rajtunk múlik, hogy felismerjük-e az aján-
dékot, és helyesen élünk-e vele. Minden testi, lelki ado-
mánnyal lehet jól és lehet rosszul élni. Az élet célja és egy-
ben nagy adománya a helyes felismerés és az isteni elvárás 
szerinti használata képességeinknek. Így lehetne Isten or-
szága a földön.

Végtelen az emberi gyarlóság. Aki bölcsnek érzi magát 
és ezt hangoztatja, önmagát szégyeníti meg.

„A bölcs egyenes és mást nem rövidít; önzetlen és mást 
nem károsít; igaz és semmit nem hamisít; fény, de nem va-
kít.” (Lao Ce)

A fi zikai erő többnyire magamutogatóvá tesz. Hatalmat 
provokál. Az erő nem jogosít fel senkit arra, hogy többnek 
érezze magát másoknál.

Az anyagi javak sokasága, a gazdagság ad-e jogot di-
csekvésre? Hogyan szereztük? Milyen áron? Egyedüli érde-
münk? Gazdaggá teszi lelkünket? Képessé tesz-e arra, hogy 
megosszuk a szűkölködőkkel? „A földön minden gonosz-
ságnak egyetlen oka van: »Ez az enyém!«” (A. De Mello)

Istent kell dicsérni életünkkel; tetteinkkel igyekezni 
bizonyságot tenni arról, hogy „ő az Úr, aki szeretetet, jo-
got és igazságot teremt a földön”. Jézus Krisztus a földön 
emberként, Isten Fiaként mutatta meg, hogy miként kell, 
kellene élnünk.

„Isten nem hal meg azon a napon, amikor többé már 
nem hiszünk egy személyes Istenben, de mi meghalunk 
akkor, amikor életünket nem ragyogja be a csodálkozás-
nak az a naponta megújuló, állandó sugárzása, melynek 
a forrása minden értelmen túl van.” (D. Hammarskjöld)

Dicsekedni nem szép, de nem is túl bölcs dolog. Pál 
apostol szavai jutnak róla eszembe: „Aki áll, vigyázzon, 
hogy el ne essék!” Szerintem itt nem is erről, valamiféle 
hangos dicsekvésről van szó. Inkább arra gondolhat a pró-
féta, hogy ki mire hivatkozik, mire támaszkodik, miben bí-
zik. A mi képességeink és javaink mulandóak. Egyedül Is-
ten műve maradandó. Reá, az ő szeretetére és igazságossá-
gára támaszkodik, aki bölcs.

 Hatvanad vasárnap

f Ézs 55,6–11

Igehirdetési előkészítő

Ráhangolódás

Amikor ezeket a sorokat írom, még javában tart az adventi 
időszak. Előkészületi idő ez is, ahogy a nagyböjt és az azt 
megelőző vasárnapok, hetvened vasárnaptól ötvened va-
sárnapig. Néhány napja olvastam, hogy amennyiben kará-
csonykor csak egy kétezer évvel ezelőtt, különleges körül-
mények között született gyermek érkezését ünnepelnénk 
meg újra és újra, nem lenne szükségünk a hosszú adventi 
időszakra. De Jézus bennünk akar megszületni, és ez bi-
zony hosszabb előkészületet igényel. Hogyan is lehetne 
ezt a gondolatmenetet átültetni a böjt előtti időszakra és a 
nagyböjtre? Miért is van szükségünk ilyen hosszú előké-
születi időszakra? Mit is akar Jézus bennünk?

Kontextus – egyházi év

A böjt előtti időszakot már a 6. századtól megtartották az 
egyház nyugati részében. Valamikor innen kezdődött az 
egyházi esztendő. Jellegét tekintve ez az időszak is az ön-
magunkba tekintésnek, az önvizsgálatnak és a bűnbánat-
nak az ideje, amelyben természetesen megszólal az isteni 
kegyelem hangja is. Ez a böjt előtti időszak az elcsendese-
dést szolgálja. Nem a semmibe merengés, hanem az Isten 
igéjére történő intenzív fi gyelés ideje ez.

A hatvanad vasárnap középpontjában is az ige áll, Is-
ten szava, amelyet ha talán mi meg is szoktunk, újra és új-
ra teret kíván magának, hogy aki hallja, az az élő Istennel 
történő találkozást élje át. Talán először bennünket, ige-
hirdetőket kellene hogy felrázzon: „…ilyen lesz az én igém 
is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 
hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küld-
tem.” (Ézs 55,11)

Gondolatok a textushoz

Alapigénket három rövidebb egységre oszthatjuk. Az első 
két versben (6–7) egy intenzív hívást, buzdítást hallhatunk 
a prófétától. A következő két versben (8–9) Isten önkinyi-
latkoztatását olvashatjuk a próféta közvetítésével, majd az 
alapigét záró két versében (10–11) egy különleges ígéretet 
hallhatunk Isten igéjének hatásáról.

6–7. vers: Gazdag képekkel és aktivitást sugárzó kifeje-
zésekkel írja le a próféta a kapcsolatkeresést Isten és ember 
között. Isten oldaláról nézve elsősorban az ember számá-
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ra felkínált lehetőség jelenik meg, az ember felől tekintve 
pedig a válasz felé való szükséges elmozdulás, amelyre a 
próféta buzdítja a fogságban élő nép tagjait: „Keressétek az 
Urat!”, „Hívjátok segítségül!” Az istenkeresés, az Isten felé 
fordulás gondolata természetesen több helyen is előfordul 
az Ószövetségben: „Az Urat keressétek, akkor élni fogtok.” 
(Ám 5,6) „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoz-
tok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok 
engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. 
Megtaláltok engem – így szól az Úr –, jóra fordítom sorso-
tokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és min-
den helyről, ahová szétszórtalak – így szól az Úr –, és visz-
szahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek ben-
neteket.” (Jer 29,12–14) 

Izgalmas kérdésként vetődik fel, hogy hogyan is köze-
lítsük meg az amíg megtalálható vagy amíg közel van ki-
tételeket. Bár a Szentírás ismeri a távolinak tapasztalható, 
sőt egyenesen elrejtőző Istent, itt mégis az ellentétéről van 
szó. Most egészen biztosan alkalmas az idő, hogy a nép ke-
resse az Urat, hogy segítségül hívja őt, hogy végső soron 
válaszoljon az Isten emberkeresésére (1Móz 3,9). 

A próféta buzdításának második része szintén gazdag 
képekkel tárja elénk az Isten felé fordulás lehetőségét. Mint-
ha egy folyamatot mutatna be a próféta: a cselekedetek el-
hagyásán túl (hagyja el útját a bűnös), a gondolatoktól is 
meg kell szabadulnia annak, aki egészen Isten irgalmára 
akar hagyatkozni. 

Izgalmas ennek a buzdításnak a fényében felidézni De-
utero-Ézsaiás kezdő sorait, ahol a próféta elsősorban nem 
az irgalmas és megbocsátó Istenről tesz bizonyságot, ahogy 
itt az epilógusban, hanem arról az Úrról, aki igazságosan 
ítél népével szemben is: „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és 
hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűné-
ért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétké-
ért.” (Ézs 40,2)

8–9. vers: Alapigénk második egysége Isten önkinyilat-
koztatásáról szól. Az első versben csak az emberi és az iste-
ni különbözőségéről esik szó. Mint tényt említi meg az Úr, 
hogy az emberi gondolatok és utak eltérnek Isten gondola-
taitól és útjaitól. Érdekes, hogy ugyanezek a kifejezések sze-
repelnek a próféta korábbi buzdításában is (7. vers). Majd a 
második versben az eltérés már nyilvánvaló minőségi kü-
lönbözőséget jelent. Nem az emberi gondolatok és utak deg-
radálásáról van itt szó, hanem sokkal inkább Isten egészen 
más perspektívájáról, amely a korábbi versek összefüggé-
sében több irgalmat és kegyelmet jelent az ember számára.

10–11. vers: A harmadik rövid egységben egy különle-
ges ígéretet hallhatunk. Természeti képekbe ágyazva szó-
lal meg egy egészen különleges biztatás, amely nemcsak az 
ige hathatóságát akarja hangsúlyozni, hanem azt is, hogy 
ez az életet és növekedést adó „égi áldás” jelen van és jelen 
lesz ebben a világban. Ez az ígéret túlmutat minden em-
beri várakozáson. 

Vázlatkísérletek

Mielőtt három lehetséges útirányt megfogalmaznék, sze-
retném hangsúlyozni, hogy az igehirdetési alapigénkben a 
próféta egészen bizonyosan nem szigorú értelemben vett 
tanító jelleggel kívánta megszólítani a fogságban élő népet. 
Nem tanítást kívánt adni. Buzdítani és hívogatni akart, 
pontosabban, Isten hívását akarta közvetíteni a nép szá-
mára. Valami nagyon mély öröm sugárzik a próféta gon-
dolatai mögött. 

Saját egyházi kontextusunkban fi gyelemre méltónak 
érzem azt a más perspektívát, amit ez a prófécia is meg-
említ. Vajon mennyire sugárzik belőlünk, hogy Isten tervei 
és lehetőségei messze meghaladják az emberi képzelőerőt? 
Mennyire látszik ez rajtunk, mennyire tudjuk ezt közve-
títeni, amikor bűnbocsánatot hirdetünk a gyülekezeti ta-
goknak, amikor idegenekkel találkozunk, vagy amikor sa-
ját egyházi dolgainkról beszélgetünk. Hogyan jelenik meg 
az egészen más, a több a mindennapjainkban? Meg tud-e 
még lepni bennünket?

Első lehetséges útirány

Minél többet olvasom az alapigénket, annál inkább egy 
beszélgetést látok magam előtt. Olyan intenzíven szólítja 
meg a próféta a népet, hogy szinte megjelennek előttem 
az elcsüggedt és megfáradt arcú emberek. Aztán a próféta 
mellett az Úr is megjelenik. Ő is ott van és beszélget. És ez 
a beszélgetés sokkal több, mint információk átadása vagy 
egyirányú tanítás. Már több is, mint beszélgetés. Kapcso-
lat. Az ige fényében joggal vetődhet fel a kérdés, hogy va-
jon milyenek a mi beszélgetéseink a gyülekezeteinkben? 
Csak mi beszélünk? Beszélünk egyáltalán? Van-e eleven 
párbeszéd közöttünk?

Második lehetséges útirány

Igehirdetési alapigénk Deutero-Ézsaiás epilógusaként is 
értelmezhető. Benne a próféta összefoglalja azokat a főbb 
témákat, amelyek korábban előkerültek prófétai igehirde-
téseiben. Ezek a következők: 1. Az Úr keresése – ahogyan 
és amikor mi keressük őt, és ahogyan ő keres bennünket. 
2. A megbocsátás útja az ember felől nézve és Isten olda-
láról tekintve. 3. Az emberért mindig nagyobb és más Is-
ten. 4. Az ige erejéről még akkor is, amikor az nem látszik 
– ígéret és reménység.

Harmadik lehetséges útirány

A harmadik útirány két kérdést igyekszik kibontani: 1. 
Hogyan keressük, hogyan hívjuk segítségük az Urat, és 
2. Miként jön el az Úr? Természetesen itt nem kronológi-
ai sorrendről van szó. A keresésünk is mindig csak válasz 
Isten egyetemes keresésére vagy éppen a jó Pásztor aggó-
dó kutakodására. A próféta mindenekelőtt nyilvánvalóvá 
teszi, hogy el kell indulni. Nem akkor kell elindulni, ha…, 
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hanem el kell indulni, hogy… Az indulás sohasem majd 
történik, hanem mindig most. És ezt a mostot máris kö-
rülveszi Isten igéje, a közös imádság, a közös bűnvallás 
és feloldozás, az úrvacsorában jelen lévő Feltámadott és a 
gyülekezeti közösség.

A második kérdés az Úr eljövetelére vonatkozik. Az ige 
fényében és talán saját tapasztalatainkra is támaszkodva 
mondhatjuk, hogy az Úr sokszor egészen másképp érkezik 
hozzánk, mint ahogy azt mi gondoljuk. Egyetemes tapasz-
talata ez a Krisztus-váróknak és a Jézus-követőknek egy-
aránt. Erről szól Betlehem felfoghatatlan csodája és a ke-
reszt botránya egyaránt. Vajon ennek az egészen másnak 
a keresése mennyire tudja még megeleveníteni a mi isten-
kapcsolatunkat? Mennyire tud még Isten meglepni ben-
nünket és rajtunk keresztül a gyülekezeteinket? 

g  J O Ó B  M Á T É

Tallózó

(Korábbi tallózók az alapigéhez: Lelkipásztor 2007/2. 67–68. 
o. és 2010/11. 471–472. o.)
„A Közel-Keleten a száraz, kemény földből egyik napról a 
másikra kihajtanak a növények az első eső után. Amikor 
Isten kimondja igéjét, az szintén lelki életet eredményez, 
és így megvalósítja, amit ő akar.” (A Biblia ismerete kom-
mentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány)

„Nagyon sokszor azt gondolom, hogy ez a legjobb út, 
de aztán később rájövök, hogy nem így van. Volt egy sok-
kal jobb út is. (…) itt látszik meg igazán az ember esendő-
sége, mert néha megharagszom Istenre, mert nem úgy cse-
lekszik, ahogy én akarom. (…) Isten útjai a legjobbak, és 
ha ragaszkodom ahhoz, hogy Isten az én útjaim szerint te-
gye a dolgokat, az egyszerűen ostobaság, mert ezáltal a sa-
ját tudásomat emelem Isten tudása fölé. (…) Ha mi ismer-
jük Isten igazságát, és mégis a mi gondolatainkat, utainkat 
emeljük fel, azt jelenti, hogy Isten igazságát feltartóztatjuk. 
(…) Mennyivel jobb az, amikor azt mondom, hogy »Iste-
nem, legyen meg a Te akaratod«, alárendelem az én utai-
mat a Tiednek (…). Az eső is azért öntözi a földet, hogy az 
élet minden lehetőségét megadja a földnek. (…) Ilyen a mi 
életünk is – ahogy Isten igéje megérinti az életünket, képes 
arra, hogy átalakítsa azt, és életre keltse a lelkünket (…). 
Isten munkájának első gyümölcse velem kapcsolatos, az, 
amit velem tesz. A második pedig az, amit Isten rajtam ke-
resztül tud tenni, másokat segítve.” (Chuck Smith: A Bib-
lia lépésről lépésre. Th e Word for Today)

„Isten kitartó – nem álom vagy puszta képzelgés volt az, 
amit eléjük tárt. Ahogy a szikkadt föld feléled és termést 
hoz, amikor eső öntözi, olyan bizonyos, hogy Isten tervei 
megvalósulnak (10). Igéje – amely által egykor a világegye-
temet életre hívta – ismét kiárad, semmit sem veszítve ere-
jéből. (…) A bűnbocsánat elérhető, de a bűnös embernek 

el kell hagynia a saját útját, és keresnie kell az Urat, amíg 
megtalálható (6–7). Senkinek sem kell kívül rekednie, de 
a belépés nem kötelező, és a meghívás ideje egyszer lejár.” 
(Barry Webb: Ézsaiás könyve. Harmat)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Első hallás után

Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen 
lesz az Isten igéje.

Keressétek az Urat, míg megtalálható.
Irgalmas és kegyelmes az Úr.
Az én útjaim nem a ti útjaitok.

Nehézségek, kérdések

Hogyan, milyen értelemben mások az én gondolataim, 
mint Istenéi?

Az ember utólag tudja meg, hogy mi az Isten útja?
Azért van szükségünk a hitre, mert csak Isten tudja, 

hova és miért küld bennünket.
Isten igéje valóban mindig eléri a célját?
Meddig található még meg az Úr?
Mi lesz akkor, ha már nem található meg?
Mindig úgy van, hogy az ő útjai magasabbak? Soha nem 

érnek össze Isten és ember útjai?
Hívjátok segítségül az Urat, amíg közel van, mert lesz 

olyan idő, amikor nem lesz közel!

Bibliai párhuzamok

Jézus élő igeként jött e világra és övéi nem fogadták be őt 
(Jn 1,11).

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek (Jer 29,11).
Mert most tükör által homályosan látunk (1Kor 13,12).
Az ég és a föld elmúlik, de Jézus beszédei nem múlnak 

el soha (Mt 13,31).
A mag nem mindegy, hova esik. Ez utal a magvető pél-

dázatára (Mt 4,1–20).

Fontos üzenet

Tegyük az Úr kezébe az életünket, mert ő mindent tud.
Ne azt csináld, amit akarsz, hanem fi gyelj kicsit job-

ban Istenre!
Ha Isten beszéde szerint élsz, akkor az beteljesedik raj-

tad.
Az Úr útjain járni misztérium, amit nem mindig ér-

tünk meg.
Az Úr mindig velünk van, még akkor is, mikor úgy 

érezzük, hogy elhagyott.
Isten tudja a „VÉGE” feliratot, de én nem. Rá merem-e 

bízni az életemet?
Az Isten beszéde az élet beszéde, életet teremtő beszéd.
Istent addig kell keresni, amíg nincs késő.
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Ahol a szív az igét befogadja, ott az ige elvégzi a mun-
káját. 

Akinek szívét nem járja át Isten igéje, ott nem tud mun-
kálkodni a Szentlélek.

 Ötvened vasárnap

f Péld 9,10

Igehirdetési előkészítő

A példabeszédek gyűjteményének egyik legtöbbször idé-
zett, a bölcsességről és Isten megismeréséről szóló mon-
datával állunk a szószékre ötvened vasárnapján. Népsze-
rű „pedagógus ige” ez, biblikus oktatási-nevelési alapelv, 
egyházi iskolák veretes jelmondata. A templomi igehir-
detés is elsősorban tanító jelleget, hangulatot kap tőle, 
melyben a böjt küszöbén – az egyházi esztendő rendje 
szerint – az Isten szerinti bölcsességhez, eligazodáshoz 
akar minket odafordítani. Ez lehet ugyanis az az egyetlen 
helyes indíttatás és lelki irányvétel, amely a böjti megté-
rés, felkészülés valódi mélységét, változást előidéző tar-
talmát megalapozhatja: végre Isten mérlegére helyezni 
az életünket!

Habár csupán egyetlen mondat, egyetlen igevers a tex-
tus, mégis szinte az egész Szentírás megcsendül tőle, hi-
szen az istenfélő bölcsesség, a bölcs élet az Ószövetség és az 
Újszövetség egyik gyakran visszatérő, mélységében kifej-
tett és hivatkozott témája. Most is az ószövetségi bölcses-
ségirodalom egyik központi gyűjteményéből szólal meg, 
hiszen a Példabeszédek könyvének első szakasza (1–9. fe-
jezet) éppen ezt a bölcsességet tárgyalja. Maga a 9. fejezet 
ezeket a fejtegetéseket összegezve azt állítja a középpont-
ba, hogy az emberi élet választásai között a bölcsesség és 
a balgaság közötti döntés a legalapvetőbb, mert aki ezt el-
hibázza, és rossz irányba indul, az az egész életével fi zet 
majd ezért a végzetes tévedésért. A választás tétje azért is 
nagy, mert a bölcsességet kínáló asszonyi alak éppen úgy, 
mint a bolondságot megtestesítő társa személyes invitá-
lással igyekszik megnyerni mind az egyenes utat kereső-
ket, mind az életük útján tanácstalanul kószálókat, amikor 
feltálalják eledelüket az úton éhezve és szomjazva közele-
dőknek. A bölcsesség és bolondság megízlelésére, meg-
ismerésére szóló meghívások leírásai – amelyek a textu-
sunkat körülveszik – zavarba ejtően egyformák, legalább-
is abban, ahogyan a bölcsesség és a balgaság megjelenik 
– és „reklámozza magát” – a világban. Ennek, a lélek és 
élet Istenre vagy Istennel szembeni irányultságát eredmé-
nyező döntésnek a világos folyománya mind a földi életút, 
életvitel további felívelése vagy hanyatlása, mind annak a 
végső kicsengése: az élet vagy a pusztulás.

Igénk legszűkebb környezete (7–12. vers) a választás-
ra invitáló bölcsességhez vagy balgasághoz vonzódó em-
berek közötti különbséget írja le egyfelől az állandóan el-
lentmondó és kötözködő, másfelől a tanulásra nyitott fülű, 
szívű magatartásokban, ahogyan ezt az ellentétet „gya-
korló pedagógusként” már akkor is bárki tapasztalhat-
ta az életben. Természetesen – és magától értetődően – 
mindenkit arra biztat, hogy válassza inkább a bölcsesség 
és az istenismeret útját, amelynek a rövid összefoglalását, 
velejét mondja el a 10. vers. Ezzel a bibliai bölcsességiro-
dalom és bölcsességteológia igényesen felépített rendsze-
rében mindent elénk helyez, amit az ideálisan „kegyes” és 
ezért a valódi istenismeretben és értékekben gyarapodó 
életről tudnunk, követnünk és tanítanunk kell. Eszerint 
mindennek az alapja az Isten megismerése a maga böl-
csességében és tanításában, ami egyrészt istenfélelmet, 
másrészt gyarapodó személyes bölcsességet hoz magá-
val. A félelem itt elsősorban az isteni Bölcsesség nagysá-
ga, szépsége és tökéletessége előtti hódolatot jelenti, amely 
őszinte és alázatos tiszteletet vált ki az emberben a min-
dennapi élet területén is. Ez tehát nem valamiféle esztelen 
rettegés vagy szorongásos félelem, hanem az Isten megis-
meréséből következő csodálat, tisztelet, valamint a tanu-
lásra és követésre is nyitott hozzáállás. Ebből a bölcses-
ségből bontakozik ki aztán az értelmes élet lehetősége is, 
melynek mindennapjait és végső célját egyaránt az iste-
nes elkötelezettség határozza meg.

Az igehirdetés felé

A bölcsességirodalom szándéka szerint ezen a ponton az 
isteni bölcsesség tökéletes és megnyugtató körében élhe-
tő, áldott élet bontakozhat ki, ami már évezredek óta azt a 
hamis következtetést váltotta ki sokakból, mintha ebben 
a bölcsességben lehetséges volna a kegyes, lelki, vallásos 
életformába való tökéletes átfordulás (gondoljunk ezzel 
szemben a prédikátor gyötrő kérdéseire vagy Jób könyvé-
nek drasztikus vergődésére). Ma sem indulhatunk hason-
lóan téves mondanivalóval a szószék felé! A tökéletes és 
vallásos életforma kidolgozása és egyoldalú meghirdetése 
ugyanis ma is csak félrevezető, vallásos vágyálmokba rin-
gató s végül gyötrő önmarcangolásba vezető tévút lenne. 
Ennek elkerülésében segítséget meríthetünk Luther Kis 
kátéjának jól ismert szavaiból: „Mindennél jobban kell 
Istent szeretnünk, félnünk és benne bíznunk!” A tízpa-
rancsolat magyarázatának ez a teológiai kulcsa ugyanis 
kapcsolatba hozza egymással az Istent félő és szerető hívő 
alapállást a mindennapos emberi küzdelmek eleven, hívő 
bizakodásával. E kettő – azaz a kegyes életforma és az ele-
ven hit – összetartozásában lesz teljessé a keresztény ember 
istentisztelete: az ő bölcsességének, mindenhatóságának és 
szeretetének együttes csodálatában.
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Ebből kiindulva valóban állíthatjuk, hogy mind keresz-
tény hitünknek, mind keresztény életünknek a forrása Is-
ten, ahogyan megismertette magát kinyilatkoztatásában: 
a természet, a történelem és a lelkiismeret „értelmes” vizs-
gálatában, mindenekelőtt pedig Jézus Krisztusban. A böjt 
felé fordulás nagy lehetősége éppen ezért az, hogy az oly 
sok és különböző nézőpontból értékelhető életünket – be-
állítottságával, alapirányaival, értékrendjével és stílusá-
val együtt – most helyezzük Isten tökéletességének és igé-
jének a mérlegére, hiszen csak ez lehet a valódi életújulás 
első lépése a magabiztos önigazolás és az önmentő mene-
külés helyett. Ebben – ahogyan Fehér Károly egy koráb-
bi igehirdetési előkészítőjében olvashatjuk – maga Jézus 
Krisztusnak a böjti és nagyheti útjárása a példánk, „ame-
lyet egyes egyedül Isten félelmében volt értelmes és lehet-
séges végigjárnia” minden más emberi, e világi megítélés-
sel szemben. Elsőként tehát ennek a lépésnek a bátorságára 
hív a példabeszédek felhívása: merjük és akarjuk a sokféle 
egyéb vélemény között az életünket Isten megítélésében, 
szándékaiban is megismerni!

Igénk azon az úton vezet tovább, hogy egy ilyen – a 
mai világban szokatlan – lépés mit válthat ki belőlünk. 
Evangélikus teológiánkban határozottan hirdetjük, hogy 
a szembesülés összetöretését az Isten emberszeretete lát-
tán megszülető hit ajándéka követheti: mindennél jobban 
szeretni, félni és benne bízni! Ez a „mindennél jobban” je-
lenti az új lehetőséget – mert mindennél jobban, minden-
nél inkább megszabadít bennünket az emberek félelmé-
től és önmagunk szeretetétől. Nem azt olvassuk ki tehát 
az igéből ezután, hogy a törvény vagy a bibliai tanácsok 
milyen istenes-vallásos javaslatokkal igyekeznének segí-
teni az eligazodást és javítani az életünk összképén, ha-
nem mindenekelőtt a belső megújulás, újjászületés lehe-
tőségéről érdemes szólnunk – arról az életről, amelyet a 
bölcs ember Isten kősziklájára építhet fel –, mert ő maga 
az élő kőszikla, és nem valamely róla szóló elmélet vagy rá 
hivatkozó praktika.

Végül bátran szólhatunk arról is, hogy ezen az ala-
pon Isten távlatot ad újra az emberi életnek. A taposó-
malomhoz szoktatott, engedelmes robotolásra szorított 
ember többnyire fel sem akarja tenni magának a leala-
csonyító kérdést: ennek miben is áll az értelme? Az értel-
mes élet méltósága pedig szerves része az emberi méltó-
ságnak is, legyen szó a családalapításról, a pályaválasz-
tásról, az alkotó munkáról vagy a közösségi szolgálatról 
– mindehhez Isten olyan alapot jelenthet nekünk, mint 
a kőszikla. Az emberi élet mindennapjainak, amelyek 
végső soron a földi elmúlás felé araszolnak, adhat ő ma-
ga olyan alapot, amelyen meg nem rendülő s ezért értel-
metlenné és hiábavalóvá nem váló életet, szolgálatot épít-
hetünk fel. A Szentnek a megismerése – a mi életünknek 
is így – ad értelmet!

g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

Tallózó

„Még egyszer elénk adja a választás lehetőségét. Hív a böl-
csesség is, a bolondság is. Az, hogy valaki bölcs lesz-e vagy 
bolond (jól rendezi-e be az életét vagy sem), döntés kérdé-
se.” (Jubileumi kommentár. BibliaTéka CD-ROM. Arcanum 
Digitéka Kft .)

„A kezdet főnévnek ezúttal más héber szó felel meg, 
mint az 1,7-ben, a 9,10-beli szó »előfeltételt« jelent.” (A Bib-
lia ismerete kommentársorozat. Keresztyén Ismeretterjesz-
tő Alapítvány)

„»A tudás az istenség ismeretét jelenti« (Moff at). Az iga-
zi hívő ismeri a Szentet, ezért térden állva többet lát, mint 
mások lábujjhegyen.” (William MacDonald: Ó/Újszövetsé-
gi kommentár. Evangéliumi Kiadó)

„A bölcsesség, amely az élet elengedhetetlen kelléke, 
Isten félelmével kezdődik, és az ő megismeréséhez vezet.” 
(Philip Yancey – Tim Staff ord: Magyarázatos Biblia. Har-
mat–Veritas)

„Vajon mi a különbség az ismeret és a bölcsesség kö-
zött? Az ismeret tényekkel lát el bennünket, a bölcsesség 
pedig abban segít, hogy a tények fényében megfelelően 
cselekedhessünk. (…) »aki féli az Urat, gyűlöli a rosszat« 
(13. vers). A »félelem« kifejezés egyeseket zavar, mert fe-
jükben azonnal egyfajta fóbia képe jelenik meg. Az a hé-
ber szó azonban, amit itt magyarra félelemnek fordítot-
tak, nem egy fóbiaszerű félelemre utal, hanem egyfajta 
csodálattal vegyes tiszteletre, amellyel Istenre gondolunk 
– az ő kegyelmére és hatalmára. Az úr félelme azt is je-
lenti, hogy vágyom azt tenni, amit Isten kér tőlem, hogy 
szeretem, amit Isten is szeret, és gyűlölöm, amit Isten is 
gyűlöl, hogy felismerem, kicsoda Isten, és arra törekszem, 
hogy a kedvére tegyek. Erről szól az Úr félelme, ami a böl-
csesség kezdete.” (Chuck Smith: A Biblia lépésről lépésre. 
Th e Word for Today)

„Bölcsnek kell lenni ahhoz, hogy az ember növeked-
jék az ismeretben, és hogy még a fenyítést is szívesen fo-
gadja. A bölcs nem képzeli magáról, hogy ő valaki. Alá-
zatos, és tudja, honnan emelték ki. (…) A bölcsesség kez-
dete, alapja az Úr félelme (10). Az istenfélelem abban áll, 
hogy Istennek megadjuk az őt megillető helyet. (…) Ez fel-
tételezi az Isten és ember közötti kapcsolat megtapaszta-
lását; az ilyen ember gyűlöli, amit Isten gyűlöl, és szereti, 
amit ő szeret.” (H. Rossier: Példabeszédek könyve. Evan-
géliumi Kiadó)

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Mit jelent a bölcsesség, illetve az Isten szerint való bölcses-
ség? Hogyan értelmezhető az „Isten félelme” kifejezés? Mi 
a módja a Szent megismerésének? Csak a hívő ember le-
het bölcs?
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Különbséget teszünk az okos és a bölcs között. A nagy 
tudású ember nem biztos, hogy bölcs is. Sőt ha nincs ben-
ne alázat, hanem büszkeséggel eltelve hirdeti a „csalhatat-
lan” igazságot, inkább balga.

„Egy korty a természettudományok poharából ateistá-
vá tesz, de a pohár alján ott van Isten.” Az igazi nagy tudó-
sok hisznek Istenben. 

Semmink nincs, amit ne úgy kaptunk volna. A bölcses-
ség felülről adatik. Akkor kezdődik, ha az ember teljes va-
lójával Istenre tud hagyatkozni.

Eszünkbe jutnak idős, tanyán élő, iskolázatlan emberek, 
akik mégis bölcsek voltak. Korukkal, élettapasztalatukkal 
és hitükkel volt összefüggésben a bölcsességük. 

Nem félni kell Istentől, hanem tisztelni őt és elis-
merni hatalmát. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 

manapság sokkal inkább barátként gondolunk Istenre, 
mint Mindenható Úrként. Talán ezért is tegezzük olyan 
könnyedén imádságainkban. Sokan nem is foglalkoz-
nak ezzel. El kell jutni oda, hogy a bölcsesség egyálta-
lán kérdés legyen. 

Érdemes elolvasni a Jak 3,13–18-ban található részt, mert 
ott is a bölcsességről van szó. 

Nem világos számunkra, hogy a Szent megismerése ál-
tal leszünk-e bölcsek, vagy aki bölcsességet kap, az jut-e el 
a Szent megismerésére. A megismerés mindenképpen Is-
ten igéje által történik, amit imádságos szívvel kell olvasni.

A Károli fordította Bibliában eszesség szerepel ebben 
az igeversben ugyanúgy, mint a hamis sáfár példázatában, 
ahol az eszessége miatt kap a sáfár dicséretet. Akkor a ha-
mis sáfár is bölcs lenne?

Luther válogatott művei 6.

Prédikációk

Szerk. Csepregi Zoltán
Luther Kiadó, Budapest, 2015. 544 o.

Luther Mártont az Isten igéjével való szenvedélyes viaskodás tette reformátorra. Prédikációi 
leírása és elmondása során került bele abba a kohóba, amely őt magát is formálta, és amelynek 
izzásából a tiszta evangélium közel került az emberhez. 

Luther igen nagyfokú tudatossággal élt a nyilvánosság eszközeivel. Az írásmagyarázat és az 
arra épülő igehirdetés volt a szívügye: a Szentírás doktoraként tartotta egyetemi előadásait, és 
írta egyre-másra exegetikai műveit, ezzel párhuzamosan pedig sok ezer igehirdetést tartott a 
wittenbergi városi templomban és máshol.

Az igehirdetés volt Luther legfontosabb eszköze, amellyel hidat tudott verni Isten és ember 
közé, sőt amellyel a meglevő egyéb konfl iktusokat is oldani tudta. Ennek legerősebb példája az az 1522-es eset, amikor wartburgi 
magányában hírét vette, hogy távollétében Wittenbergben a rajongók képeket és eszméket romboló tevékenysége veszélyezteti a 
reformáció ügyét. Lóra pattant, és ott termett, azzal sem törődve, hogy ő maga birodalmi átok alatt volt. Wittenbergben aztán nem 
diplomáciai tárgyalásokat folytatott, nem is a fegyelmezés eszközével élt, hanem nyolc estén keresztül prédikált. Ezekkel az úgyne-
vezett Invocavit-igehirdetésekkel aztán megmentette a reformáció ügyét. Itt is Isten eszköze tudott lenni.

Luther mindig törekedett a szemléletességre. Aki elolvassa igehirdetéseit, meggyőződhet arról, hogy a mégoly veretes és elvont 
teológiai tételek is közérthetővé válhatnak. Luther prédikációi ma is élnek. Soraikon átsüt Luther szenvedélye Krisztus és az ő szava 
iránt: a gondolatok hírt adnak nekünk arról, hogy a prédikátor ismerte, szerette Krisztust, és hogy ezt a kincsét mindannyiunkkal 
meg akarja osztani. Szokatlan nekünk ez a makacs elszántság, talán még konoknak is bélyegeznénk Luthert.

Igehirdetései által mintegy fél évezred távolából is tiszta tükröt tart elénk, és megkérdezi, hányadán állunk ma a hittel Krisztus-
ban, a Szentírásban és az igehirdetésben – mert ez a három egymástól elválaszthatatlan.


