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Mi az igazság?
g  P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

 Lelkészek számára a teológusévek emlékezetes pillanatai 
közé tartozik a passiókörút. A közösség élményén és a gyü-
lekezetekkel való találkozásokon túl az ott átélt alkalmak 
feledhetetlenek. Mindegyik előadásban valahol ott rejtő-
zik a pillanat, amikor a játék egyszerre valósággá válik, és 
Jézus jelenléte tapintható lesz. A passiókörút élménye lel-
készi kísérőként és igehirdetőként is meghatározóvá vált 
számomra. 2015 böjtjében és nagyhetében tizennyolc he-
lyen adták elő teológushallgatóink Jézus szenvedéstörténe-
tét templomokban, iskolákban, sőt egy börtönben is. Nem 
is számítottam rá, hogy én is minden egyes alkalommal 
elemi erővel fogom átélni a passiójáték legmélyebb katar-
zisát. Az azóta is szívesen és gyakran felidézett pillana-
tok közül az egyik legemlékezetesebb az, amikor Pilátus 
felteszi a kérdést az igazságról beszélő Jézusnak: „Mi az 
igazság?” Ahogyan gyakran elképzeljük, a megannyi mö-
göttes gondolatot sejtető kérdést Pilátus hatalmi helyzete 
magaslatáról mondhatta el. Talán a helytartóság épületé-
nek ablakából vagy egy emelvényen állva és kinyilatkoz-
tatva a Római Birodalom és önmaga erejét és hatalmát. Ezt 
szerettük volna a passiójátékban is megeleveníteni: álljon 
Pilátus elég magasan, hogy tekintélye látható és érezhető 
legyen. A templomokban adta magát a megoldás: hangoz-
zék Pilátus kérdése a szószékről! Mi az igazság?

Valahogyan és valamiért a kérdés azóta is visszahangzik 
bennem. Mi az igazság? És az utóbbi időkben csak tovább 
erősödött a kérdés üzenete, lehetséges hangneme és felboly-
dult világunkat tematizáló aktualitása. Olyan ember teszi fel 
a kérdést, aki a hatalomvágy féltésétől jut el egy szkeptikus 
vagy már szinte kétségbeesett kérdésig. Bár a passió körúton 
bejárt egyházmegye gyülekezetei a hatalomféltéstől átitatott 
Pilátus kérdését hallották, azért nem ilyen egyszerű a képlet. 
Valahogyan nekem egy korokon átívelő kérdés üzenete hal-
latszódik ki ma is Pilátus kérdéséből. Vajon vallások, kultú-
rák, érdekek és hatalmak ütközőtengelyén kinél található az 
igazság? Vajon önnön igazságom megtalálásában engedhe-
tem-e, hogy saját megharcolt küzdelmeimet megspóroljam 
és vakon kövessek akár vallást, akár egyházat, akár politikát 

vagy bármi mást? A gyáva és megalkuvónak tekintett Pilá-
tus szinte bátorrá válik egy pillanat töredékéig, és nem tudja 
visszatartani azt a kétségbeesett igazságkeresési pillanatot, 
amely még őt, a helytartót sem kímélte, és aminek eljövete-
lét álmában sem gondolta volna, főleg nem egy jelentékte-
lennek tűnő zsidó férfi  jelenlétében.

1955-ben Paul Tillich az akkori társadalmi dezintegrá-
ciós folyamatokat nagyon hasonlónak érezte Jézus korához 
(Th e New Being). Értékek és jelentéstartalmak kiveszésének 
veszélyére mutatott rá, és fi gyelmeztetett: senki sem von-
hatja ki magát ebből a valóságból, az igazság keresésének 
szükségszerűségéből. Ma is tapasztaljuk, hogyan adjuk át 
magunkat egy-egy igazságálcának anélkül, hogy mélyen 
és őszintén megvizsgálnánk annak valós tartalmát. Ma is 
tapasztaljuk, hogy elveszünk felszínes kérdésekben, és di-
rekt vagy indirekt módon nem jutunk el valós kérdések-
hez, illetve valós válaszokhoz.

Megdöbbentő, hogy a szószék is lehet olyan hely, amely-
nek magaslatából a lelkész nem segíti az őszinte igazságke-
resést, hanem átgondolatlanul kész válaszokat próbál adni 
és sulykolni. A bennünket körülvevő társadalmi folyama-
tokban, de akár még egyházi berkeken belül is találkozha-
tunk olyan igazságkinyilatkoztatással, ami a szeretet és a 
megbocsátás evangéliumi megvalósulása nélkül hangzik el. 
Mintha a palota ablakából vagy a szószék magasságából el-
felejtenénk rápillantani arra, aki a legfontosabb életkérdése-
ket felvetette, akinek jelenlétében nem elégszünk meg üres 
frázisokkal, félválaszokkal, aki rá tud mutatni az emberlét 
legigazabb kérdéseire és valóságára. A helytartó palotája 
előtti téren, a templom és az egyház valóságában, életünk 
erőterében ott áll a Názáreti Jézus, akinek a csendje is el-
mondja a valót: „Én vagyok az igazság és az élet!” (Jn 14,6)

A böjti időszak kezdetén ennek az igazságnak az igényé-
vel és őszinte kérdésfeltevéssel induljunk útnak. Ahogyan 
Krisztus igazságára a kereszten és az üres sírban rátalál-
hatunk, úgy indít bennünket is Isten arra, hogy az életünk 
igazságát és ennek a világnak az igazságtartalmát felismer-
jük, és Krisztus által valóságosan és igaz módon meglássuk.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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*Úrvacsora gyermekekkel
g  H A L A S I  A N D R Á S

 * A dolgozat a szerző 2013/2014-es tanévben az EHE Gyakorlati Teo-
lógiai Tanszékén benyújtott és megvédett diplomamunkájának rövi-
dített, szerkesztett összefoglalása.

Bevezetés

Úrvacsora gyermekekkel. Számomra máig izgalmas és 
rendkívül széles teológiai téma, amely rengeteg kérdést 
vet fel. Ezek közül dolgozatomban többek között az aláb-
bi kérdésekre keresem a választ: Mit tanítunk egyáltalán 
magáról az úrvacsoráról a 21. században a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban? Miben rejlik számunkra a szent-
ség értelme és lényege? Ebből kifolyólag miért zárjuk ki a 
gyermekeket az úrvacsorai közösségből? Milyen teológiai 
érveket lehet felhozni a gyermekeknek is kiosztott úrvacso-
ra mellett és ellen? Ha elfogadjuk a gyermekúrvacsora le-
hetőségét, akkor hogyan tesszük mindezt? A tanítást avagy 
a szülők és gyermekek vallástételét tartjuk mérvadónak? 
Hány éves kortól engedjük a gyermekeket az úrvacsorához? 
Ha az úrvacsorának már nem feltétele a konfi rmációi okta-
tás, akkor mit kezdünk ezzel a gyakorlattal? Elfogadjuk-e a 
konfi rmációt egyáltalán mint életeseményt a hívő keresz-
tény életében, vagy teljesen értelmét veszti, ha megfosztjuk 
az első úrvacsoravétel szentségi alkalmától?

Az alábbiakban a teljes dolgozat második fő részének 
szerkesztett változatát adom közre, de célravezetőnek lá-
tom, ha elöljáróban szólok mindazokról a témákról, ame-
lyek a Lelkipásztor hasábjain nem jelennek meg, hiszen 
ezek adják a tárgyalt témakör biblikus és rendszeres teo-
lógiai alapjait.

Mindenekelőtt foglalkoztam az úrvacsora lehetséges 
elnevezéseivel. Ennek célja kettős volt: egyrészt megfele-
lő kifejezést igyekeztem találni a gyermekekkel közösen 
gyako rolt úrvacsorai közösségre, másrészt pedig rá szeret-
tem volna világítani arra a teológiai tényre, hogy az úrva-

csora sokkal mélyebb tartalommal rendelkezik, mintsem 
hogy azt egyetlen egy szóba bele tudnánk zárni. Minden 
elnevezés azért jött létre, hogy megpróbálja megragadni 
az úrvacsora titkának valamely aspektusát (vö. Th e Use of 
the Means of Grace, 36). Így a dolgozat ezen részében a ke-
nyér megtörése, az áldozat, az eukharisztia, az oltáriszent-
ség, az úrvacsora, illetve a communio fogalmának hátte-
rét vizsgáltam meg.

A következő gondolati egységben az úrvacsora biblikus 
alapjait vizsgáltam meg. A úrvacsora ószövetségi gyöke-
reiről összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a páskavacso-
rán természetes volt a gyermekek jelenléte, hiszen ezt a va-
csorát nemcsak az emlékezés, hanem ezzel együtt a család 
ünnepeként tartották számon. Így a páskavacsora alapján 
az úrvacsorai alkalmakon helye van a gyermekeknek is 
mint egy személyes keresztény család tagjainak és mint a 
speciális, nagy keresztény család tagjainak, a gyülekezet-
nek, Krisztus testének, amelynek a keresztség által tagjai 
lettek. Az Újszövetség tanúságtétele alapján pedig rövi-
den összefoglalva az alábbiakat állapíthatjuk meg az úr-
vacsoráról: Pál apostol és Jézus asztalközösségei nyomán 
kimondhatjuk, hogy az úrvacsora a benne részesülők szá-
mára olyan szolidáris közösség, amelyben eltűnik minden 
korábbi társadalmi, anyagi, korbeli különbség, és a benne 
részt vevők valóban egy testként folytathatják az életüket, 
mert az úrvacsorában Krisztus adja önmagát minden em-
bernek. A gyermekúrvacsora szempontjából pedig nagyon 
fontos megállapítani, hogy az úrvacsorában részt vevők 
korára vonatkozóan nem találunk semmilyen hivatkozá-
si pontot, de még említést sem az Újszövetségben. Termé-
szetesen az is igaz, hogy „[a]z Újszövetségben kifejezetten 
nem szerepel a gyermekek úrvacsoráztatása, mint ahogyan 
a gyermekek megkeresztelése sem” (Isó 2012, 9. o.). Egyet-
értek Christian Grethleinnel (2007), aki felveti, hogy ha 
Jézus asztalközösségeiben, de valójában egész működésé-
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ben minden biológiai, kulturális és szociális különbséget 
felszámol, akkor mi lenne az oka annak, hogy egyes em-
berek éppen az életkoruk miatt legyenek kizárva az úrva-
csorai közösségből.

Ezt követően foglalkoztam a kereszténység első száza-
dának úrvacsorai gyakorlatával. Ezzel kapcsoltban olva-
sásra ajánlom Vanyó László Az Eucharisztia az egyház-
atyák teológiájában című írását (1985), illetve Isó Zoltán 
Adható-e gyermekeknek úrvacsora? Úrvacsora konfi rmá-
ció előtt? című tanulmányát (2012). Kitértem arra, hogy mi-
lyen módon változott meg az úrvacsorához bocsátás felté-
tele, illetve foglalkoztam Luther Mártonnak a témával kap-
csolatban megfogalmazott gondolataival.

A bevezető után szeretnék rátérni az gyermekúrvacsora 
közelebbi tárgyalására. Először azt vizsgálom meg, hogy a 
gyermekkel együtt gyakorolt úrvacsorai közösség milyen 
módon van jelen más egyházak gyakorlatában, majd pe-
dig vizsgálni szeretném a hazai, Magyarországi Evangé-
likus Egyházban való bevezetés lehetőségeit, kitérve ezen 
belül a konfi rmáció jövőjével kapcsolatos kérdésekre is.

Kitekintés más egyházak gyakorlatára

Németországi Evangélikus Egyház 

A Németországi Evangélikus Egyház (Evangelische Kirche 
in Deutschland) Das Abendmahl című, először 2003-ban 
megjelent kiadványában alaposan foglalkozik az úrvacsora 
kérdésével, mind az elméleti, mind a gyakorlati kérdésekre 
tekintettel. Számunkra most ennek a tanulmánynak egy 
fejezete különösen is fontos: a 3.9-es fejezetben arra kere-
sik a választ, hogy szabad-e gyermekeknek rész venniük az 
úrvacsorában (Dürfen Kinder am Abendmahl teilnehmen?).

Erre a kérdésre válaszolva már az alfejezet elején megfo-
galmazzák, hogy jó érvek vannak amellett, hogy a gyerme-
kek is részt vehessenek az úrvacsorában már a konfi rmá-
ció előtt, és ennek megfelelően már sok tartományi egyház 
saját zsinata megfogalmazott ezzel kapcsolatos határoza-
tokat. „A legsúlyosabb ezek közül az érvek közül az, hogy 
a cselekmény – vagyis az úrvacsora szentségének – teljes 
megértése nem szabad, hogy feltétele legyen a benne való 
részvételnek.” (Das Abendmahl 2008, 54. o.) Ebbe két egy-
mást kiegészítő, lehetséges álláspont is beletartozik: egy-
részt sokak számára az isteni jótétemény és adomány ere-
jének, vagyis a kegyelemnek alábecsülése lenne, ha az az 
emberek erejéből tárulna fel. Másrészt pedig sokan úgy 
vélik, hogy pontosan Jézus asztalközösségének nyílt vol-
ta miatt egyetlen embert sem szabad kizárni az úrvacso-
rai közösségből, akár testi vagy lelki betegség, akár fejlő-
dés vagy érettség, akár kételkedő hit miatt. Ha így lenne, 
akkor egyszerűen nem vennénk elég komolyan a kereszt-
séget (lásd uo.).

„Az ókorban ezért a megkeresztelt gyerekek magától 
értetődően vettek részt az úrvacsorai közösségben. »Ezek 
gyerekek, de az ő asztalához bocsáthatók, hogy életük le-
gyen« (Augustinus). Természetesen emellett feltétel volt, 
hogy a gyerekek keresztyén családban éljenek, és a keresz-
tyén életbe nevelkedjenek.” (Uo.)

Az EKD jelen tanulmányában azt tanácsolja a szülők-
nek, hogy csak akkor vigyék gyermekeiket az első úrvacso-
ravételre, amikor már képesek megérteni, mit is jelent a bűn 
cselekvése. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy így a gye-
rekek már csupán a részvétel által is bele tudnak nevelked-
ni a szentség egy sokkal mélyebb megértésébe (uo. 55. o.).

Megfogalmazzák a tanítás szükségességét is, amelynek 
természetesen alkalmasnak kell lennie arra, hogy a gyer-
mekek számára a megfelelő felkészítést biztosítsák. Hazai 
gyakorlatunk számára is fontos lehet, hogy ha nem is en-
gedjük a gyermekeket az úrvacsorához, akkor is szükség 
van arra, hogy megtapasztalhassák a Krisztussal és a töb-
bi kereszténnyel való közösséget, mégpedig az áldásszóval 
kísért kézrátétel által (uo.).

A döntés tekintetében kiemelik, hogy bár a zsinat és a 
gyülekezet szabályozása alapvető, a felelősség mégis a szü-
lőket terheli. Azonban a tájékoztatás az egyház felelőssé-
ge, a gyülekezeteknek ezért az érdeklődő családok számá-
ra megfelelő fórumot kell biztosítani, ahol megbeszélhetik 
a felmerülő kérdéseket (uo.).

A németországi evangélikus egyházak közül szeretném 
kiemelni a Bajorországi Evangélikus Egyházat (Evange-
lisch-Luterische Kirche in Bayern), ahol a 2000-ben meg-
tartott zsinat óta lehetősége van a gyülekezeteknek, hogy a 
gyermekeket is részesítsék az úrvacsorai közösségben. Eh-
hez a döntéshez a legtöbb gyülekezet csatlakozott. Amit ki-
fejezetten hasznosnak és a gyermekúrvacsora hazai beve-
zetése esetén mindenképpen követendőnek tartok, hogy 
bőséges munkaanyagot kínál az egyház a téma iránt ér-
deklődő a gyülekezetek, szülők számára.1

Az ELKB keretein belül működő Bajorországi Vasár-
napi Iskolai Szövetség (Landesverband für Evangelische 
Kindergottesdienstarbeit) Kirche mit Kindern2 elnevezé-
sű honlapján külön oldalt szentelnek a gyermekúrvacso-
ra kérdésének, ahol egyrészt röviden megfogalmazzák en-
nek teológiai alapjait, másrészt pedig a kiadványokon kívül 
megadják azokat a lehetőségeket, ahol a téma iránt komo-
lyan érdeklődő gyülekezetek további információt kaphat-
nak. Ehhez pedig bőséges továbbvezető irodalmat kínál-
nak mind a teológiai megalapozás, mind a zsinati döntés, 
mind a gyülekezeti gyakorlat területéről.

 1 Lásd http://www.afgshop.de/index.php?cat=c52_Abendmahl-mit 
-Kindern.html. (Megtekintés: 2016. január 8.)
 2 http://www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell. (Megte-
kintés: 2016. január 8.)
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Amerikai Evangélikus Egyház

Hasonlóan az előző fejezetben tárgyalt Das Abendmahl 
című tanulmányhoz, amelyet az EKD adott ki, korábban 
az Amerikai Evangélikus Egyház (Evangelical-Lutheran 
Church in America, ELCA) is megjelentetett egy tanul-
mányt Th e Use of the Means of Grace címmel 1997-ben. Mint 
a tanulmány címe is mutatja, jóval szélesebb területet ölel 
fel, mint a később megjelent német írás. Éppen ezért jelen 
dolgozat szempontjából ennek az írásnak egy része eme-
lendő ki, mégpedig az a fejezete, amely az úrvacsorával és 
a keresztény gyülekezettel foglalkozik (3. rész, 31–50. pont).

Már az irat felépítése is arról tanúskodik, hogy az ELCA 
egyházaiban a gyermekúrvacsora hozzátartozik az egyház 
gyakorlatához, hiszen az úrvacsoráról szóló tanítás sorá-
ban kerül kifejtésre az a két pont, amely voltaképp a gyer-
mekúrvacsora kérdésével foglalkozik: egyrészt a 37. pont-
ban, Az úrvacsora a megkeresztelteknek adható, illetve a 
38. pontban, Az első úrvacsoravétel időpontja sokféle lehet.

Alapelvként határozzák meg, hogy az úrvacsora a meg-
keresztelteknek adható, de a keresztelés különböző életko-
rokban történik. Amennyiben idősebb gyermekeket vagy 
felnőtteket keresztelünk meg, abban az esetben természe-
tes módón kapcsolódik a kereszteléshez az első úrvacsora-
vétel időpontja, illetve az erre felkészítő és azt követő tanu-
lási folyamat. Ugyanakkor az egyházban nemcsak felnőt-
teket keresztelünk meg, hanem gyermekeket is. Esetükben 
az első úrvacsoravételt személyes beszélgetésnek kell meg-
előznie, amelyen jelen van a gyermek, a szülők vagy ke-
resztszülők (támogatók), illetve a lelkész. Általában az el-
ső úrvacsoravételre akkor kerülhet sor, ha a gyermek már 
képes enni és inni az úrvacsorán, illetve képes elkezdeni 
válaszolni az úrvacsora ajándékára (37c). Az úrvacsorá-
hoz hozzátartozik a katekézis. Ez a gyermekek – és a fo-
gyatékkal élők – esetében a szülők, keresztszülők, támo-
gatók feladata is, akik tanítják az úrvacsorára azokat, akik 
rájuk vannak bízva (37e).

A katekézis azonban nem áll meg az első úrvacsoravé-
tel után, hanem a hívő ember egész életén át tart, és hang-
súlyozza, hogy a hit nem egyszerűen ismeret és megér-
tés, hanem bizalom Isten kegyelmének ajándékában (37f).

Hangsúlyozzák, hogy „semmilyen parancs nincs arra 
nézve Urunktól, hogy milyen életkorban szabad az embe-
reknek megkeresztelkedni vagy először úrvacsorát ven-
ni. A mi gyakorlatunkat Krisztus parancsolata határoz-
za meg (»Ezt cselekedjétek«)…” (38b) A gyülekezetek az 
ELCA egyházaiban (illetve a Missouri Zsinat egyházai-
ban is) maguk dönthetik el, hogy hány éves kortól enge-
délyezik gyülekezeti tagjaik számára az első úrvacsoravé-
telt, így az egyes gyülekezetek gyakorlata eltérő lehet ezen 
a téren (vö. Nagy 2013). Feltehető a kérdés, hogy ez nem 
okoz-e feszültséget az egyes gyülekezetek között. Mi van 
abban az esetben, ha egy család, amelynek tagjai korábbi 

gyülekezetükben a gyerekekkel együtt vettek részt az úr-
vacsorában, új gyülekezetbe kerülve erre már nem kapnak 
lehetőséget? A vizsgált irat erre is választ ad: a gyülekeze-
tek döntését tiszteletben kell tartani, és az újonnan csat-
lakozóknak kell alkalmazkodniuk az ott érvényben lévő 
szokásokhoz és tanításhoz (uo.).

Az ELCA egyházai közül számos gyülekezet foglalko-
zik kiadványaiban, honlapján a gyermekúrvacsora kérdé-
sével. Ezek mindegyikének elemzésére jelen dolgozat ke-
retei nem adnak lehetőséget, ugyanakkor szeretném be-
mutatni egy példán keresztül, hogy nagy általánosságban3 
milyen alapossággal foglalkoznak a kérdéssel.

A Peace Lutheran Church (Dresser, Wisconsin)4 által 
megjelentetett, elektronikusan elérhető segédanyag5 fog-
lalkozik a gyermekúrvacsora kérdésével, illetve a gyüle-
kezetben meglévő gyakorlattal. Megfogalmazzák a követ-
kezőket: 1. A Szentírás hallgat arról és nem ad semmilyen 
utasítást számunkra arra vonatkozóan, hogy mikor kezd-
heti az ember az úrvacsorázást. Figyelmeztetnek az 1Kor 
11,28–29 kapcsán felmerülő félreértésre és ezzel kapcsolat-
ban arra, hogy Pál itt szereplő szavait: „megvizsgálni ma-
gunkat” és „megkülönböztetni a testet” a 11. fejezet teljes 
kontextusában kell érteni. 2. „Az evangéliumok alapján vi-
lágos, hogy Jézus szereti a gyermekeket, befogadja őket or-
szágába, és dicsérte a hitüket (Mk 10,14–15). Jézus csodálta 
azokat a gyermekeket, akik hozzá mentek, és ugyanazzal a 
kegyelemmel fogadta őket, mint mindenki mást maga kö-
rül, hitüket pedig példaként állította a tanítványok elé.” 
(Holy Communion with Young Children, 2. o.) Ahogy a ke-
resztség, úgy az úrvacsora is Isten kegyelméből, nem pedig 
a mi emberi munkálkodásunk által van, így egyik szent-
ségben sem mi teszünk valamit Istenért, hanem ő cselek-
szik értünk. Luther Kis kátéja nyomán mondhatjuk, hogy 
„igazán méltó és jól készült csak az, aki hisz ebben az igé-
ben: »Értetek adatott«, és »Kiontatott bűnök bocsánatá-
ra«” (Kis káté, 97. o.). Ezekben a szavakban Luther nem az 
ismeretre, hanem egyszerűen a hívő szívre támaszkodik, 
mint ami szükséges az úrvacsora vételéhez. A hívő szív pe-
dig Mk 10 alapján, Jézus szavaira támaszkodva nemcsak 
a felnőttek sajátja, hanem a gyermekeké is, mégpedig oly 
módon, hogy az a felnőtteknek is példaértékű (Holy Com-
munion with Young Children, 1–2. o.).

A rövid írás végén egyfajta „hitvallásként” áll a gyüle-
kezet zárszava: „Az úrvacsora nagyon különleges ajándék. 
Mi a gyülekezetben minden istentiszteleten megünnepel-
jük, mert hisszük, hogy amint mi megosztjuk egymás kö-
zött a szentséget, személyes és bensőséges kapcsolat alakul 

 3 Az is elmondható, hogy teológiai alapnak a legtöbb gyülekezet az 
idézet és elemzett Th e Use of the Means of Grace című írást használja, 
illetve idézi annak megfelelő részeit.
 4 Lásd: http://plcdresser.org/.
 5 Holy Communion with Young Children. Lásd http://plcdresser.org/
childrencommunion.pdf.
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ki közöttünk Istennel és egymással. Ebben az étkezésben 
Isten az ő kegyelmét hozza a mi életünkbe, és megosztja 
velünk az ő ajándékát, vagyis a bűnök bocsánatát, az életet 
és a megváltást. Ezért boldogan üdvözöljük a gyermeke-
ket az oltárnál, hogy ők is részesülhessenek ebből az aján-
dékból.” (Uo. 5. o.)

Természetesen a fent említett, abszolút megengedő ál-
láspont nem általános az amerikai evangélikus egyházak-
ban sem. Példaként említhetjük a Missouri Zsinat Evan-
gélikus Egyházát (Lutheran Church – Missouri Synod, 
LCMS), amellyel kapcsolatban Nagy Zoltán a következőt 
fogalmazza meg: „…az LCMS kiköti, hogy »mivel a Szent-
írás azt tanítja, hogy ennek a szentségnek a helytelen vé-
tele lelkileg ártalmas lehet, és mivel az úrvacsorában va-
ló részvétel hitvalló cselekedet, ezért az LCMS rendszerint 
azoknak ad úrvacsorát, akik az egyház tanításába beveze-
tést kaptak, és akik ebbe a tanításba vetett hitüket megval-
lották«.6 Hozzáteszem újra, hogy ezek lehetnek konfi rmá-
ció előtti gyermekek.” (Nagy 2013)

A hazai bevezetés lehetőségei

Az előző fejezetekben tárgyalt témakörök és az általam 
tanulmányozott, témába vágó írások nyomán azt gondo-
lom, kimondhatjuk, hogy „nincs olyan nyomós érv, mely 
cáfolhatatlanul a gyermekúrvacsora ellen szólna” – aho-
gyan Balicza Iván fogalmaz LMK-dolgozatában (2013, 
180. o.). Ugyanakkor a gyermekúrvacsora gyakorlatának 
bevezetése nagyon sok kérdést vet fel, amelyeket nem is le-
het pusztán egy oldalról megvilágítani. A következőkben 
éppen ezért különböző aspektusokból (így pedagógiai, is-
tentiszteleti és gyakorlati szempontból) vizsgálom meg a 
témát, támaszkodva többek között a számomra elérhető, a 
témával foglalkozó hazai tanulmányokra, illetve a fentebb 
már részben idézett külföldi szakirodalomra.

Pedagógiai aspektus

A pedagógiai aspektuson belül rögtön külön kell válasz-
tanunk két nagyon fontos szempontot: egyrészt hogy mit 
tanítunk az úrvacsoráról, másrészt hogy ebből mit és ho-
gyan akarunk átadni azoknak az egyháztagoknak, akik 
első úrvacsoravételükre készülnek.

Nagy Zoltán hívja fel a fi gyelmet LMK-dolgozatában ar-
ra, hogy a gyülekezet felnőtt, tehát konfi rmált tagjaival is 
tisztáznunk kell egyházunk úrvacsorával kapcsolatos ta-
nítását (ugyanerre utal Balicza 2013 is). Ezen belül beszél-
ni kell a hívekkel arról, hogy mit tanít egyházunk a Szentí-
rásra és hitvallási iratainkra támaszkodva, mi a különbség 

 6 http://www.lcms.org/faqs/doctrine#partake. Idézi Nagy 2013.

a reálprezencia és a transzszubsztanciáció között, illetve 
„meg kellene értetni híveinkkel is, hogy az ostya és a bor 
méltatlan vétele nem korfüggő” (Nagy 2013). Persze foly-
ton felmerül a kérdés, amelyet a kutatásaim során nagyon 
sok szerző munkája mögött feszültségként ott éreztem: mi 
az elvárt minimum, amelyet az úrvacsorával kapcsolatban 
gyülekezeti tagjaink és természetesen önmagunk számára 
előírunk? Lehet-e Isten kegyelmének ismeretével szemben 
ilyen „minimum követelményt” felállítani? Azt gondolom, 
hogy egy „minimum követelmény” mindenképpen felál-
lítható, és az egyház kétezer éves katechetikai gyakorlata, 
illetve reformációi örökségünk is ezt támasztja alá. A ha-
gyományos katechetikai oktatóanyagok közül Luther Kis 
kátéja, Nagy kátéja és a fi nn káté is jó alapot szolgáltathat 
arra, hogy tisztázzuk a gyülekezetekben esetlegesen meg-
lévő, úrvacsorával (is) kapcsolatos félreértéseket.

De hasznosnak tartom és ajánlom az elmúlt évek során 
Magyarországon evangélikus egyházunkban megjelent írá-
sokat is, így Nagy Szilvia (2004) és Klaus Douglass (2005, 
191–209. o.) munkáját, amelyek mai nyelven, érthetően és 
interaktivitásra buzdító módon beszélnek az úrvacsoráról. 
Ezek alapján szervezhetünk előadásokat, bibliaórákat, vi-
taindító beszélgetéseket a gyülekezet különböző csoport-
jaiban, amelyek aztán meglapozhatják a gyermekúrvacso-
ráról való együttgondolkodást is.

Egy ilyen jól előkészített alappal már sokkal könnyeb-
ben beszélhetünk arról, hogy az úrvacsora tanításából mit 
és hogyan adjunk át a gyermekeknek. Többekkel együtt 
magam is azon az állásponton vagyok, hogy a legkiseb-
beknek is szükségük van „minimális” ismeretre, jobban 
mondva rövid felkészítésre az úrvacsorát illetően. Ez azon-
ban semmi esetre sem egy vizsgával záruló, komoly lexi-
kális tudás átadását feltételező oktatást jelent, hanem leg-
főképp személyes beszélgetést, amely történhet a család-
ban, a lelkész és a családtagok személyes beszélgetésében, 
de akár a gyülekezet szervezésében, az első úrvacsorára fel-
készítő csoportban. Felismerve, hogy az úrvacsoráról való 
tanítás nem mindig egyszerű feladat,7 számos segédanyagot 
adtak már közre német és angol nyelvterületen egyaránt.

A fentebb már idézett Holy Communion with Young 
Children című írás kifejti, hogy kisgyermekkorban legjobb 
otthon tanulni az úrvacsoráról. A gyülekezet pedig 5. osz-
tályos gyermekek számára különleges csoportokat szervez, 
ahol segítik a gyerekeket az úrvacsora titkának megértésé-
ben, de az úrvacsoráról szóló tanítás a konfi rmációi okta-
tásban is helyet kap.8 Ehhez a gyakorlathoz szorosan hoz-
zátartozik, hogy az istentiszteletek szerves része az úrva-
csorai közösség, így a részvétel által mindenki megérezheti, 
milyen fontos ez a személyes és a közösségi életben. Ha a 

 7 http://www.wesleyan.org/815/keys-to-kids-ministry.
 8 When do children learn about Communion? Holy Communion 
with Young Children, 3. o.
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gyerekek részt vesznek az úrvacsorában, biztosan kérdez-
ni fognak, így lehetősége nyílik a szülőknek, hogy beszél-
gessenek velük az úrvacsoráról. Ehhez nyújt segítséget az 
általuk közreadott rövid írás.

A Wesleyánus Egyház (Wesleyan Church) szintén köz-
readott egy segédanyagot Communion and Children9 cím-
mel, amelyben azok számára kívánnak segítséget nyújtani, 
akik úgynevezett communion class-ban – vagyis úrvacso-
rára felkészítő, úrvacsoráról szóló képzésben – tanítanak. 
Ebben az alábbi témakörök köré csoportosítják a rövid fel-
készítés „tananyagát”: 1. Úrvacsora a Bibliában (Jézus és a 
korai egyház példája); 2. Az úrvacsora szentség; 3. Miért úr-
vacsora (communion)? 4. Hogyan készüljünk az úrvacsorá-
ra? 5. Készen állsz? A rövid segédanyag nemcsak a kurzust 
vezetőknek akar segítséget nyújtani, hanem a kurzus részt-
vevőinek is, hiszen felsorol további segédanyagokat, illetve 
kézbe ad egy rövid, gyerekek által kitölthető jegyzetet is.

Azonban fontos, hogy a tanítás nem az iskolában és 
nem is feltétlenül a gyülekezeti csoportokban kezdődik, 
és nem csak ott van helye. A keresztény életre nevelés, job-
ban mondva a hitre nevelés már a családban elkezdődik, 
ahogy erre már részben az előző bekezdésekben is utal-
tam, de ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A családnak, a benne kialakuló érzelmi kapcsolatok-
nak a gyermek személyiségfejlődésében elsődleges szerepe 
van. Ez megnyilvánul a gyermek értékrendjének, világhoz 
való hozzáállásának kialakulásában, de vallási és etikai fej-
lődésében is.10 De a családnak a tanításban is nagyon fon-
tos szerepe van. Gondoljunk csak Luther Márton gondola-
taira, amelyek a káték megírásához vezettek, és amelyeket 
Luther maga is megfogalmaz a Nagy kátéban, amikor ar-
ról beszél, hogy „a családfők kötelesek tanítani a gyerme-
keiket, hogy tudják: meg vannak keresztelve, ezzel Krisz-
tus testének tagjai lettek” (Isó 2012).

A család szerepére hívja fel a fi gyelmet Nagy Zoltán 
(2013) és Isó Zoltán (2012) is, akik az első úrvacsorára va-
ló felkészítés tekintetében olyan megoldást tartanak elkép-
zelhetőnek, ahol a szülővel vagy a szülőkkel közösen foly-
tatott beszélgetés során adnák át a lelkészek az úrvacsorai 
tanítás lényegét egy-két alkalom során, ügyelve arra, hogy 
ez a gyermekeknek megfelelő szinten történjen.

A tanítás mellett a gyermekek fejlődésében nagyon fon-
tos szerepe van a korai impulzusoknak, élményeknek is. 
Zsugyel-Klenovics Katalin fogalmazza meg LMK-dolgoza-
tában, hogy mivel ezek a korai impulzusok rendkívül fon-
tosak egy gyermek fejlődésében, az úrvacsorában való ré-
szesedés is lehet a tanulásnak egyfajta formája. „Kezdetben 
talán csak az úrvacsora külső motívumai válnak fontossá: 

 9 http://www.wesleyan.org/d/UZj9C/Communion-with-Children.
pdf.
 10 Vö. Hitoktatás gyermekkorban. In: Tamminen–Vesa–Pyysiäinen 
2001, 201–216. o.

a részvétel a közösségben, az »együtt« érzésének megélése 
(…). Az idősebbekkel való közös odajárulás az úrvacsorai 
oltárhoz nem hagyhat kétséget a gyerekekben afelől, hogy 
ők is ugyanúgy Krisztushoz tartoznak, mint a felnőttek, és 
a Krisztushoz tartozás nem valami felnőttes dolog, ami-
ből a gyerekek ki vannak zárva – ahogyan azt a felnőtt úr-
vacsora sugallja –, hanem ez a közösség őket is magában 
foglalja.” (Zsugyel-Klenovics 2013) Ugyanezt vélem fel-
fedezni a korai egyházban már ismert és gyakorolt müsz-
tagógikus katekézisben is, hiszen ebben a gyakorlatban a 
tapasztalat és az élmények megelőzik magát az ismeret át-
adását, a szó szoros értelmében vett katekézist. Jeruzsále-
mi Szent Cirill hitoktatói beszédeiben a (felnőtt) keresz-
telésről szólva így beszél erről a gyakorlatról: „Már előbb 
szerettem volna hozzátok, az Egyház igazi és vágyva várt 
gyermekeihez szólni ezekről a szellemi és mennyei titkos 
avató szertartásokról. Mivel azonban nagyon jól tudom, 
hogy hitelt érdemlőbb a fülnél a szem, megvártam azt az 
időt, hogy miután saját élményetek alkalmasabbá tett mon-
danivalóim elfogadására, titeket ennek a paradicsomnak 
ragyogó és jószagú mezejére vezesselek. Különben is, ha 
már méltók voltatok az isteni és éltető fürdőre, ezzel még 
istenibb titkok befogadása is nyitva áll számotokra.”11 Ez a 
szavakon túli, a jelekben, a részvételben, a közösség élmé-
nyében, az öröm átélésében és a gyermeki bizalomban rej-
lő istentiszteleti élmény segíthet gyermekeknek, fi atalok-
nak és időseknek egyaránt abban, hogy az úrvacsorát iga-
zán és mélyen átéljék és megértsék (vö. Reuss 1980, 94. o.).

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy egy a családból 
induló és a gyülekezetbe megérkező, „tanuló közösség-
ben” élő közösségben van helye és lehetősége annak, hogy 
a gyermekeket is megfelelően felkészítsük az első úrvacso-
ravételre, amely a szülőkkel vagy keresztszülőkkel együtt 
történhetne meg. A felkészítések során a cél nem az volna, 
hogy a részvevők – legyenek azok akár szülők, akár gye-
rekek, de akár a felkészítést végző lelkész – megértsék, mi 
is történik az úrvacsorában, hanem hogy mindenki tudja, 
„az élet Ura, Krisztus lép velük közösségre”. A tudás pedig 
a különböző korú megkereszteltek esetében nagyon eltérő 
lehet, és keresztényi, felebaráti kötelességünk, hogy ezt el-
fogadjuk. „Így vehetnek részt az úrvacsorában értelmi fo-
gyatékosok és szenilis öregek” (uo.) – és mellettük a gyer-
mekek és a felnőttek is.

Istentiszteleti aspektus

Ha elfogadjuk, hogy az úrvacsorában nagyon fontos szere-
pe van az Istennel és embertársainkkal megtapasztalható 
közösségnek, akkor fel kell tennünk a kérdést: átélhető-e 

 11 Jeruzsálemi Szent Cirill öt hitoktató beszéde a megkereszteltekhez. 
Első hitoktatás. In: Kühár 1944, 78–83. o.
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ez egyáltalán mai úrvacsorai alkalmainkon, és ezzel együtt 
mai istentiszteleti alkalmainkon? A problémát abban lá-
tom, hogy ha istentiszteleteinken nem tudunk egy olyan 
elfogadó, befogadó légkört megteremteni, ahol helye van 
felnőtteknek és gyerekeknek, időseknek és fi ataloknak, 
egészségeseknek és betegeknek egyaránt, akkor a közös-
ség átélése az úrvacsorában sem lehetséges.

Éppen ezért fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a ke-
resztény istentisztelet minden időben generációk találko-
zása, ahol mindenkinek helye van. Az együtt ünneplők és 
az éppen távol lévők együtt alkotják Isten családját (fami-
lia Dei). Gondolhatunk arra, hogy az apostoli kor igehirde-
tése mindenkinek szólt, éppen úgy, ahogy az apostoli kor 
keresztsége is, legyenek azok akármilyen korúak, akármi-
lyen rangúak, legyenek a hallgatók akár Kornéliuszok, akár 
Euthikoszok (ApCsel 20,8–9). A kereszténység kezdeteitől 
fogva, de már a „Jézus-mozgalom” kezdetei óta nagyon szí-
nes azoknak a tábora, akik Krisztus követői közé tartoz-
nak. Éppen ezért egy egészséges gyülekezetben helye van 
az idős embernek, de a szundikáló kisgyermeknek is (vö. 
Szabóné Mátrai 2004). Isten népébe „kicsik és nagyok 
egyformán beletartoznak, egymással kölcsönös, dinami-
kus életkapcsolatban élnek, egymás iránt kölcsönös fele-
lősséggel tartoznak. A keresztyén közösségben tehát, mi-
vel az nem más, mint Isten családja – familia dei – olyan 
természetesen, életszerűen és elevenen élnek egymás mel-
lett és kerülnek egymással kapcsolatba a generációk, mint 
egy családban.” (Uo. 251. o.)

Az istentiszteletet meg kell hogy határozza az elfoga-
dottság átélése, mégpedig azé az elfogadottságé, amelyet 
Istentől kap az ember. Isten az embert minden feltétel nél-
kül, egyedül szeretetből, egyedül kegyelemből fogadja el. 
Legyen az embernek akármilyen múltja, legyen akármilyen 
a háttér, ahonnan érkezik, akkor is elfogadással találkozik 
Isten részéről. Ezt az elfogadottságot egyedül hitben tudjuk 
megragadni, és úgy gondolom, egyedül ez által a felülről 
jövő elfogadottság által tudjuk igazán gyakorolni ezt em-
bertársaink felé is. Ezzel az elfogadottságérzéssel lesz teljes, 
hogy az istentisztelet a közösség átélése, ami legmarkán-
sabban az úrvacsorában kell hogy megjelenjen (uo.). „Is-
ten mint Atya gyűjti asztala köré gyermekeit, és vendégeli 
meg őket. Az egy kenyérben való részesedés és a közös ke-
hely által ajándékozza Jézus az önmagával és az egymás-
sal való közösséget az istentiszteleti gyülekezetnek. (…) 
Részük lesz egymás életében. Összetartoznak.” (Uo. 255. o.)

Azt gondolom, hogy ennek az összetartozásnak és el-
fogadásnak ki kell terjednie a gyermekekre is. Nemcsak 
úgy, hogy elfogadjuk, hogy izgő-mozgó gyermekek is jelen 
vannak az istentiszteleten, hanem hogy odaengedjük őket 
az oltárhoz, az úrvacsorához, és velük is vállaljuk az úr-
vacsorai közösséget, hiszen „ennek a közösségnek a gyer-
mekek keresztségükben, az Isten megelőző kegyelméből 
lettek tagjai” (Reuss 1980, 93–94. o.).

Tapasztalataim alapján egy ilyen elfogadó istentisztele-
ti közösségben, ahol mindenki otthon érzi magát, a gyer-
mekek ki fognak jönni úrvacsorát venni, hiszen azokban 
a gyülekezetekben, ahol már most szokásban van az úrva-
csora mellett a gyermekek számára a személyes áldás gya-
korlata, boldogan mennek ki a még nem konfi rmált gyer-
mekek is. Balicza Ivánnal együtt úgy gondolom, nem kell 
félnünk attól, hogy a gyermekek „méltatlanul viselkednek, 
vagyis nem úgy, ahogy azt a felnőtt tagok elvárnák, hiszen 
ez ritkán fordul elő” (Balicza 2013, 180. o.). Isó Zoltán ír-
ja tanulmányában, hogy „felemelő tapasztalat volt, ami-
kor a hitét gyakorló család tagjai az óvodás gyermekükkel 
együtt térdeltek az oltárhoz és vettek úrvacsorát. A gyer-
meknek előtte elmondtuk, hogy most kivételesen ő is ré-
szesülhet az úrvacsorában, és hogy az Krisztus teste és 
vére. Olyan méltósággal és áhítattal vette a bemártott os-
tyát a gyermek, hogy az példa lehet a felnőttek számára.” 
(Isó 2012, 14. o.) Ha mégis előfordulna, hogy a gyermekek 
vagy bárki más zavaró módon viselkedik, akkor „mi, erő-
sek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit 
hordozzuk” (Róm 15,1).

Gyakorlati aspektus

Nyilvánvalóan minden teológiai megalapozás ellenére na-
gyon sok gyakorlati jellegű kérdés merül fel a gyermekúr-
vacsorával kapcsolatban. A következő részben arra a két 
kérdésre térek ki, amelyek a témával foglalkozó legtöbb ta-
nulmányban lehetséges problémaként felmerültek.

Hány éves kortól adható gyermekeknek úrvacsora? 

Szülőkkel vagy egyedül?

Az életkor tekintetében nagyon széles skála jelenik meg 
azon egyházak gyakorlatában, ahol a gyermekúrvacsora 
már elfogadott, és a hazai teológiai gondolkodásban egy-
aránt. A teljesség igénye nélkül a világ keresztény egyházai 
közül: az ortodox egyházban gyakorlatilag csecsemőkortól, 
a katolikus egyházban X. Pius pápa 1910-es dekrétuma óta 
hétéves kortól (elsőáldozás) vehetnek a gyermekek is úrva-
csorát (Reuss 1980, 93. o.). A fi nn evangélikus egyházban 
„5-7 éves kortól szüleik vagy az őket nevelő személy kísé-
retében” vehetnek a gyermekek úrvacsorát (uo. 94. o.). Az 
ELCA egyházaiban pedig nem találunk korra való utalást, 
hiszen „semmilyen parancs nincs arra nézve Urunktól, 
hogy milyen életkorban szabad az embereknek megke-
resztelkedni vagy először úrvacsorát venni” (Th e Use of 
the Means of Grace, 38).

Az általam megvizsgált LMK-dolgozatok tanulsága alap-
ján azt láthatjuk, hogy az életkor tekintetében nagyon sok-
féle vélemény szólal meg. Például Nagy Zoltán a 8-9 éves 
kort (2013), Isó Zoltán pedig a 4-5 éves kort (2012, 14. o.) je-
löli meg az első úrvacsora lehetséges időpontjának.
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A magam részéről azon a véleményen vagyok, hogy ha 
kimondjuk, hogy Krisztus urunknak semmilyen utasítása 
nincs arra nézve, hogy milyen korban szabad az embernek 
először úrvacsorát venni, illetve az úrvacsora mint szent-
ség és kegyelmi ajándék nem köthető megértéshez és eh-
hez kapcsolódva bizonyos fokú értelmi képességhez, ak-
kor nem szabad meghatároznunk egy olyan kort, ami-
kortól engedélyezzük az úrvacsorát, még akkor sem, ha ez 
alacsonyabb a jelenlegi, 14-15 éves kornál. Éppen ezért azt 
tartom helyesnek, hogy azoknak a gyermekeknek lehessen 
úrvacsorát adni, akik hívő, a gyülekezetben aktívan sze-
repet vállaló módon érkeznek meg az oltárhoz. Úgy gon-
dolom, hogy egy felelősen gondolkodó keresztény szülő el 
fogja tudni dönteni, hogy mikor hozza ki első úrvacsorára 
gyermekét, illetve az előző részben tárgyalt módon meg-
felelően fel is készíti őt. Izgalmas kérdés ehhez kapcsoló-
dóan az is, amit Bencze András tesz fel tanulmányában: 
„És a hitet önállóan megfogalmazni tudó kor előtt vajon a 
szülő nem beszélhet-e úgy gyermeke nevében, amint a ke-
resztségnél a szülő beszél a megkeresztelendő gyermek ne-
vében?” (Bencze 2013) Olyan gyermekek esetében pedig, 
akik nem szülővel, hanem keresztszülővel, nagyszülővel 
vagy más felnőttel érkeznek rendszeresen az istentisztelet-
re, az illető felnőtt vállalhatná, hogy „a család papja” lesz 
(uo.), és kihozza a gyermeket az úrvacsorai közösségbe. Ezt 
a feladatot pedig akár a gyermek hitoktatója is elláthatná.12

Milyen módon vehetik a gyermekek az úrvacsorát?

Szintén nagyon gyakran merül fel az a kérdés, hogy ha 
adunk úrvacsorát gyermekeknek, akkor milyen módon 
tesszük ezt. Egyrészről igaznak tartom Nagy Zoltán kije-
lentését, hogy a bor kérdése sokkal jelentéktelenebb annál, 
hogy komoly szándék és teológiai megalapozás után ez le-
gyen az akadálya a gyermek úrvacsoravételének (vö. Nagy 
2013). Másrészt viszont úgy gondolom, pontosan az ilyen 
jelentéktelennek tűnő kérdések azok, amelyek ha nincse-
nek tisztázva, sok embert eltántoríthatnak jelen esetben a 
gyermekúrvacsorától, de minden új egyházi gyakorlattól.

A gyermekúrvacsora vételének módjára általában a be-
mártásos úrvacsorát tartják elképzelhetőnek a lelkészek, 
de csakis „minőségi édes vagy fehér bort használva” (Isó 
2012, 14. o.). Bencze András veti fel annak a lehetőségét, 
hogy a szülők kapják és osszák szét Krisztus testét és vé-
rét a gyermekeknek, mégpedig „úgynevezett nagy ostyát 
használva megtöri azt, s adja a vele jövő gyermekeknek” 
(Bencze 2013). Ezt az ostyát pedig a szülők bemárthatják 
a rendes kehelybe (uo.).

 12 Gondoljunk csak arra, hogy ebben az esetben milyen bensőséges, 
közösségi lezárása lehetne egy hittantábornak vagy egy iskolai csen-
desnapnak, ahol az egész hét (vagy év) során közösséggé formálódódott 
színes társaság végül az úrvacsorai közösségbe érkezik meg.

A konfi rmáció jövője

Sokak szerint és saját véleményem alapján is az a leggya-
koribb félelem a gyermekúrvacsorával kapcsolatban, hogy 
így elveszítené jelentőségét és hangsúlyát a konfi rmáció. 
Ugyanakkor a konfi rmációval foglalkozó teológus mindun-
talan küzd azzal a kérdéssel, hogy helyesen meghatározza 
a konfi rmáció tartalmát. Gerard Austin ezt így fogalmaz-
za meg: „A konfi rmáció kezdettől fogva olyan gyakorlat, 
amely keresi saját elméletét.”13

Úgy gondolom, hogy ha a konfi rmáció már nem lesz az 
első úrvacsora feltétele, és betölti eredeti, főként katecheti-
kai és hitvallást segítő funkcióját, akkor nemhogy elveszti 
értelmét és hangsúlyát, hanem sokkal inkább megfelel ere-
deti céljának. Valódi ünneppé válik, ahol az emberek tu-
datosan és személyesen vállalhatják hitüket a gyülekezet 
közössége előtt (vö. Balicza 2013).

A konfi rmáció időpontjára vonatkozóan általános tapasz-
talat, hogy a legtöbb témában megszólaló teológus korainak 
tartja a jelenlegi időpontot. Baranyay Csaba teszi fel az őszinte 
kérdést tanulmányában: „Miért játszatjuk el minden tizenkét 
(vagy tizennégy) évét betöltött fi atallal, hogy itt valami komoly 
dolog történik, amikor ő maga ebből nem igazán érez sem-
mit?” (Baranyay 2000, 33. o.) Balicza Iván és Bencze András 
ezért talán joggal fogalmazza meg, hogy a konfi rmáció idő-
pontja kapcsolódhatna a formális hittantanulmányok lezárá-
sához, vagyis az általános iskolás kor végén vagy az érettség-
ihez kötve kerülhetne sor a konfi rmációra.14 Bencze András 
felveti a kettős konfi rmáció lehetőségét is, vagyis azt a gya-
korlatot, amikor is kisiskolás korban, megfelelő felkészítés 
után úrvacsorához engedjük a gyermekeket, majd 17-18 éves 
korban számot adhatnak hitükről és tudásukról, ezáltal pe-
dig ténylegesen is a gyülekezet felnőtt, felelősségteljes, aktív, 
választó és választható tagjaivá válhatnak (vö. Bencze 2013).

Befejezés

Befejezésképpen elmondhatjuk, hogy az úrvacsora szentsé-
gének gazdagságát már az is mutatja, hogy a különböző egy-
házak szerte a világon milyen elnevezéssel illetik és illették a 
teológiatörténet során. Minden egyes elnevezés mögött egy-
egy nagyon fontos aspektus húzódik meg, így hasznosnak 
látom, ha megismerjük, más egyházak miért éppen úgy ne-
vezik az úrvacsorát, ahogyan azt teszik. Ugyanakkor szinte 
kivétel nélkül minden elnevezés és az úrvacsorával foglakozó 
szakirodalom kiemeli, hogy az úrvacsora egyik legjelentő-
sebb tartalma a közösség a Feltámadottal és a gyülekezet-
tel és annak minden egyes tagjával, így a gyermekekkel is.

Foglalkozni kell azzal, hogy az Ószövetség és Újszö-

 13 Austin 1985, 23. kk. Idézi Nagy 2013.
 14 Vö. Balicza 2013; Bencze 2013.
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vetség lapjai, a korai egyháztörténet nagy alakjai és refor-
mátorunk, Luther Márton hogyan tanúskodik arról, hogy 
szabad-e úrvacsorát venni gyermekekkel. A páskavacso-
ra mindenképpen hasznos és továbbvezető a téma szem-
pontjából, két okból kifolyólag: egyrészt, bár ebben a ku-
tatók véleménye nem egységes, az úrvacsora előképének 
tekinthető. Másrészt pedig a zsidó páskavacsorákon he-
lye van a gyermekeknek is, sőt az est menetében, a litur-
giában kulcsfontosságú szerepük van. Az Újszövetség és 
az azzal foglalkozó kutatók alapján pedig elmondhatjuk, 
hogy semmilyen rendelkezés nincs arra nézve az Újszö-
vetségben, hogy hány éves kortól és kik vehetnének úrva-
csorát, ahogyan igaz ez a keresztelésre nézve is. A témá-
val való komoly foglalkozás során megerősödhetünk ab-
ban, hogy Pál apostol sokat emlegetett szavai az úrvacsora 
méltó vételével kapcsolatban nem arra vonatkoznak, amit 
ma sokszor és sokan ebben a kifejezésben látnak. Vélemé-
nyem szerint ellentétes Pál apostol gondolkodásával és az 
Első korinthusi levélben felvázolt helyzettel, hogy a méltó 
vételt az úrvacsora megértésében ragadjuk meg. Pál apostol 
nyomán azt gondolom, hogy akkor lesz valaki méltatlanná 
az úrvacsora vételére, ha megtagadja a közösséget azoktól, 
akik vele együtt az egy test, az egyház tagjai, ha nem vál-
lalja fel azokat a keresztény testvéreit, akik esetleg valami-
ben mások, mint ő. Az egyháztörténet vizsgálata alapján 
kimondhatjuk, hogy a nyugati egyházban megközelítőleg 
a IV. lateráni zsinatig szokásban volt a gyermekúrvacso-
ra, ahogy ezt az egyházatyák munkájából is láthatjuk. Lu-
ther Márton témához való hozzáállása alapján azt mond-
hatjuk, hogy reformátorunk nem tette le egyértelműen a 
voksát a gyermekúrvacsora mellett, de ellene sem.

Vizsgáltam a külföldi evangélikus egyházak álláspont-
ját is, és megállapítottam, hogy általában nem kötelező dön-
tésként, hanem ajánlott gyakorlatként kezelik a témát. Ez-
zel együtt a rendelkezésemre álló információk alapján arra 
a megállapításra jutottam, hogy ahol a zsinat engedélyez-
te a gyermekúrvacsorát, ott a gyülekezetek bevezették azt. 
Vizsgáltam a hazai bevezetés esetén felmerülő aspektuso-
kat és problémákat is, illetve foglalkoztam azzal a kérdés-
sel, hogy a gyermekúrvacsora bevezetése esetén mi lehet 
a konfi rmáció jövője.

Egyetértek azokkal, akik úgy vélik: olyan gyermekek-
nek adható úrvacsora, akik hívő családban élnek. Ugyan-
akkor véleményem szerint az lenne az ideális megoldás, 
ha a gyermekek szüleikkel, keresztszüleikkel vagy hitok-
tatójukkal együtt az oltárhoz jőve kaphatnának úrvacso-
rát. Így azokat a gyermeket sem zárnák ki az úrvacsorai 
közösségből, akik hittanos társaikkal, nem pedig szüleik-
kel érkeznek az istentiszteletre.

A felkészítés tekintetében kettős irányt tartok elkép-
zelhetőnek: egyrészt a gyülekezeti szintű felkészítést, ame-
lyen minden gyülekezeti tag részt vehetne, és így biztosíta-
nánk azt, hogy idővel a családok megfelelő módon fel tud-

ják készíteni tagjaikat az első úrvacsora vételére; másrészt 
pedig a személyes beszélgetés formájában történő felkészí-
tést, amely a legjobb esetben szűk családi körben történne 
a gyermekek, a szülők és a lelkész részvételével.
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A keresztény és más vallásokhoz tartozó emberek közötti 
házasságok számának növekedése számos kérdést vet föl a 
különböző egyházak lelkészei számára. Az Egyházak Öku-
menikus Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa 
ezt fölismerve állította össze e közös tanulmányt.

Tudatában vagyunk annak, hogy vannak olyan egyhá-
zak és vallási közösségek, amelyek nem tartanak valláskö-
zi esküvőt és nem fogadják el az ilyen házasságot. E szöveg 
azonban a kortárs világ egy olyan valóságával kíván fog-
lalkozni, amellyel nézetünk szerint mindenkinek szembe 
kell néznie. A szöveg elsősorban lelkészeknek szól, akik-
nek egy nehéz kérdéskör átgondolásához nyújt alapanya-
got. De mások számára is hasznos lehet, akik házasságra 
fölkészítéssel vagy házassági tanácsadással foglalkoznak.

Ezért ez lényegében egy lelkipásztori jellegű gondolat-
ébresztő szöveg. Az első rész egy fölmérés eredményeit köz-
li, amelyet a szerzők maguk végeztek el. A második rész az 
egyházak által kiadott, a vallásközi házasságra vonatkozó 
elérhető anyag áttekintése. A harmadik rész hat megfon-
tolásra érdemes kérdéskört tárgyal, amelyet az ilyen há-
zasságok vetnek föl.

A szöveg nem tanításbeli kijelentés. Fölismerve, hogy az 
egyházak különbözőképpen vélekednek a házasságról, nem 
kísérel meg kidolgozni egy olyan teológiai alapállást, amely 
a vallásközi házasságokra alkalmazható volna. Mindegyik 
egyház felé elvárás, hogy kidolgozza a saját irányelveit.

Ez nem a különböző vallások házasságfölfogását tár-
gyaló tanulmány. Az erre vonatkozó tájékoztatás elérhe-
tő máshol. A szöveg valójában nagyon is általános marad. 
Minden vallásra külön érdemes alkalmazni: a zsidó–ke-
resztény, a muszlim–keresztény, a szikh–keresztény házas-
ságokra, és így tovább. Mindazonáltal az itt átgondolásra 
ajánlott megállapítások átfogóan hasznosak.

Ez nem egy javaslat a vallásközi házasságok kötésére. 
A szöveg egyszerűen csak olyan helyzetekkel foglalkozik, 
ahol ilyen házasságokat kötnek. A lelkészeket kívánja segí-
teni abban a feladatukban, hogy fölhívják a vallási határokat 
átlépő házasságot tervezők fi gyelmét mindarra, amire szá-
míthatnak. Mindazonáltal e párok elkötelezettségét, amint 
az kialakult, komolyan kell venni és tiszteletben kell tartani.

Bevezetés

1. A vallásközi kapcsolatok területén gyakran hivatkoznak 
az „élet párbeszédére”. Ez alatt a különböző vallású embe-
rek közötti mindennapi találkozásokat értik – a lakóhelyen 
és a munkahelyen, az iskolában és a szabadidős elfoglaltsá-
gok során –, amelyeket előremutató módon élnek meg, és 
ezért megértésre, összhangra és békére vezetnek.

2. A találkozás egy sajátos alakzata a vallásközi házas-
ság, amely a lehető legközelebbi kapcsolatba hoz egy nőt és 
egy férfi t, akik különböző vallásokhoz tartoznak.

3. A sokvallású társadalmakban mindig is léteztek eff éle 
vallásközi házasságok. De a megnövekedett mobilitás mai 
világunkban a különböző vallású emberek közötti kapcso-
latok számának növekedését hozta, ezzel együtt pedig a val-
lásközi házasságok számának növekedését is. Néhány or-
szágban e növekedés a kisebbség és a többség viszonyával 
kapcsolatos más tényezőknek tudható be.

4. Minthogy e házasságok sajátos kihívást jelentenek, 
az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint a Valláskö-
zi Párbeszéd Pápai Tanácsa közös megfontolások megfo-
galmazását határozta el. A döntést az Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa és a Római Katolikus Egyház Közös Mun-
kacsoportja kérésére hoztuk meg.
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5. A folyamatot 1994-ben egy fölméréssel kezdtük. Kér-
dőíveket állítottunk össze és küldtünk el különböző egy-
házaknak és közösségeknek. Az e kérdőívre született vá-
laszok szolgálnak e szerény kiadvány első részének alapjá-
ul. A második rész az egyházak és a keresztény közösségek 
által e kérdéskörben eddig készített néhány anyagot te-
kinti át. A harmadik rész röviden, de rendszerezetten né-
hány megfontolást tartalmaz a vallásközi házasságok bi-
zonyos vonatkozásairól, amelyeket a fölmérés és a forrá-
sanyagok vetettek föl.

6. E rövid kiadvány keretei között nem lehetséges, 
hogy bemutassuk a különböző vallások házasságfölfogá-
sát. A vallásközi házasságok jogi vonatkozásaival sem tu-
dunk foglalkozni. Az egyes egyházaknak megvannak az 
ilyen esetekben alkalmazandó saját törvényeik. Figyelmet 
kellett volna fordítani a polgári házasságra vonatkozó tör-
vényekre is, ezek viszont országról országra változnak.

7. Azt reméljük, hogy e kiadvány (amely jó néhány lel-
kipásztori megfontolást kínál) a házassági fölkészítéssel és 
tanácsadással foglalkozó lelkészeket és párokat elgondol-
kodásra és megbeszélésekre fogja ösztönözni.

I. Egy fölmérés tapasztalatai: Az egyházak, 

valamint a keresztény és a nem keresztény 

házastársak

8. Annak érdekében, hogy a vallásközi házasságok és az 
általuk fölvetett kérdések jelenlegi állapotát megismerjük, 
számos szöveget, lelkipásztori útmutatást és forrásanyagot 
gyűjtöttünk össze. Az áttekintés természetesen nem lehet 
teljes. A hozzáférhető szövegek a hosszúságuk, a megkö-
zelítésük és a stílusuk tekintetében eltérnek (némelyiket 
ismertetjük is a következő részben).

9. Egy lépéssel továbbmenve, 1994-ben három különbö-
ző – az egyházaknak, a keresztény, illetve a nem keresztény 
házastársaknak címzett – kérdőívet küldtünk szét egyhá-
zak egy átfogó csoportjának – különösen olyan országok-
ban, ahol a vallásközi házasságok viszonylag elterjedt je-
lenségnek számítanak –, valamint a vallásközi házaspárok 
egy nem túl nagy, de sokszínű mintájának.

10. A beérkezett válaszok nem voltak túl nagy számú-
ak. Nehéz megmondani a pontos okokat, amelyek sokak 
habozásáért felelősek az adott kérdések megválaszolása 
terén. Kiemelhetjük, hogy néhány egyháznak nincsenek 
egyértelmű és részletes szabályai vagy elismert gyakor-
lata, és nem is nagyon foglalkoznak idevonatkozó szabá-
lyok kifejlesztésével. Sok mindent a lelkészek megkülön-
böztető képességére hagynak. Noha a házasság szentségi 
megünneplésére, egyházjogi elrendezettségére és az egy-
ház lelkipásztori felelősségére vonatkozóan vannak általá-
nos szabályok, számos országban hajlanak arra, hogy az 

egyes esetekkel külön-külön foglalkozzanak, mindig az 
adott helyzetre tekintettel.

11. Érthető sok házaspár vonakodása attól, hogy a val-
lási dolgokkal kapcsolatos egymás közötti viszonyaikról 
beszéljenek. Némelyek hallgatni akarnak azokról a kérdé-
sekről vagy nehézségekről, amelyeket a saját otthonukban 
is kerülnek. Mások tiltakoznak a házasélet meghitt terüle-
tére való behatolás ellen.

12. Magától értetődik, hogy a kérdőívek eredményeit 
óvatosan kell kezelnünk. Valójában nem tarthatnak igényt 
társadalomkutatási hitelességre vagy igazolhatóságra, de 
teljes egészében fi gyelmen kívül sem hagyhatjuk őket. Szá-
mos, a lelkipásztori gondozással foglalkozó vagy a vallás-
közi házasságok tanulmányozásában tapasztalt ember az 
e területtel kapcsolatos ismereteinek a beigazolódását lát-
ja bennük. Egyik végkövetkeztetés – bármennyire is ideig-
lenesnek bizonyul majd – sem volt annyira meglepő, hogy 
még alaposabb vizsgálatot igényelne.

A) Az egyházak

13. A vallásközi házasságok számbéli jelentősége változá-
sának általános irányaira vonatkozó válaszokat számsza-
ki adatokkal nem lehetett alátámasztani. Nem volt arra 
utaló jel, hogy ilyen adatok ténylegesen léteznének, kivé-
ve a templomban kötött és ennek megfelelően anyaköny-
vezett házasságok esetében. A tájékoztatásokat gyakran 
csak elbeszélések vagy személyes becslések támasztották 
alá. Összességében az összegyűjtött tájékoztatás azt mu-
tatja, hogy a vallásközi házasságok száma az elmúlt évek-
ben növekedett vagy legalábbis állandó maradt. Egyetlen 
válasz sem utalt arra, hogy csökkent volna. Néhány válasz 
azonban megfelelőnek tartotta annak megemlítését ebben 
az összefüggésben, hogy a vallásközi házaspárok között a 
válások száma megnövekedett.

14. Néhány nyugati országban a válaszolók vallásközi 
szertartásokat is tartottak, noha nem nagy számban. A val-
lásközi szertartások általános aránya azonban rendkívül 
alacsony maradt. Az ilyen szertartások többségét, úgy tű-
nik, keresztény templomokban tartották.

15. Amikor vallásközi szertartásokat tartanak, a vála-
szok egy kisebb része mindkét érintett közösség lelkésze-
inek közös részvételéről számol be. Amikor ilyenre kerül 
sor, kevesen tervezik meg együtt a szertartást. Sokkal gya-
koribb az a helyzet, hogy a szertartást vezető lelkész a má-
siknak csak korlátozott szerepet szán.

16. Az olyan esetek sem túl ritkák, amikor egymás után 
két különböző szertartásra kerül sor. Az egyik gyakran 
nem nyilvános, hanem csak maga a pár és a szűk család 
vesz részt rajta. A legtöbb vallásközi házasságot a polgári 
házasságkötés szabályai szerint kötik azon országokban, 
ahol ez lehetséges.
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17. A tanácsadás területén a lelkészek az esküvő előtt 
jobban bevonódnak, mint utána, ugyanakkor a lelkipász-
tori kísérés nem korlátozódik a lelkészekre. Vannak pél-
dák arra is, hogy vallásközi házaspárok nem hivatalos 
csoportjai látnak el közvetett módon lelkipásztori fel-
adatokat.

18. Az egyházak gyakran nem teszik egyértelművé a 
vallásközi házasságokra vonatkozó értékelésüket. Míg szá-
mos válaszadó fejezte ki abbéli reményét, hogy e házassá-
gok előremutatóan járulnak hozzá a keresztények és a más 
vallási közösségek közötti párbeszédhez és összhanghoz, a 
vallásközi házasságok kilátásaival kapcsolatos kételyeket 
sem rejtették véka alá.

19. Noha a vallásközi házasságoknak a házastársak val-
lási elkötelezettségére gyakorolt hatásáról nincsen megfe-
lelő áttekintés, gyakran vélik úgy, hogy sokszor egy már 
meglévő vallási közömbösség és viszonylagosság folyta-
tódik, amely számos esetben még tovább erősödik. Azon 
esetek száma meglehetősen korlátozott, ahol a házastársak 
külön-külön folytatják a vallásuk gyakorlását. Ez ráadásul 
nem is történik minden nehézség nélkül.

20. Mindkét vallási hagyomány követésének lehe-
tősége egy családon belül, noha egyes esetekben kívá-
natos, gyakran életszerűtlennek tűnik. Néha úgy vélik: 
ahhoz, hogy az egyik házastárs mélyen elkötelezett ma-
radjon a vallásában, a másik házastársnak vagy vallás-
talannak, de türelmesnek, vagy pedig a házastárs vallá-
sa iránt tiszteletteljesnek kell lenni, néha egészen a von-
zódásig is elmenve.

21. Az áttérés tekintetében megjegyzik, hogy az esetek 
nagy részében különbséget kell tenni a néha elvárt, néha 
pedig bátorított külsődleges tett, valamint a másik házas-
társ vallásához tartozásra vonatkozó személyes döntés kö-
zött, amelyet hosszú távú elkötelezettség követ. Egy ilyen 
megkülönböztetést is észben tartva úgy tűnik, hogy nem 
lett több áttérés, mint korábban. Az áttérésben különösen 
két tényezőnek van nagyobb szerepe: a külső nyomásnak, 
hogy valaki az adott vallási közösséghez tartozzék, vala-
mint a házaspár vágyának, hogy nagyobb legyen a csalá-
di összetartás.

22. Az erős társadalmi nyomás, valamint a jogi elő-
írások és korlátozások hiányában az általános irány az, 
hogy az el nem kötelezett házastárs követi a vallásilag el-
kötelezettet. Ugyanakkor azonban úgy tűnik, hogy több 
keresztény házastárs tér át más vallásra, mint fordít-
va. Néhány országban a vallásközi házasságok az eskü-
vő napján megszűnnek vallásköziek lenni. Az ilyen ese-
tekben az egyik házastárs úgy dönt, hogy áttér a másik 
vallására, vagy erre kifejezetten kérik. Az áttérés néha 
csak ideiglenes.

23. Kevés bizonyíték van kiterjedt megbeszélésekre a 
vallásközi házasságban érintett két közösség vallási veze-
tői között, ha vannak egyáltalán ilyenek.

B) A keresztény házastársak

24. A keresztény házastársak teljes körűbben válaszoltak a 
kérdőívre, mint nem keresztény házastársaik. Ugyanakkor 
azonban a válaszaik korántsem voltak kimerítőek. Majd-
nem mindegyikük ragaszkodott a névtelenséghez vagy a 
bizalmas kezeléshez.

25. A keresztény házastársak többsége kijelentette, hogy 
az egyházaikhoz nem fordultak lelkipásztori segítségért. 
Nem is lepődtek meg tehát azon, hogy nem nyújtottak ne-
kik ilyet. Néhányan azonban hálásak voltak a kapott sze-
mélyes tanácsért és erkölcsi támogatásért, noha azt nem 
hivatalosan kérték, és nem is hivatalból ajánlották föl.

26. A válaszadók összességében visszafogottak voltak 
a házasság utáni vallási gyakorlatuk fejlődésének leírásá-
ban. Míg sokan megerősítették, hogy az alapvető elkötele-
zettségük vagy annak hiánya lényegében nem változott, a 
legtöbb esetben megjegyezték, hogy eredeti közösségük-
ben a vallásgyakorlásuk csökkent. A házastárs általában 
tudomásul vette, sőt hangsúlyozta a másik fél jogát a val-
lásának gyakorlásához. A családi élet megszervezésével 
kapcsolatos okok miatt azonban e gyakorlat gyakran ne-
hézkesnek bizonyult.

27. A többséget nem érdekelte a vallási közössége ítéle-
te és hozzáállása, sőt még csak el sem gondolkodott rajta. 
Néhányan kifejezték a kiközösítés vagy a peremre szorí-
tás fölötti fájdalmukat vagy dühüket. Valamivel keveseb-
ben viszont elégedettségüknek adtak hangot, és dicsérték 
a közösségük megértését és gondoskodását.

28. Otthon nem sok „vallásközi párbeszéd” zajlik: a val-
lási különbségeket gyakran inkább kerülik vagy fi gyelmen 
kívül hagyják. Ugyanakkor azonban a házastársi feszültsé-
gek esetén e különbségek előjöhetnek, néha erőteljesen is. 
Önmagukban a vallási kérdéseket csak a legritkább eset-
ben tekintik viszályforrásnak.

29. A gyermekek vallási nevelése, ha egyáltalán komo-
lyan veszik, ritkán közös feladat. E ritka esetekben is in-
kább arra szorítkoznak, hogy az Istenbe és a túlvilágba ve-
tett hitet megtanítsák, hogy az erkölcsi ítéletalkotás gya-
korlására oktassanak, valamint hogy a türelmet és a vallási 
sokszínűség tiszteletét hirdessék. Más esetekben a vallási 
nevelést az egyik szülőre bízzák, néha pedig általa az egyik 
vallási közösségre.

C) A nem keresztény házastársak

30. A nem keresztény házastársnak általában a keresztény 
fél egyházával kevés kapcsolata van, vagy egyáltalán nincs. 
Nem sok olyan eset van, amikor a nem keresztény házastár-
sat arra kérték, hogy térjen át a kereszténységre. Valamivel 
több esetben a nem keresztény felet arra bátorítják, hogy 
tanuljon a kereszténységről, és erre lehetőséget is adnak ne-
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ki; vagy pedig arra kérik, hogy kötelezze el magát a keresz-
tény fél vallásszabadságának tiszteletben tartása mellett.

31. A keresztény házastárs hitét összességében semle-
ges tényezőként említik. Bizonyos esetekben a házaspár 
számára egyenesen előnyösnek tartják. Nem tekintik le-
hetséges veszélyforrásnak, különösen, amikor magánügy-
ként élik meg. A nem keresztény házastárs néhány esetben 
megkísérli – inkább közvetve, mint közvetlenül – a másik 
fél vallásgyakorlatának gyöngítését.

32. A gyermekek vallási nevelését nehézségnek találják. 
Hozzá lehet úgy állni, hogy elhanyagolják és/vagy állandó-
an „elhalasztják”. Amikor meghoznak egy döntést, az élet-
szerű választást az jelenti, hogy a gyerekeket az egyik val-
lási közösség hagyománya szerint nevelik, de a másik val-
lás iránti nyitottság – és tisztelet – szellemében.

33. A legtöbb válasz szerint a közösség hozzáállása álta-
lában kedvezőtlen. A válaszadók többsége a családjuk vagy 
a vallási közösség részéről fönntartásokról vagy ellenséges 
hozzáállásról számol be. Míg a keresztény házastárs csa-
ládja és közössége részéről talán kevesebb ellenségesség 
tapasztalható, néhányan mégis felsőbbrendűségi tudatról 
számoltak be. A nem keresztény házastársat udvariasan, 
de leereszkedően kezelhetik, ezért esetleg nem érzi magát 
teljesen elfogadva.

II. A vallásközi házasságra vonatkozó elérhető 

anyag áttekintése

34. A legtöbb elérhető szöveget Nyugat-Európában és 
Észak-Amerikában írták. Általában egy bizonyos keresz-
tény hagyomány szemszögéből beszélnek; közülük csak 
néhány ökumenikus. A többségük egyetlen ország hely-
zetével foglalkozik. Mindegyik ragaszkodik saját össze-
függésrendszeréhez, és nem tart igényt egyetemességre. 
Sokkal több szöveg foglalkozik a muszlim–keresztény há-
zasságokkal, mint a vallásközi házasságokkal általában. 
A legkorábbi szöveg 1964-ből származik: ez „véleménye-
ket” közöl a muszlim–keresztény házasságokkal kapcso-
latban. Később többet hallunk a „nevelési távlatokról”. Az 
1980-as évektől kezdve egyre több és több lelkipásztori és 
istentiszteleti irányelvvel találkozunk. A szövegek nevelési 
jellegét továbbra is hangsúlyozzák. A legutóbbi szövegek 
közül elég sok határozza meg magát úgy, mint „forrásszö-
veg”, „segédkönyv” vagy „irányelv”.

35. Szükségtelen említenünk, hogy a szövegek hossza, 
stílusa és hangsúlyai eltérnek egymástól. Elsősorban lelké-
szeknek szólnak, akiktől elvárható, hogy a keresztény kö-
zösség nevében tanácsokat adjanak a vallásközi házassá-
got fontolgató fi ataloknak, és vezessék őket. A szövegeket a 
házaspárok és a családjaik részére is hozzáférhetővé teszik, 
illetve néhány esetben gyülekezetek és teológiai karok szá-
mára is. Akár a vallásközi házasságok társadalmi jelentő-

ségén alapulnak e szövegek, akár nem, gyakran azt jelzik, 
hogy már most is elegendő számú vallásközi házasság van 
ahhoz, hogy a kérdéskör megfontolásra és cselekvésre mél-
tó legyen. Annak valószínűségére is utalnak, hogy az ilyen 
házasságok száma később növekedni fog. Míg néhány szö-
veg a vallásközi házasságokat a korszak elfogadott ténye-
ként kezeli, számos másik eleve e házasságok nehézségekkel 
teli, szokatlan vagy akár „kivételes” jellegét hangsúlyozza.

36. A szövegek eltérnek ama kihívás jelentőségének 
hangsúlyozásában, amely elé a vallásközi házasságok ál-
lítják a keresztény közösséget. Egyetértenek azonban ab-
ban, hogy érzékeny, megértő és gondoskodó lelkipásztori 
hozzáállásra van szükség. Noha nyíltan egyik szöveg sem 
óv a vallásközi házasságoktól vagy fi gyelmeztet azokra, a 
legtöbb a nehézségeket hangsúlyozza, amelyeket e házassá-
gok magukban hordoznak. A nehézségeket nem kizárólag 
a vallási különbségeknek és azok közvetlen következmé-
nyeinek tulajdonítják, hanem legalább annyira a nemzeti-
ségi és kulturális különbségeknek is, amelyek a vallásközi 
házasságok gyakori jellemzői. Számos szöveg utal a vallás-
közi házasságok által hordozott ígéretekre, a lehetőségek-
re, amelyeket a kölcsönös gazdagodás számára kínálnak. 
Néhány a többinél is részletesebben kifejti, hogy e gazda-
godás milyen módokon megy végbe. Mások azokat a fel-
tételeket kísérlik meg leírni, amelyek e gazdagodás meg-
történtéhez szükségesek.

37. A szövegek összességükben inkább lelkipásztoriak, 
mint teológiaiak, és inkább társadalomkutatásiak, mint 
embertaniak. Némelyik azonban általánosságban a házas-
ság keresztény fogalmát járja körül, és annak gondos mér-
legelésére hív, hogy vajon a vallásközi házasságok sajnála-
tosak-e és mennyiben, amellett természetesen, hogy méltó-
ak a lelkipásztori fi gyelemre. Mások a házasság keresztény 
fölfogásának szentírási alapjaival foglalkoznak. Megvizs-
gálják a vallásközi házasságokra vonatkozó szentírási ta-
núságtételt, és benne a páli tanítást, amely a fölmentés 
alapját jelenti. Mindazonáltal mindegyik szövegben nagy 
fi gyelmet szentelnek a házasság bevált keresztény gyakor-
latának, a szertartás jelentésének és/vagy a szentségi jelle-
gének, illetve az ebből következő egyházjogi helyzetének.

38. Számos szöveg buzdítja arra a keresztény lelkésze-
ket és más érintetteket, hogy ismerkedjenek meg más val-
lási hagyományoknak a házasságra vonatkozó fölfogásá-
val és gyakorlatával. Tájékoztatást is nyújtanak, általában 
csak az alapismeretekről, de akkor elég részletesen is. Né-
melyik jogi kérdéseket hangsúlyoz. Adott esetben az össze-
hasonlító házasságjog egyes elemeit is leírják. A házasság 
keresztény, illetve más vallások szerinti jelentőségének ösz-
szehasonlítását a legtöbbször nem fejtik ki, noha egy vagy 
több esetben erre is tudatosan törekednek.

39. Csaknem az összes szöveg fölhívja rá a fi gyelmet, 
hogy a gyermeknevelés és különösen is a vallási nevelés 
központi kérdés, ha nem a központi kérdés. A többség sze-
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rint az tűnik a legjobbnak, hogy a gyermeket egy hagyo-
mányban neveljék föl a vallásközi családon belül, míg mind 
elméletben, mind példamutatással a másik hagyomány 
tiszteletére is megtanítják. Néhány szöveg nem rejti véka 
alá a vágyat, hogy e vallási hagyomány a kereszténység le-
gyen, és arra hívják föl a keresztény házastársat, hogy a há-
zaspáron belül tegyen tanúságot a vallási hagyományáról. 
A másik házastárs vallásszabadságának tiszteletben tartása 
hangsúlyos, beleértve azt is, hogy tanúságot tehessen a val-
lási hagyományáról. Annak szükségességét is aláhúzzák, 
hogy vallási dolgokban soha ne legyen kényszer és erőszak.

40. Számos szöveg hivatkozik az esküvői szertartásra, 
hangsúlyozva annak nyilvános jellegét, és fönntartásokat 
fogalmazva meg a megismétlésével kapcsolatban. Bizonyos 
esetekben különbséget tesznek a fő szertartás és az azt kö-
vető áldás vagy ünnepség között, amelyre a másik közös-
ségben kerül sor. Miközben ajánlják a keresztény szertar-
tást és fölsorolják ennek föltételeit és követelményeit, né-
hányan a másik közösség vallási vezetőinek lehetőségeit 
és részvételi módozatait is tárgyalják. Számos szöveg kö-
zöl mintákat a keresztény házassági szertartásokra vagy az 
esküvői istentiszteletekre és/vagy ezek különböző lehetsé-
ges átdolgozásaira.

41. Mindegyik szöveg kiemeli a házasság alatti lelki-
pásztori segítség jelentőségét, és tanácsokat ad a családok-
nak és a keresztény közösségnek. Néha valódi történeteket 
vagy kitalált példákat használnak annak bemutatására, 
hogy az esetek sokfélesége hatalmas kihívásokat támaszt. 
Mindez azt nyomatékosítja, hogy minden házaspár egye-
di, és nem lehet egyetlen lelkipásztori szabályt alkalmaz-
ni mindenkire.

III. Hat megfontolandó kérdéskör: A vallásszabad ság, 

a valláskülönbség mint fegyver és gazdago dás, a 

gyermeknevelés, a család és az iskola, a kapcsolatok 

a közösséggel

A) A vallásszabadság

42. A vallásszabadság joga az emberi személy egyik leg-
alapvetőbb joga. A házasságkötés sem veszi el e jogot. Az 
ember egy bizonyos valláshoz tartozása akkor is megma-
rad, ha a házastársak különböző vallásúak.

43. A vallásszabadság joga nemcsak a benső meggyő-
ződésekre, a hitbeli kérdésekre vagy a hitvallás megtéte-
lére vonatkozik: kiterjed a hit megélésére az egész életben, 
és különösen is az istentisztelet által. Az ilyen istentiszte-
letet azonban nem csupán egyéni alapon kell tekinteni. 
A vallásnak van egy nyilvános, közösségi vonatkozása is. 
Igaz, hogy a vallásközi házasságban a felek tudnak egyé-

nileg is imádkozni, otthon. De szükségük és joguk is van 
arra, hogy csatlakozzanak a közösségükhöz az istentisz-
teleten, a templomban vagy kápolnában, szentélyben vagy 
mecsetben. Valami hiányzik, ha nem vesznek részt a na-
gyobb ünnepek szertartásain, karácsonykor, húsvétkor, a 
böjt megtörésének ünnepén (íd al-fi tr), Nának guru szüle-
tésnapján, és így tovább. A vallás egyéni és közösségi vo-
natkozásai kölcsönösen fönntartják egymást.

44. A vallásközi otthonokban, vagyis ahol a házastár-
sak különböző vallásúak, a vallásszabadság gyakorlása ösz-
szeütközésbe kerülhet a házasság egy olyan minőségével, 
amelyet a felek fönt akarnak tartani: vagyis az összhang-
gal. A házastársak közötti kapcsolat boldog kibontakozásá-
hoz elengedhetetlen a megértés és a béke légköre. A sajátos 
vallási nézőpontok és az eltérő vallásgyakorlatok nem ve-
szélyeztetik szükségképpen az összhangot, mégis könnyen 
erre vezethetnek. A vallásközi házaspárok kísértésbe eshet-
nek, hogy az egyik vagy mindkét vallás fi gyelmen kívül ha-
gyásával kíséreljenek meg fölülkerekedni a nehézségeken.

45. Az egyik vallás fi gyelmen kívül hagyása végbemehet 
azáltal, hogy az egyik házastársat átveszik a másik vallásá-
ba. Természetesen e lépést akkor lehet megtenni, ha ő föl-
fedezte a másik vallás szépségét, és az magával ragadja őt. 
De a hiteles megtérés eredménye is lehet. Tagadhatatlan, 
hogy sok ember a keresztény házastársa életpéldája miatt 
kezdett el érdeklődni a kereszténység iránt: megismerték 
Urunkat, Jézus Krisztust, és saját akaratukból és örömmel 
kérték, hogy megkeresztelkedhessenek az Egyházban. Néha 
azonban az átvétel a beletörődés tettéből következik. Túl-
ságosan megterhelőnek érzik, hogy továbbra is ragaszkod-
janak a saját vallásuk gyakorlásához, ezért a feleség vagy 
a férj abbahagyja a saját hagyománya szerinti imádkozást 
és istentiszteletet, hogy a másik vallás gyakorlását kezd-
je el. Az is megtörténhet, hogy a vallásgyakorlás egysze-
rűen csak abbamarad. Ezekben az esetekben az adott há-
zastárs vonatkozásában vallási veszteségről beszélhetünk.

46. Az átvétel a másik házastárs, annak családja vagy 
egyszerűen ama környezet által kifejtett nyomásgyakorlás 
hatására is végbemehet, amelyben a házaspár él. E nyomás-
gyakorlás, amelyet meg kell különböztetni a példamutatás 
tanúságtételétől, nem tiszteli a személy épségét. Erős alap-
elv, hogy nincs kényszer a vallásban.

47. Az is megtörténhet, hogy a házastársak kifejezetten 
vagy hallgatólagosan megállapodnak abban, hogy minden 
vallást fi gyelmen kívül hagynak az otthonukban. A vallást 
megosztó tényezőnek tartják, amelyet a legjobb elkerül-
ni. Nem beszélnek róla, nem imádkoznak együtt, az adott 
vallási közösségekhez tartozás érzése elvész. Az eredmény 
ekkor a vallási közömbösség egy fajtája. Noha nyilvánvaló-
an a mai világban számos házaspár és család életvitele ez, 
mindazonáltal ezt veszteségnek kell tekintenünk. A házas-
ság és a család ilyenkor nélkülözi azokat a különleges vo-
natkozásokat, amelyeket a vallás ad az életben.
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48. Megfelelőnek tűnhet ezért: a vallásközi házasság-
ban élő feleket bátorítsuk, hogy a vallási meggyőződése-
ik eszményeit szilárd elkötelezettséggel éljék meg; ugyan-
akkor arra is ügyeljenek, hogy az egyik vallást ne játsszák 
ki a másik ellen, és így a vallások ne ürügyet jelentsenek a 
viszályra, hanem kölcsönös gazdagodást.

B) A valláskülönbség mint fegyver

49. Ahogy a vizsgálatra adott válaszokból kiderült, ön-
magában a valláskülönbség a házastársak között általá-
ban nem jelent elsődleges viszályforrást. A viszályok más 
okokból keletkezhetnek: jellembeli okokból, a házaséletre 
vonatkozó elképzelésekből, a szakmai tevékenységeknek 
és a családi kötelességeknek az összeegyeztetési lehetősé-
geiből. Ahol azonban valláskülönbség is van, ezt a kölcsö-
nös megértésben mutatkozó növekvő szakadék okaként 
is beállíthatják. Ahelyett, hogy a valódi megosztó kérdé-
seket nyugodtan áttekintenék, a panaszkodó fél a vallást 
fegyverként használhatja a másik fél elleni küzdelemben.

50. A vallás ilyen fölhasználása nyilvánvalóan az esz-
közzé silányítását jelenti. Ez nem méltó a vallásos ember-
hez, és a vallást sem tiszteli. A vallást ugyanis nem szabad 
eszközként használni arra, hogy elkerüljék a nehézségek 
összeütközését, hanem segítenie kellene abban, hogy fö-
lülkerekedjenek rajtuk. Úgy járulhat hozzá ehhez, ha arra 
ösztönöz, hogy ezeket lehetőségként lássuk a növekedésre.

C) A valláskülönbség mint gazdagodás: az érdeklődés és 
a tisztelet

51. Lehet-e a házaspár számára gazdagodás forrása a tény, 
hogy különböző valláshoz tartoznak? Talán sokan úgy vé-
lik, hogy egy ilyen távlat teljességgel utópikus. Mégis van-
nak olyan házaspárok, akiknek sikerült vallási önazonos-
ságukat egymással megosztaniuk, támogatva a másikat.

52. E kölcsönös gazdagodás azonban csak bizonyos fel-
tételek mellett mehet végbe. A leglényegesebb, hogy érdek-
lődni kell a másik fél vallása iránt: ez megnyilvánulhat ab-
ban, hogy kérdéseket tesznek föl a másik félről vagy an-
nak családjáról, illetve hogy olvasnak a másik vallásról. 
A tudás azáltal is növelhető, hogy elkísérik a másik felet a 
templomba, a szentélybe, a mecsetbe vagy a gurdvarába.

53. Mindez pedig a valódi gazdagodás második felté-
teléhez vezet el: a tisztelet hozzáállásához. A tiszteletnek 
mindkét vallásra irányulnia kell, a másik fél vallására és a 
saját vallásra is. Más szavakkal: nem szabad olyan cseleke-
deteket véghezvinni, amelyek túlmennének egy bizonyos 
vallás által fölállított kereteken. Egy elég nyilvánvaló pél-
da lehet erre az úrvacsora. Minthogy az úrvacsora vétele 
a keresztény hit cselekménye, egészen bizonyosan túllép-

nének a határokon, ha a más vallású házastárs úrvacsorá-
hoz járulna. Természetesen – ahogy ez néhány egyházban 
a gyakorlat – ha áldást kap az, aki nem részesül a szent-
ségben, akkor a házastárs teljes joggal előrejöhet az áldás-
ra, ha úgy kívánja. Van néhány olyan vallási cselekmény, 
amelyet együtt lehet végezni, még más vallású emberek-
kel is. Mindig alapos megfontolásra van azonban szükség. 
A hit épségét mindenesetre tiszteletben kell tartani, ezt pe-
dig veszélybe sodorhatja az egybemosás.

54. Még akkor is, ha nincs jelen a másik házastárs kö-
zösségének istentiszteletén, van lehetőség a kölcsönös gaz-
dagodásra. Egy másik vallás ünnepeiről tanulva el lehet 
gondolkodni a saját hitünk egyes elemeiről. Például a böj-
ti hónap, a ramadán ösztönzést jelenthet a keresztény há-
zastársnak, hogy újra megvizsgálja a böjtölés értékét. Vagy 
a sötétséget fölülmúló világosság, amely a fény ünnepét, a 
díválit jellemzi, elmélyítheti gondolatainkat Jézus Krisz-
tusról mint a világ világosságáról. Hasonlóképpen, a má-
sik házastárs vallása szent iratainak ismerete arra indít-
hatja az egyik házastársat, hogy megújult szemmel tekint-
sen a saját szent irataira. Mindezen esetekben általában azt 
állapíthatjuk meg, hogy a másik vallásra vonatkozó isme-
retek gyarapodása a saját hit elmélyedését eredményezi.

D) Gyermeknevelés egy vallásközi házasságban

55. A vallási kérdés akkor válik a legégetőbbé, amikor gyer-
mekek érkeznek a családba, ahol a szülők különböző vallá-
sokhoz tartoznak. Milyen vallási önazonosságot adjanak a 
gyermekeknek? Vajon egy bizonyos vallást fognak válasz-
tani? Vajon fölosztják-e a gyermekeket, és néhányukat az 
édesanya, másokat pedig az édesapa vallása szerint nevelik 
föl? Vagy mindkét vallás szerint nevelik majd őket? Eset-
leg nem kapnak majd vallási önazonosságot? Ez néhány 
olyan megoldási lehetőség, amelyet meg kell vizsgálnunk.

56. Némely szülőpáros úgy dönt, hogy az összes gyer-
meket az egyik vallás szerint nevelik föl. A céljuk az, hogy 
a gyermekeiknek egyértelmű önazonosságot adjanak, hogy 
tudják, hol állnak. Amikor az iskolai játszótársaik megkér-
dik, hogy melyik valláshoz tartoznak, határozott választ 
tudnak majd adni. Nem lesznek majd zavarban. A gyer-
mekek számára is könnyebbnek tűnik, hogy egyetlen val-
lás tanításait és gyakorlatait sajátítják el. Ez esetben az ösz-
szezavarodásra kevesebb esély van, nagyobb a folyamatos-
ság és a kiegyensúlyozott fejlődés lehetősége.

57. E megoldás egyik hátránya lehet, hogy bizonyos tá-
volság jön létre a gyermekek és más vallású szüleik között. 
E hátulütő kiküszöbölésének egyik módja az lehet, hogy a 
gyermekeket az egyik vallásban nevelik föl, ugyanakkor 
hivatkozási alapokat teremtenek a másik vallás felé. Nagy 
fi gyelmet kell fordítani ekkor arra, hogy a gyermekek ne 
zavarodjanak össze.
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58. Egy néhány szülő által alkalmazott másfajta megol-
dás a vallási nevelés fölosztása: néhány gyermek az édes-
anya, néhány pedig az édesapa vallását követi. Ez talán 
méltányosabbnak tűnik, de nyilvánvalóan megvannak a 
maga buktatói. Megnöveli például a szülők tehertételét, 
hiszen nemcsak egyfajta vallási neveléssel kell törődniük, 
hanem kettővel. Ezenfölül ez olyan megoldás, amely – no-
ha a béke és az összhang érdekében alkalmazzák – ráerő-
sít a család megosztottságára. Végül hallgatólagosan azt az 
elfogadhatatlan gondolatot is támogathatja, hogy az egyik 
vallás éppen olyan jó, mint a másik.

59. Annak érdekében, hogy e megosztottságon fölülke-
rekedjenek, más szülők úgy döntenek, hogy a gyermeke-
ket mindkét vallás szerint nevelik. A gyermekeket megta-
nítják mindkét vallás történeteire és alapelveire: elviszik 
őket a különböző istentiszteleti helyekre. Az a cél, hogy 
ismerős legyen nekik mindkét vallás, ezáltal pedig ne le-
gyen gondjuk azzal, hogy mindkét szülő rokonságába be-
illeszkedjenek.

60. E megoldás hátránya a gyermek szempontjából 
megint az, hogy nem lesz sajátos önazonossága. A gyer-
mek egyenesen arra is juthat, hogy mindegyik vallásnak 
kis jelentőséget tulajdonít, vagy akár semmilyent. Ezért te-
hát fönnáll a közömbösségre ösztönzés veszélye.

61. Végezetül van néhány olyan szülő is, aki el akar-
ja kerülni, hogy a gyermekei nevében döntést hozzon. Ők 
úgy döntenek, hogy egyik szülő vallása szerint sem neve-
lik a gyermekeket. Úgy vélik, jobb a gyermekek számára, 
ha fi atalként vagy fi atal felnőttként ők maguk választanak 
majd. Úgy érzik, hogy ezáltal jobban tisztelik a gyermeke-
ket. E döntést kétféleképpen is végre lehet hajtani. Az egyik 
szerint a gyermekek egyáltalán nem kapnak vallási neve-
lést: ilyenkor azonban erősen kérdéses, hogy a gyermekek 
később vajon akarnak-e majd egy bizonyos valláshoz tar-
tozni; hiszen e döntés meghozatalára semmi sem ösztön-
zi őket. A másik út szerint mindkét vallással megismerte-
tik őket, hogy majd ha eljön az ideje, megalapozott dön-
tést hozhassanak.

62. Mindkét megközelítésnek kifejezetten gyönge pont-
jai is vannak, különösen az elsőnek. Ha a gyermekek nem 
kapnak vallási nevelést, akkor erősen kérdéses, hogy na-
gyobb korukban miként tudnának az egyik vallás mellett 
dönteni. Hiszen nem bátorították őket egy ilyen döntés-
re. Továbbá a növekedés kulcsfontosságú éveiben a gyer-
mekeket megfosztották a vallási hovatartozás előnyeitől. 
Még ahol át is adják az ismereteket egy vallásról, az elkö-
teleződés érzetének megteremtése nélkül teszik ezt, így 
pedig összességében kevéssé tudják elősegíteni a gyerme-
kek vallási fejlődését.

63. Ennek az alfejezetnek az összefüggésében szüksé-
ges aláhúznunk, hogy néhány vallási közösség kifejezet-
ten szabályozza e kérdéseket. A római katolikus egyház 
például megkívánja az egyházjog szerinti házasságot kötő 

római katolikustól: ígérje meg őszintén, hogy erejéhez ké-
pest mindent megtesz azért, hogy minden gyermeke a ró-
mai katolikus egyházban keresztelkedjék meg és nevelőd-
jék föl. A föntebb említett különböző megoldások így te-
hát nem volnának elfogadhatók.

E) A család és az iskola

64. Bármilyen megoldást is választanak a szülők, számol-
niuk kell az iskola hatásával. Túl hosszú volna az iskolai 
vallási nevelést ehelyütt tárgyalni: ehhez egy külön kiad-
ványra volna szükség. Mindazonáltal valamit mondanunk 
kell e kérdésről is.

65. A szülőket megkísértheti a gondolat, hogy mindent 
az iskolára hagyjanak, föltéve, hogy vannak ott vallásis-
mereti órák – ez ugyanis nem minden országban van így. 
Noha néhány országban a vallási nevelés kiterjed a világ-
vallások oktatására is, a legtöbbször egy bizonyos vallásra 
összpontosítanak. Néhány esetben, amikor az iskola von-
záskörzetében több nemzetiség és vallás található, hajla-
nak arra, hogy háttérbe szorítsák a sajátos hittartalmat, és 
inkább leckéket kínálnak az emberi nehézségekkel kapcso-
latban. Mindezen esetekben a szülők úgy érezhetik, hogy 
a családban megtalálható valamelyik vallás nem kap kel-
lő fi gyelmet. A vallásismereti órákat ilyenkor ki kell egé-
szíteniük a saját erőfeszítéseikkel.

66. Ezenfölül a vallás nem csupán az egyik tantárgy az 
iskolai tanrendben, vagy legalábbis nem kéne ennek így 
lennie. A vallási nevelés nem egyszerűen tájékoztatás vagy 
ismeretszerzés kérdése, hanem magában foglalja a hozzá-
állások kiművelését, a szokások megszerzését is. Az imád-
ság megtanulása, a vallási közösség jelentőségének értéke-
lése a háttérbe szorulhat, ha a családi otthon nem veszi ki 
belőle a részét. Általánosságban ez mindenképp igaz. De 
kijelenthetjük, hogy a vallásközi otthonra ez még inkább 
áll, ahol különös erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a tisz-
telet lelkületét megőrizzük mindkét szülő vallása iránt.

F) Kapcsolatok a keresztény közösséggel

67. A keresztény egyházaknak érthető módon nehézsé-
gei vannak a vallásközi házasságok elfogadásával. Néhány 
egyház számára a házasság szentség. Minden egyházról 
– akár hangsúlyozzák a szentségi vonatkozást, akár nem – 
kijelenthető, hogy a házasságot nagy becsben tartják, egy 
olyan életterületnek, amelynek a keresztény hit által adható 
minden támogatásra szüksége van. Ahol az egyik fél nem 
keresztény, úgy érzi, hogy e támogatás csökken.

68. A közösségek a vallásközi házasságokkal kapcso-
latban ezért általában két hozzáállás közül az egyiket ve-
szik föl. Az első, hogy a keresztény nyáj tagjainak gyara-
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pítását szolgáló eszközként tekintenek rá, amely új embe-
reket hoz. A másik, éppen ellenkezőleg, a nyájra leselkedő 
veszélyként értelmezi. Az első esetben a nem keresztény há-
zastársat kizárólag lehetséges megtérőként kezelik. Nyo-
mást gyakorolnak a keresztény házastársra, hogy győz-
ze meg a párját. Ha az erőfeszítések nem járnak sikerrel, 
akkor hajlamosak a házaspárt a továbbiakban fi gyelemre 
sem méltatni. A második esetben nemcsak a nem keresz-
tény házastársat teszik felelőssé azért, mert tévútra veze-
tett egy keresztényt, hanem a keresztényt is elítélik hitbéli 
gyöngeségéért és a megbecsülés hiányáért. A végeredmény 
pedig a házaspár kirekesztése lesz. Még ahol ez nem is hi-
vatalos vagy nem az egyházjognak megfelelő, a házaspár 
érezheti úgy, hogy bírálják és nem látják szívesen, és ezért 
elzárkózhat a közösségtől.

69. Mindennek ellenére, ahogyan arra a vizsgálatra 
adott válaszok is fölhívták a fi gyelmet, a vallásközi há-
zasságok növekvőfélben vannak. Az egyházaknak ezért – 
ha szükséges – érdemes a hozzáállásukat fölülvizsgálni és 
megfelelő lelkipásztori gondozást nyújtani. E gondozásra 
különböző élethelyzetekben van szükség: mielőtt megkö-
tik a házasságot, az esküvői szertartáskor, valamint a há-
zaspár házasélete idején.

70. A házasságra való fölkészülés során szükség volna 
arra, hogy a fi atal keresztények tudatosítsák a vallásközi 
házasságokból származó nehézségeket. Nem szabad azon-
ban vágyálmokat kergetniük e téren: a fi atalokat nem na-
gyon érdeklik a föltételezett veszélyekkel kapcsolatos fi gyel-
meztetések. Nem érzik úgy, hogy érintené őket a kérdés. 
Csak amikor szerelembe esnek egy más vallású emberrel, 
akkor kezdi el érdekelni őket a kérdés, ilyenkor azonban 
általában már túl késő van a fi gyelmeztetésekre.

71. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a vallásközi 
párokat ösztönözni kell arra, hogy az eljövendő házaséle-
tükre komolyan fölkészüljenek. Számukra sokkal inkább, 
mint a keresztény párok számára elengedhetetlen minden 
kérdés megtárgyalása jó előre. Nemcsak az tartozik ide, 
hogy mikor lesz az esküvő, és hogyan kell megünnepelni. 
A házasság egész fölfogását meg kell tárgyalni, hogy mind-
egyik házastárs tudatában legyen a másik ezzel kapcsola-
tos nézeteinek. A párnak utána el kell döntenie, hogy mi-
ként fogják folytatni a vallásuk gyakorlását. És még ennél 
is lényegesebb, hogy közös tervet kell készíteniük a jövőbéli 
gyermekeik fölnevelésére és vallási oktatására.

72. Nyilvánvaló, hogy egy vallásközi pár különleges 
fi gyelmet igényel. Számos helyen a párok házasságra 
való fölkészítése csoportosan megy végbe. Egy nem ke-
resztény lehet, hogy örömmel csatlakozik egy ilyen cso-
porthoz; de az is lehet, hogy zavarban lesz, nem talál-

ja a helyét. Ilyen esetekben talán jobb, ha a lelkész kü-
lön találkozik a párral, legalábbis néhány alkalommal. 
Mindazonáltal számukra is tanulságos lesz, ha tapasz-
talt keresztény párokkal találkoznak, baj lenne, ha ettől 
meg volnának fosztva.

73. Az esküvői szertartás alapvetően az érintett keresz-
tény közösség egyházjogától függ. A törvényt egyértelműen 
el kell magyarázni a nem keresztény félnek. Néhány egy-
ház nem tart esküvőt, ha az egyik fél nem keresztény. Más 
egyházakban külön engedélyt (fölmentést) kell kérni az es-
küvő előtt. És van néhány olyan egyház is, amely a hozzá-
állásában kevésbé szigorú.

74. Egyházi esküvő esetén gondot kell fordítani arra, 
hogy a szertartás épségét tiszteletben tartsák. A szertar-
tás lényegi része a kölcsönös akaratnyilvánítás. Méltat-
lan volna az esküvőhöz, ha ezt megismételnék. Nem ké-
ne ezért két esküvői szertartást tartani, egyet-egyet a két 
vallás szerint. Egy kiegészítő szertartás – hálaadás vagy 
áldás – megünneplésével néha számolni kell. Néhány ke-
resztény egyház azonban a két szertartás tartását határo-
zottan visszautasítja. Azt is észben kell tartani, hogy a há-
zasság a természeténél fogva nyilvános esemény, vagyis 
hacsak nincs rá kényszerítő ok, nem kéne titokban ünne-
pelni. A szertartás egész kérdését előzetesen érdemes vol-
na megbeszélnie a két vallás vezetőinek, annak érdeké-
ben, hogy egy kielégítő megoldást dolgozzanak ki. Külö-
nösen is szükség van megfelelő fölkészülésre ahhoz, hogy 
ne sértsenek érzékenységeket: se a más vallású embere-
két, se a keresztényekét.

75. Az esküvő csak a kezdet. A vallásközi házaspárnak 
támogatásra van szüksége a házaséletük folyamán végig. 
Azt is kijelenthetjük, hogy még azon pároknak is, akiknek 
csak polgári esküvőjük volt, részesülniük kéne e támoga-
tásban. Ez az egyik módja a keresztény fél saját vallási kö-
zösségével való kapcsolattartásának.

76. Ahol sok vallásközi házasság van, ott lehetséges a 
vallásközi házaspároknak saját csoportokat szervezni. Az 
újonnan házasodottak tanulhatnak az olyan házaspárok ta-
pasztalataiból, akiknek hasonló nehézségekkel kellett meg-
küzdeniük. Egy ilyen tapasztalatcserének sok előnye lehet.

77. Ahogy már leszögeztük, e szöveg az általános alap-
elvek szintjén marad, amelyek alkalmazása során fi gye-
lembe kell venni a helyi körülményeket. Egy adott ország 
vagy terület keresztény egyházainak és közösségeinek fon-
tolóra kell venniük a megbeszélések hasznosságát, hogy 
kiderüljön: képesek-e közös hozzáállást kialakítani egy 
mindnyájukat érintő kérdéssel, a vallásközi házasságok-
kal kapcsolatban.

Fordította Nagypál Szabolcs 
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 Körtner, Ulrich H. J.: Reformatorische Th eologie im 21. 
Jarhundert. TVZ, Zürich, 2010. (Th eologiche Studien, NF 1.)

Amikor a protestáns egyházak a reformáció ötszázadik 
évfordulójának megünneplésére készülnek, és ezzel együtt 
megújulásuk, jövőre vonatkozó stratégiájuk is a teológia 
és az egyházi közvélemény napirendjén van, különösen is 
aktuális elgondolkozni azokról a teológiai szempontokról 
és belátásokról, amelyeket könyvében Ulrich Körtner meg-
szólaltat. A bécsi rendszeres professzor írása előszavának 
már első kérdésében is felismerhető saját hazai útkeresé-
sünk visszatérő motívuma: „Mit értünk reformátori teo-
lógia alatt, és milyen lehetőségeket kínál reformátoraink 
öröksége jelenünk számára?”

A reformátori örökség gondozása 

kockázatos feladat

Milyen lehetőségeket hordoz a reformátorok öröksége je-
lenünk számára? Itt elsősorban a reformátorok gondolat-
világának rendszeres teológiai és kevésbé történeti értel-
mezésére gondol a szerző. Véleménye szerint azonban ez 
az állítás nem jelenti pusztán a reformátorok teológiájának 
történeti rekonstrukcióját, hanem olyan jelenre vonatko-
zó teológiai törekvésnek kell lennie, amely a reformátorok 
alapvető teológiai felismerésein tájékozódik. A protestáns 
teológia ezért lehet a teológiai ítéletalkotás és kritikai ké-
pesség elsajátításának iskolája, ahol nem a 16. század nyel-
vezetét használva, hanem mai, közérthető formában kell 
érvelni. Hiszen a reformátori „theologoumenák” puszta 
ismétlése azzal a veszéllyel fenyeget, hogy általa éppen a 
reformáció célját tévesztjük el. Másrészt viszont a refor-
mátorok alapgondolatainak újrafogalmazása kétségtelenül 
kockázatos vállalkozás, ám hermeneutikai problémaként 

ez bármely mai teológiának visszautasíthatatlan feladata 
(Körtner 2010, 7. o.). A csupán 99 oldalas kötet követke-
ző fejezetei számára Ulrich Körtner ezt az alaptételt fo-
galmazza meg: az „Isten nélküli ember feltételek nélküli 
elfogadása és megigazítása és az ebből eredő egyházkriti-
ka nem egyedüli tartalma, jóllehet teológiai centruma a 
reformációnak”.

Reneszánsz és reformáció

A 19. századtól a reformáció kifejezést egy meghatározott 
korszakra alkalmazták. Ekkorra a reformáció egyházai 
már konfesszionális síkon egymástól és a római katolikus 
egyháztól is különváltak. Míg utóbbival a különállás to-
vábbra is fennáll, addig a protestánsok az 1973-as Leuen-
bergi konkordiában helyreállították a protestáns egyházak 
közötti egységet. Paradox módon a reformáció eredetileg 
nem a reformátorok fogalma. Már a középkori nyelvhasz-
nálatban is megtalálható, jóllehet a 16. századi reformá-
torok által alig használt kifejezés. A középkorban párhu-
zamosan használták a reformarét a renovare, innovare, 
regenerare, renasci fogalmakkal. Ebből következik, hogy fo-
galomtörténetileg a reneszánsz és a reformáció egymásnak 
szinonimái. Mindkét fogalom egy eszkatológiai esemény 
megvalósulását jelöli, miközben a világ és az ember újtest-
amentumi leírását használja. Tehát olyan misztikus folya-
matról esik szó mindkét narratívában, amelyben a szoci-
ális és politikai, valamint a vallási reménységek kölcsönö-
sen „átjárták” egymást a 16. század során. Nem csupán az 
egyházban, hanem a Római Birodalom egész területén és 
szellemi életében nyilvánvaló és érzékelhető volt a refor-
máció. A szerző rámutat, hogy ez a megújulás visszavezet 
a történelem kezdetéhez: a világnak az ádámi tisztaságba, 
az egyháznak az apostoli tökéletességbe kell visszatérnie, 
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másként: a világban az egyszerű természetjognak, az egy-
házban Krisztus teljes és tökéletes törvényének szükséges 
megvalósulnia. 

Ám ezen a ponton mégis különbség lelhető fel a közép-
kori reformáció és a reneszánsz fogalmai között. Miköz-
ben a reformációnak egy eredetileg érvényes, ám időköz-
ben fi gyelmen kívül hagyott, most azonban újból érvényre 
juttatott törvény megvalósítása volt a célja, addig a rene-
szánsz a keresztény-misztikus vonások mellett egy natura-
lista-pogány elemet is magában hordozott, és az antik el-
képzelés szerint a természet körforgása által megvalósuló 
visszatérést is képviselt.

A reformáció fogalma a szó legszorosabb értelmében „egy 
bizonyos normához történő visszavezetést jelent”. A norma 
értelmezése Augustinusig nyúlik vissza, ami természetesen 
nem törvény, hanem egy személy, Krisztus, aki az élő Isten 
képmása, amelyre a bűnös embernek a hit ereje által újjá kell 
formálódnia. Az egyház és világ átfogó reformációjával ösz-
szekapcsolódik a reneszánsz gondolatvilág. Egyrészt az an-
tik természetjogi gondolkodás felelevenítése által az emberi 
társadalom az Isten akarata általi eredetállapotba kerülhet, 
másrészt megtörik a romlás történeti útja, amely által a re-
formáció fogalma apokaliptikus színezetet nyer. 

Körtner hangsúlyozza: Luther a világ és az egyház átfo-
gó reformját nem közvetlenül és egyáltalán nem az ő hatá-
sától várta, hanem a jövőtől, amit egyedül Isten ismer. Hi-
szen „a reformációnak az idejét egyedül az ismeri, aki az 
időt teremtette” (WA 1: 627, 27 kk.). Figyelemre méltó, hogy 
Luther a reformáció kifejezést leggyakrabban jogi értelem-
ben használja, legtöbbször negatív értelemben – a 15. szá-
zadi törvényalkotói törekvésekről szólva, pozitív értelem-
ben pedig az egyetemek és a fakultások reformjának kon-
textusában (Körtner 2010, 12. o.).

Krisztus egyháza a szabadság intézménye

Amikor Friedrich Schleiermacher (1768–1834) kísérletet 
tett a protestantizmus tartalmi meghatározására, a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: „Míg a katolicizmus az egyén 
kapcsolatát Krisztushoz az egyházzal való kapcsolatától 
teszi függővé, addig a protestantizmus éppen fordítva: az 
egyén kapcsolata az egyházzal Krisztussal való viszonyá-
tól függ.” (Uo. 23. o.) Ez a meghatározás azonban arra is 
rámutat, ami a keresztény ember nagykorúságának követ-
kezménye volt a kultúra és a társadalmi közélet számára. 
Ernst Troeltsch volt az első, aki bevezette az ó- és újpro-
testantizmus fogalmi és tartalmi megkülönböztetését. Az 
újprotestantizmus, vagy másképpen „kultúrprotestantiz-
mus” a felvilágosodással vette kezdetét, és alapvetően po-
zitív viszonyt jelölt a modern korral, amelyben a világ és a 
kultúra alakításán együtt akart munkálkodni a társadalom 
egyéb intézményeivel. Sőt meggyőződése, hogy a modern 

kor és a kereszténység szintézise lehetséges, ennek a szin-
tézisnek a megvalósítását egyúttal céljának is tekintette, 
amit az 1863-ban megalapított úgynevezett német protes-
táns egyesületek valósítottak meg; jóllehet a kultúrprotes-
tantizmus fogalma annak a harcnak a során született meg, 
amelyet Karl Barth indított a liberális teológiával szemben.

Ulrich Körtner kiemeli, hogy ma többen is a modern 
kultúrprotetantizmust képviselik, és erősíteni kívánják je-
lenlétét korunkban. Trutz Rendtorff  vagy Friedrich Wil-
helm Graf határozottan kiállnak mellette, azonban számos 
teológiai kritikába is ütköznek ekkor. Rendtorff  az egyházat 
például „a szabadság intézményének” nevezi, amely fun-
da mentuma a modern és pluralista társadalomnak (uo. 24. 
o.). Jürgen Moltmann pedig a kereszténységet a „szabad-
ság vallásának” nevezi, amelynek a fennálló, életet veszé-
lyeztető társadalmi struktúrákból ki kell vezetnie az em-
bereket egyfajta új exodusként. 

Időszerűtlen elmélkedések?

Amikor Friedrich Nietzsche 1873-ban David Friedrich 
Strauss-szal szembeni kritikáját megfogalmazta, akkor 
ezt a címet adta neki: Időszerűtlen elmélkedések. Napjaink-
ban úgy tűnhet – véli Körtner –, hogy ez a cím megfelelő 
felirata lehet a páli és a reformátori megigazulástannak is. 
Időszerűtlen nem csupán a kereszténység utáni kortársaink 
számára, hanem a teológia és az egyházi közélet számos 
területén is. Az időszerűtlenség vélelmével azonban nem 
apologikusan, hanem kreatív módon kell szembenéznie a 
protestantizmusnak, és új utakat kell keresnie, hogy a re-
formátori örökség időszerűen szólalhasson meg. A Luthe-
rá nus Világszövetség 4. nagygyűlésén Helsinkiben fogal-
mazódott meg a következő, sokat idézett mondat: „Az em-
ber manapság nem azt kérdezi: hogyan találok kegyelmes 
Istenre? Sokkal határozottabban és radikálisabban teszi fel 
a kérdést: Hol vagy, Isten? Már nem szenved Isten harag-
jától, de szenved Isten távollétének érzetétől; nem szenved 
bűneitől, de szenved az ittlétének értelmetlenségétől; nem a 
kegyelmes Istent keresi, hanem hogy egyáltalán létezik-e.”

A keresés homlokterében a reformáció korában a megi-
gazulásról szóló tanítás állt. Ki tesz igazzá? Később, a felvilá-
gosodás idején a megigazulás, Isten igazságos volta, egyálta-
lán az igazság kérdése szorosan összekapcsolódott a teodí-
ceát érintő kérdésekkel. Amióta az embernek nem kell Isten 
színe előtt igaznak bizonyulnia, Isten az, akinek a bírósá-
gon, a világban igazságot kereső ember előtt felelnie kell. Az 
ember Isten általi megigazítása helyére Isten létének és tet-
teinek emberi igazolása lép. Óriási fordulat. Hiszen ma már 
ez a kérdés: hogyan kaphat Isten kegyelmes embert, aki meg-
könyörül rajta? (Uo. 28. o.) Röviden: antropodícea helyett 
teodícea. Általános tapasztalat, hogy nem teljes mértékben 
vagyunk urai az életnek, még ha a technika fejlődése és vív-
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mányai ezt sokszor el is hitetik velünk. Karl Jaspers ezt az 
általános tapasztalatot „a tehetetlenség szabadsága” kifeje-
zéssel illeti. Ha a megigazulásról szóló tanítás antropológiai 
belátást fejezne ki, akkor ez esetben a hagyományos megi-
gazulástant csupán az antropológia szintjére redukálnánk. 

Modern megigazulás: a vádló és a vádlott 

azonossága

Nemcsak a kötet szerzőjének, de a kortárs fi lozófi ai és teo-
lógiai műveknek is gyakori állítása, hogy a modern élet-
világ törvényszékké vált. Az evangélikus megigazulástan 
ugyanakkor szembehelyezkedik az általános igazolás vagy 
az önigazolás kényszerével, amely a társadalom minden 
szintjén fellelhető. Az utolsó ítélet újkori megkérdőjelezé-
se sem szüntette meg az emberi egzisztencia „fórumszi-
tuációját”, ahogyan Schiller mondta: „végítélet a történe-
lem”,1 amelyben a vádló és a vádlott ugyanaz, és önmagu-
kat szüntelen igazolniuk kell. Schillernek igaza lehet: az 
összes történelmi esemény kétszer történik meg. Egyszer 
mint tragédia, máskor mint komédia.

Ez igaz lehet a mindennapos békéltető show-kra, ame-
lyek a kereskedelmi csatornákon a kegyetlen világítélet ko-
médiái. Ezt is fi gyelembe kellene venniük azoknak, akik 
az utolsó ítélet keresztény dogmájának érvénytelenségéről 
szólnak. A végítélet „régi típusával” összehasonlítva ma 
sokkal több program közül lehet választani. Ha az egyik 
csatornán nem úgy alakulnak az események, ahogy nekünk 
tetszik, akkor nyugodtan át lehet kapcsolni egy másikra. 
Ez a „végítélet” szimbolikus értelmezése számára is jelen-
tős fordulat. Leibniz egykor azt hangsúlyozta, hogy ez a vi-
lág a létező világok legjobbika, jóllehet akkor a „program-
választás” egyedül Isten számára volt lehetséges. Ma a né-
zők nemcsak a legjobb tévéadást választhatják ki, hanem 
tetszésüknek megfelelően a lehető legjobb végítéletet is – 
legalábbis a virtuális valóság peremére helyezett díványuk 
vélt nyugalmában bóbiskolva azt hihetik. Aki cselekvési 
módját igazolni akarja, annak társadalmi helyzetét és hata-
lomra tartott igényét is igazolnia kell, valamint kompeten-
ciáit és cselekvőképességét is mindig igazolnia szükséges. 

Ki vagyok én, és egyáltalán van-e jogom az élethez? – 
így hangzik sokszor a kérdés. Ezt a helyzetet élte át K. Úr 
Franz Kafk a A per című regényében, amely éppen életvi-
lágunk törvényszékké válásának szimbóluma és egziszten-
ciális mélydimenziója (Körtner 2010, 34. o.). Ekképpen az 
egzisztenciánkhoz való jogunkat egyrészt cselekedeteinken 
és teljesítményünkön keresztül, másrészt rájuk való tekin-
tettel kell igazolnunk, amit ismét cselekedeteink által pró-

 1 „…Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.” Friedrich von Schiller: 
Resignation. Eine Phantasie. Magyarul: Lemondás. Ford. Tóth Judit. 
In: Friedrich Schiller versei. Európa, Budapest, 1977. 72–76. o.

bálunk meg hitelesíteni. Az önigazolás kényszere nem szűnt 
meg Isten halálának meghirdetésével – inkább erősödött.

Hol találunk kegyelmes Istent?

A kegyetlen és „tribunalizált” életvilág kérdéseket vet fel a 
megbocsátás és a könyörület kultúrája számára – írja Kört-
ner, és kiemeli: Hanna Arendt szerint a Názáreti Jézus volt 
az, aki a megbocsátást az emberiség ügyévé tette (uo. 44. o.). 
Ahol nincs megbocsátás, ott marad a bosszú, ami a meg-
történt igazságtalanság kompenzációjának egyik formája. 
A bosszú azonban ismét jogtalanságot szül. Emberek, tár-
sadalmak és vallási közösségek kerültek a bosszú spiráljá-
nak fogságába. A bosszú az újkori jogértelmezésen kívül 
helyezkedik el. A bosszú helyére a büntetés került; Arendt 
csak és kizárólag a büntetésben látja a bosszú alternatívá-
ját. A büntetés és a megbocsátás szoros kapcsolatban áll-
nak egymással. Arendt szerint Jézus azt hirdette, hogy nem 
csupán Istennek, de az embereknek is van alapjuk bűnök 
megbocsátására. Ezzel az állításával egyenlővé teszi a bűnt 
a vétekkel, ami a keresztény bűnértelmezés számára köz-
ponti gondolat. Mert a bűn a véteknek olyan formája, amit 
csupán emberek között létrejött kapcsolatokban és azokon 
keresztül nem tudunk megbocsátani. Honnan merítik az 
emberek a motivációt és a megbocsátáshoz szükséges erőt, 
hogy bosszú helyett megbocsássanak? Jézus valójában az-
zal provokált, hogy ugyanazt a teljhatalmat igényelte ma-
gának, amit Isten. Hogy Isten nevében a bűnt megbocsássa 
és a „radikális gonosztól” megváltson, aminek kifejeződé-
sét egyébként megbocsáthatatlannak tartjuk, mert olyan 
mértékű, ami minden emberi jóvátételt meghalad. Az Új-
szövetség Jézus halálát és feltámadását nevezi meg a meg-
bocsátás isteni cselekedeteként és életünk lehetőségeként. 

Valódi szabadság

A valódi szabadság azáltal jön létre, hogy Isten az embert 
megszabadítja bűnétől – ami Luther és a többi reformátor 
szerint is szabadulás a hitetlenség fogságából. Az így visz-
szanyert szabadság kisajátíthatatlan kegyelem marad. Nem 
természetes képesség, hanem olyan ígéret, amely egyrészt 
külső (externális) marad, másrészt hitben, az evangélium 
felszabadító üzenetének meghallásában elsajátítható. Tar-
tóssá a szabadság Isten országában válik, a töredékes sza-
badságtapasztalat eszkatologikus alapja a beteljesedett sza-
badság reménysége. Luther gondolatindító mondata A ke-
resztény ember szabadságáról szóló írásából: „A keresztény 
ember szabad ura mindennek, éppen ezért önkéntes szol-
gája mindenkinek.” A szabadság és szolgaság látszólagos 
ellentéte itt úgy oldható fel, ha tudatosítjuk: a keresztény 
embernek kettős természete van, egy lelki és egy testi. Nem 
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a platóni dualizmus jegyében, hanem a megváltástan értel-
mezésében, ami az ó- és az új ember megkülönböztetésében 
fejeződik ki. A hit cselekedeteknek feleltethető meg, hiszen 
a lélek az „új”, belső ember, a test az „ó”, külső ember. A test 
azonban a lélek teste Luthernél, e kettő nem választható 
el, de meg lehet különböztetni egymástól. Ahogyan Isten 
Krisztus által ingyen segített minden emberen, úgy a ke-
resztény embernek is a felebarátját kell szolgálnia testével 
és cselekedeteivel. Tehát ebben az értelemben a keresztény 
ember hűséges szolgája mindeneknek. A keresztény ember 
nem önmagának él, hanem Krisztusnak és a felebarátjá-
nak. Krisztusban a hit által, a felebarátban a szeretet által.

A kötet utolsó két fejezetét jelenünk és a kereszténység 
kapcsolata értelmezésének szenteli a szerző (79–90. o.). Kört-
ner rámutat: A modern kor történetét felfoghatjuk a folya-
matos pluralizálódás történeteként. Ez azonban az egyhá-
zat, a reformációt és a teológiát is magában foglalja, amely-
hez kapcsolódik a vallási és az etikai sokféleség az esztétika 
újrafelfedezésével együtt. Mindhárom tendencia megfi gyel-
hető a mai protestáns teológiában. Mindhárom a protestan-
tizmus lényegi vonásává vált és teológiai értelmezésre szorul.

A teológiai konfl iktusok „drámátlanítását” (Entdrama-
tisierung) nem lehet feltétlen célként kitűzni, mert azzal 
a teológia számára Isten alapvető vitatottságát játszanánk 
ki. A „vallási normalitás”, amelyet nem zavarna meg állan-
dó nyugtalanság és elégedetlenség, az Újszövetség fényé-
ben kérdéses állapot. Ám ez még nem adhat okot a teológi-
ai kérdések dramatizálására és a teológiai koncepciók ön-
kényesen kritikus megfogalmazására. Hiszen éppen Isten 
vitatott létének belátása vezetett a modern kontextusban 
a teológiai ellentétek elhalványulásához. De ugyanígy az 
sem engedhető meg, hogy a teológia legjelentősebb fogal-
mait – pl. „vallás” és Isten Igéje – rövidzárlatos retoriká-
val egymás ellen kijátsszuk. Hiszen a kereszténység az Ige 

vallása, és a hit keresztény fogalom a vallásra. A feléledni 
látszó kultúrprotestáns törekvések nem mutatnak a jövő-
be, hanem a teológia és az egyház önmagát szekularizáló 
folyamatainak jelenségei. A teológiának mindenesetre új-
ra kell interpretálnia és rekonstruálnia törekvését, hogy le-
hetővé váljon Isten igéjének megszólaltatásán keresztül az 
igazság ügyének képviselete, amit nem autoriter állítások 
vesznek körül, hanem a vallási tapasztalat vitatottsága és 
elkerülhetetlen pluralizmusának evidenciája.

A teológia és a modern viszonyát nem lehet vagy-vagy 
segítségével megválaszolni, hiszen ehhez a modern túlsá-
gosan is ambivalens. Körtner szerint az egyház és a teoló-
gia feladata kritikai, de semmiképpen sem antimodernista 
álláspont felvállalása a modernnel szemben. Johann Georg 
Hamann és Oswald Bayer gondolataihoz kapcsolódóan a 
szerző a teológia feladatát a modern metakritikájában lát-
ja. Az újprotestáns teológia ezzel szemben gyakran össze-
keverte a modern kritikáját az antimodernizmussal. A kér-
dés az, hogy a modernizációra mely perspektívából tekin-
tünk. Nem az elhamarkodottan ünnepelt posztmodernről 
van itt szó, hanem egy másik modernről, amelyben a tár-
sadalom refl exív modernizációjának vagyunk tanúi. Ennek 
során a reformáció jelentőségének kérdése a kereszténysé-
gen belül új kérdésként jelenik meg. A reformátori teológi-
ától illúzió lenne azt várni, hogy a modern metakritikáján 
keresztül visszahozná a „premodern” kor lelki és társadal-
mi alapjait. A reformáció örökségéből viszont következik, 
hogy a teológia saját megfontolásainak segítségével hozzá-
járuljon az újkori racionalitás (a gazdaságban, a politikában 
és az ökológiában mutatkozó) dehumanizáló következmé-
nyeinek leküzdéséhez. Ebben az értelemben ismét aktuális 
az ecclesia semper reformanda kifejezést és üzenetét – külö-
nös tekintettel a globalizáció, a modern fogyasztói és társa-
dalmi minták korában – ismét betűről betűre újragondolni.

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

Emlékezés Völgyes Pál evangélikus lelkész szolgálatára
1930–2015

g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

 Alig két éve annak, hogy az Evangélikus Teológiai Akadé-
mián az 1954-ben végzett évfolyam átvehette a gyémánt-
oklevelet. A hatvan éve végzettek névsorát így olvastam 
akkor: D. Keveházi Lászlóné Czégényi Klára, Glatz József, 
Sárkányné Horváth Erzsébet, Karner Ágoston, Dóka Zol-
tánné Lakos Magda, Pintér Károlyné Nagy Erzsébet, Pát-

kai János Róbert, Völgyes Pál. De ez már egy „hatvanéves” 
(2004-es) névsor. 

Völgyes Pál emlékezetem szerint már akkor sem tudott 
eljönni. És most elment. „[2015.] december 24-én, szentes-
te 11 órakor meghalt. Előtte több hétig kórházban volt. Fe-
lesége, Marika a saját felelősségére hozta ki a kórházból. 
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Csendesen, szinte észrevétlenül halt meg. Nyugodjék béké-
ben. Maradandóan hűséges lelkésze volt egyházunknak.” 
Így kaptam a hírt Pátkay Róbert Londonban élő nyugdí-
jas püspöktől, évfolyamtárstól, Völgyes Pál hűséges barát-
jától. Elment tehát egy csendes, kedves lelkésztársunk. Ve-
gyünk búcsút tőle ebben a körben is. 

Völgyes Pál 1930. augusztus 30-án született Ipolyszö-
gön. Szüleiről, gyermekkoráról szinte semmit nem tudunk. 
Minden bizonnyal földműves családba született. Ezt saját 
visszaemlékezéséből sejthetjük, amit a gyémántjubileumra 
írt: „Akkoriban a parasztfi úk előtt nyitva álltak az egyete-
mek…” (Völgyes 2004) Ennél azonban sokkal fontosabb, 
amit családjával, illetve gyermekkorával kapcsolatban ír: 
„Nálam fokozatosan alakult ki az elhívás bizonyossága. 
A szülői háznál kezdődött, az emlékezetes esti áhítatoknál.” 
Vagyis Völgyes Pál olyan családban nőtt fel, ahol már gyer-
mekkorától megtapasztalhatta szülei hitét, és úgy tűnik, 
rendszeres bibliaolvasásukat is. Itt kezdődött Völgyes Pál 
elhívása saját szavai szerint. Azt gondolom, mai szemmel 
különösen is maradandó hatása van egy ilyen „bibliai lég-
körnek” a családban. Völgyes Pál mindenesetre még hat-
van évi lelkészi szolgálat után is emlékezik ezekre a csalá-
di áhítatokra. De az elhívás „tovább erősödött a bánki tó-
nál, ahol a nógrádi ifj úsági konferenciákon vettem részt, és 
folytatódott Szabó József püspök evangélizációján” – val-
lotta elhunyt testvérünk. 

1949-ben kezdte el teológiai tanulmányait, és 1954-ben 
sikeresen be is fejezte. 1954 nyarán Bakonycsernyén kezdte 
meg egyházi szolgálatát segédlelkészként. Ez a hely és gyü-
lekezet „jó tanulóhelynek bizonyult. Akkoriban Bakony-
csernyén – az evangélikus gyülekezet mellett – öt-hat ki-
sebb felekezet létezett… Pünkösdiek, őskeresztyének, naza-
rénusok, baptisták, Jehova tanúi stb. mind megtalálhatóak 
voltak a faluban. Igyekeztem megismerni őket, vezetőikkel 
beszélgettem, meglátogattam közösségeiket” – olvassuk az 
említett emlékezésben. Az evangélikus gyülekezetben pe-
dig rendszeres bibliaórákat és házi istentiszteleteket tartot-
tak a lelkészek. „Kedveltekké váltak ezek az alkalmak, és 
mindig »telt ház« volt az órákon.” 

Völgyes Pál itt ismerkedett meg Siklósi Máriával, élete 
hűséges párjával. Isten házasságukat három gyermekkel 
áldotta meg, köztük a nagybeteg Zsuzsikával, akit párját 
ritkító hűséggel ápoltak szülei, és ápolja tovább édesanyja. 

A következő szolgálati állomás Ózd volt, Virágh Gyu-
la esperes-lelkész irányításával. A fi atal segédlelkész ifj ú-
sági órákat tartott, és „örömmel [vette] tudomásul, hogy 
az egykori bibliaórások ma is hűséges gyülekezeti tagok”. 
Völgyes Pál megbízást kapott főnökétől, hogy Borsodná-
dasdon önállóan végezze szolgálatát, a segédlelkész itt él-
te át az 1956-os forradalmat. 

1957. január 1-jével Túróczy Zoltán püspök Sárbogárd-
ra helyezte őt, ahol eléggé mostoha körülmények fogad-
ták, de ő kitartóan pásztorolta a rábízottakat. „Sárbogárd 

után segédlelkészi éveim legszebb része következett, mert 
Balassagyarmatra kerültem, Szabó József püspök, atyai jó 
barát közelébe.” 

„Pásztor Pál megismert ózdi szolgálatom idején, és kért, 
hogy vállaljam el őutána Putnok és környéke lelkigondo-
zását. Ebből tizenhat esztendő lett egészen 1975. szeptem-
ber 30-ig…” Ez a gyülekezet sosem volt együtt, a lelkész 
szolgálata kapcsolta össze a híveket. A gyülekezet 1954-ben 
lett önálló, és Völgyes Pál a harmadik önálló lelkész volt 
itt. „Ahol 5-8 evangélikus élt a faluban, ott már istentisz-
teletet lehetett tartani. De ahol csak egy evangélikust ta-
láltunk, őt csak látogatással gondozhattam. Temetni bőven 
temettem, de szinte elfelejtettem keresztelni és esketni.” 

Amikor arról volt szó, hogy megszűnik a lelkészi ál-
lamsegély, Völgyes Pál elvégezte a mezőgazdasági techni-
kumot, de csak azért, hogy a család megélhetését biztosít-
sa. Közben felesége, Marika álláshoz jutott, Völgyes Pál pe-
dig németül is tanított. Ezek igazán küzdelmes évek voltak. 

„Ekkoriban történt, hogy egyszer szárszói üdülésünk-
kor találkoztunk Káldy püspökkel, aki érdeklődött szolgá-
latom felől, és megígérte, hogy alkalomadtán gondol rám.” 
Ez meg is történt, így került Völgyes Pál a Pest megyei Ik-
ladra. „Ez azután egészen más feladat volt. 1500 evangéli-
kus egy faluban. Egy utcában több evangélikus lakott, mint 
Putnokon és környékén 21 faluban.” 

Völgyes Pál azt is megélte az ikladi gyülekezetben, hogy 
a templomba járók száma évről évre nőtt. „Igyekeztem hű-
ségesen szolgálni: a híveket látogatni és felkészülten prédi-
kálni… Felejthetetlenek voltak a gyülekezeti kirándulások 
és az egyházmegyei alkalmak.” Volt olyan esztendő, hogy 32 
fi atalt konfi rmált, közülük ketten evangélikus lelkészek let-
tek. Később Iklad mellett Váckisújfalu is szolgálati helye lett. 

„Amikor eljött a nyugdíjba menetel ideje, akkor az Úris-
ten úgy rendezte dolgainkat, hogy arra a helyre térjek visz-
sza, ahol elkezdtem lelkészi szolgálatomat. 1998. július 28-
án Bakonycsernyére költöztünk saját otthonunkba, amely-
nek otthonossá tételében az ikladi hívek sokat segítettek.” 
Így „zárult a kör”, Völgyes Pál itt élte élete utolsó eszten-
deit, sokat helyettesítve, feleségével mindvégig hűségben, 
gyermekei „útra indulásában” segítve, Zsuzsika ápolásá-
hoz pedig mindig új erőt merítve. Ezért hangzott el Szar-
ka István bakonycsernyei lelkész, esperes mondata is egy 
lelkészi jelentésében: „Köszönöm Völgyes Pál lelkész test-
véremnek a helyettesítési szolgálatait.” Innen, nyugdíja he-
lyéről, Bakonycsernyéről indult a nagy útra, nem „örök pi-
henőre”, hanem az örök életre. 

A búcsúzás alkalmával kapjon Völgyes Pál is szót. Az 
igehirdetést hánta–ászári helyettesítése alkalmából mond-
ta el már nyugdíjasként egy alkalommal, ebből idézünk fel 
néhány mondatot: 

Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11,28) 
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Elhívott és átadott élet
Igehirdetés Völgyes Pál temetésén (Jn 12,24–26)

g  S Z A R K A  I S T V Á N

„Ez a biztató hívogatás igen sok embernek szól. Lehetsé-
ges, hogy Jézus idejében ez a hívogatás az Isten törvényének 
túlrészletező, szinte áttekinthetetlen magyarázgatása meg-
tartásának súlyos terhe alatt megfáradtaknak is szólt, akik 
szinte már egy lépést se tehettek, mert mindig mérlegelni-
ük kellett, hogy mit szabad és mit nem szabad megtenniük. 

Belefáradtak a rengeteg követelmény teljesítésébe. És 
talán azért is foglalta össze Jézus a törvény és a próféták 
követelményeit két parancsolatban, amely könnyen meg-
jegyezhető volt, és amelyre mindenki fi gyelhetett, és amely 
ma is érvényes: Istent és embertársat szeretni! De az eddi-
gieken túl az élet terheinek hordozásába is nagyon bele le-
het fáradni. A testünk betegségei, különféle bajai bizony 
nagyon nehézzé teszik az életet. Ezeknek hittel való elhor-
dozása könnyít a teherviselésben. De nagyon-nagyon fá-
rasztóak azok a lelki terhek és bűnök, amelyek ránehezed-
nek az emberekre: a megromlott családi viszonyok, felbom-
ló házasságok, szenvedélybetegségek rabjainak vergődése, 
a sokféle csalódással megterhelt lelkek. Jó lenne, hogyha 
meghallanánk Jézus hívogató szavát, reá fi gyelve csende-

sednénk el, és tudnánk nála nyugalmat találni, bűnbánatot 
tartva, mert bűnbánat nélkül nincs megnyugvás.”

Befejezésül pedig térjünk vissza fent idézett aranydip-
lomás emlékezésére: „Olyan lelkész voltam, aki nem vágy-
tam esperesnek lenni, sem valamiféle rangot szerezni. Úgy 
gondoltam mindig, hogy olyan pap akarok lenni, aki az 
emberek szívéhez tud szólni, akinek igehirdetését szíve-
sen hallgatják, és aki a lelki élet megéléséhez nyújt segít-
séget. Hogy ezt mennyire tudtam megvalósítani, ezt csak 
az Úristen tudja, de reménykedem abban, hogy munkál-
kodásom az Úrban nem volt hiábavaló.” 

Mi pedig Völgyes Páltól az üdvösség reményében elbú-
csúzva abban a kegyelemben bízunk, aki nekünk és neki 
is ezt mondja majd: „…sokra bízlak ezután, menj be Urad 
örömébe.” 

Hivatkozott művek
Völgyes Pál: Pályám emlékezete. In: Legeltesd az én juhaimat. 

Aranydiplomás lelkészek vallomásai szolgálatukról. 1954–
2004. Budapest, 2004.

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik 
a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pe-
dig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha 
valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, 
ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt 
megbecsüli az Atya.” (Jn 12,24–26)

Gyászoló család! Gyászoló gyülekezet!
Elhunyt testvérünk vallotta azt a klasszikus igehirdetési 
alapelvet, hogy a prédikáció tartalmát meg kell tudni fogal-
mazni egy mondatban. Megvallom őszintén, az igehirdetés 
tudományának ezt a jól ismert, egykor megtanult alapelvét 
jó magam a legtöbb esetben nem tudom kielégítően gya-
korolni. Völgyes Pál lelkésztestvérem emléke, szakmai tu-
dása előtt is tisztelegve jelzem, a mai igehirdetés címe így 
hangzik: Elhívott és átadott élet.  

Ebben a két szóban nemcsak az igehirdetés, de elhunyt 
lelkésztestvérünk egész élete is összefoglalható.

Az imént elhangzott nekrológ s a személyes hangú meg-
emlékezések hangsúlyozottan kiemelték mindkettőt. A jé-
zusi elhívás fontosságát, ennek az elhívásnak a megbecsü-

lését, azt, amilyen válaszokat erre az elhívásra Völgyes Pál 
testvérünk életpályáján adott. Mielőtt még teljesen Isten 
igéjének vigasztalására fi gyelnénk, abból erőt merítenénk, 
hadd szólaltassak meg én is életének történetei közül né-
hány epizódot. Ezeken keresztül bizton érthetővé válik az 
is, miért választottam testvérünk búcsúztató igéjeként a 
búzaszemről szóló jézusi hasonlatot.

Az első történet a pályaválasztás előtti időkből való. 
A már többször említett Szabó József püspök úr megszólí-
totta az ifj ú Völgyes Pál édesanyját.

– Anka néni, mit szólna hozzá, ha Palit a teológiára kül-
denénk? – Édesanyja, aki ács- és földműves mesterségből 
élő férjével együtt mezőgazdasági munkával kereste a csa-
lád megélhetését, a következő mondattal válaszolt:

– Püspök úr, már megbocsásson, de ha tíz fiam len-
ne is, abból egyet sem adnék a papi pályára, mert olyan 
kipanaszolt kenyere senkinek nincs, mint a papoknak. 
– Anka néni odahaza megemlítette fiának a fenti be-
szélgetést.

– Mit hallok, fi am?! A teológiára akarsz menni? Ilyen-
kor, amikor a papokat bebörtönzik? – Ám az ébredési evan-
gélizációk hatására ekkor már öntudatos, élő hitre jutott 
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ifj ú mindezekre a következő mondatot mondta a hitvallás 
képességét adó Szentlélek által:

– Mamka! Jobb Krisztusért meghalni, mint nála nél-
kül élni. – Mindezek után már nem volt kérdés, hogy in-
dulhat-e a soproni fakultásra.

Hogy jobban értsük a fi át féltve szerető hívő édesanya 
álláspontját, megemlítem: 1949-et írtunk ebben az évben. 
S hogy mennyire igaza volt édesanyjának, azt a második 
történet beszéli el. Remélem, pontosan adom vissza a lé-
nyegét. Azokban az időkben olyan nagy szegénység volt, 
hogy még a fontosabb családi eseményekre sem mindig 
tudtak hazautazni a nehezebb anyagi körülmények kö-
zött élő egyetemisták. Így adódott, hogy teológustársát 
és legjobb barátját, Pátkai Róbertet a nyár elején Buda-
pestről Békéscsabára, majd Szegedre kerékpárral kísérte 
el. Az út szomorú aktualitása Pátkai Róbert édesanyjá-
nak halála volt. A gyászhír csak lényegesen később érke-
zett meg a teológiára, mert a család nem merte elmonda-
ni, mi történt. Nem lett volna lehetőségük kifi zetni fi uk 
haza- és visszautazását. Mint hűséges jó barát, Völgyes 
Pál kísérte el ifj ú társát. Arra már nem emlékszem, hogy 
az oda- vagy a visszafelé vezető úton történt az eset. De 
egy biztos, annyira kimerültek az éhségtől, hogy kerék-
pározás közben rosszul lettek. Nem tudták mivel pótol-
ni az elveszített energiát. Egy katolikus plébániára von-
szolták be magukat, ott nagy nehezen kaptak egy darab 
kenyeret. Ez a kenyér elegendő volt ahhoz, hogy útjukat 
folytatni tudják. Engedelmet kérek, hogy ezt a történetet 
is felemlítettem. Nem feltétlenül a sírig tartó szép barát-
ság példájaként hoztam szóba, bár ezért is megtehettem 
volna, mert barátságuk köztudottan ilyen volt. Főként 
okulásunkra beszéltem el ezt történetet. Jusson eszünk-
be akkor, amikor jelenlegi körülményeinkkel elégedetle-
nek vagyunk: diákok, egyetemisták, családapák és csa-
ládanyák, kollégák.

Szólni szeretnék Pali bácsiról is. Merthogy az őt körül-
vevő szeretet okán Völgyes Pált nálunk Bakonycsernyén 
mindenki így hívta. Nem nagytiszteletű úrnak, nem is 
tisztelendő úrnak szólították. Bár a tiszteletre méltó meg-
szólítás nemcsak hivatalának okán járt volna ki számára. 
Sokkal inkább Krisztushoz kapcsolt szerény, alázatos élete 
parancsolt számára mindenki előtt tiszteletet. Pali bácsit 
tehát úgy ismertem meg, mint aki számára az élő és feltá-
madott Krisztussal való találkozás mindenre elég volt. So-
ha nem zúgolódott, Krisztusból erőt nyerve, Krisztus által 
erőt nyújtva a feltámadás bizonyosságával végezte szolgá-
latát. A szórványban hóban és esőben kerékpáron, gyalo-
gosan, később motoron mint Krisztus örömhírének jóked-
vű postása közlekedett. Látogatott. Akár egy-két lélekért is 
sok-sok kilométert bejárt. Talán ekkor született meg a csa-
ládjában az a kissé tréfás, ám mégis nagyon beszédes mon-
dás: „Most már bennünket is meglátogathatnál, hiszen mi 
is evangélikusok vagyunk!”

A feltámadott és élő Jézus Krisztus jelen volt az ő csa-
ládjának életében is. Ahogy gyermekeire és unokáira né-
zek, amikor velük találkozom, eszembe jut Isten törvényé-
ben, a Tízparancsolatban elhangzó evangéliumi ígéret. Az 
az ígéret, amelyet Isten a benne hívőknek örökül adott: 
„…ir galmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek en-
gem, és megtartják parancsolataimat.”  

Ez az irgalmasság nem jelentett problémák nélkü-
li életet. Nem jelentette a kereszt nélküliséget. Mert ke-
reszt bőven kijutott számukra. Ha netán valaki megkér-
dené, miért kereszttel látogatja meg övéit az élet, lutherá-
nus teológusként, úgy gondolom, ő maga sem mondana 
mást: azért, mert a kereszt egyedül az, ami fölemel. Nincs 
más. A jólét boldogsága megkövéríti az ember szívét. A ke-
reszt ellenben irgalmasságot tanít. Irgalmasságra nevel. 
Irgalmasságra neveli a szenvedőket. De nem csak azo-
kat, akik hordozzák e keresztet. Velük együtt megteremti 
a mai Cirénei Simonokat, az irgalmasság fi ait és leánya-
it is. Azokat, akik felveszik a keresztet, és segítenek hor-
dozni azt. Így adott Völgyes Pál testvérünk családja mel-
lé is kedves és igazi rokonokat, jó testvért és családjait, 
hogy a gyermekeitől távol élő idős házaspárnak segítsé-
gére legyenek a nyomorúság idején. Mindezekről eszem-
be jutott Jézus urunk tanítása, amelyet a vakon született 
ember meggyógyítása előtt mondott. János evangéliuma 
9. fejezetének első verseiben olvashatunk róla: Urunk 
meglátva a születése óta vak embert, ezt a feleletet adta 
a skolasztikusokat megszégyenítő módon tanakodó ta-
nítványainak: „Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem 
azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten 
cselekedetei.” Völgyes Pál testvérünk életében Isten cse-
lekedetei úgy lettek nyilvánvalóvá, hogy a hitét próbáló 
időben is ugyanaz maradt, mint annak előtte. Azt tette, 
amit hite és Krisztusnak átadott szíve diktált. Emberfe-
letti erővel, emberfeletti szeretettel, alázatosan végezte a 
papi szolgálatot. Aktív lelkészként éppen úgy, mint itt és 
egyházmegyék nagyon sok gyülekezetében helyettesítve. 
Mindez nagy örömmel töltötte őt el. Szolgált családjában 
is. Amikor már nem tudtak eljönni a templomba, családi 
házukban istentisztelettel ünnepelték a vasárnapokat és 
egyházi ünnepeinket. S ezekről az istentiszteletekről nem 
hiányzott az úrvacsora sem. Még kórházi ágyán, halála 
előtt néhány héttel is kérte nővéreit, hozzák oda ágyához 
a mozgásképes betegeket, szívesen tartana számukra bib-
liaórát. Úgy tette, úgy végezte a papi szolgálatot, hogy sem 
életének próbái, sem szolgálatának nehézségei nem tör-
ték meg. Végig Krisztus embere maradt. Így lett példává, 
példaképpé, úgy remélem, sokunk számára. Emberség-
ből, emberi helytállásból, szeretetből sokat adott. Miköz-
ben mesélt életéről, a körülötte lévő emberekről, egyet-
len alkalommal nem hallottam, hogy másokról ítélkező 
vagy rosszalló jelzőt mondott volna. El nem hallgatta, mit 
cselekedtek vele, de az ítéletet Istenre bízta. Isten csele-



6 5  c

Elhívott és átadott élet a

kedetei, Isten dicsősége mégis kereszthordozása közben 
látszott meg teljes valójában rajta. Mert kapott segítő ke-
zeket: egykori lelkészére a távolból is hűségesen gondo-
ló gyülekezetet, kik jöttek befejezni a kis házon végzen-
dő szakipari munkákat. Velük voltak a távolból érkezett 
egykori tanítványai, akiknek a hittanórák végeztével ta-
nulságos meséket, történeteket olvasott.

Régi és mostani gyülekezetének tagjai vele voltak imád-
ságban s adományokkal. Isten cselekedetei meglátszottak 
e családon abban is, ahogy feleségének, Marikának a test-
vére és az ő családjuk mellettük állt. A legigazibb testvéri 
szeretet és compassio tanúi lehettünk s vagyunk még ma is.

Mindezek, bár láthatóan szeretetteljes és könyörületes 
emberi tettek, valójában Isten cselekedetei. Mert ő az, aki 
megindította a szíveket, tettekre sarkallt. Hirdette a kezek 
evangéliumát. Erre a mellénk állásra, támogatásra azért is 
szükségük van, mivel imáink erőtlennek bizonyultak. Isten 
kifürkészhetetlen akaratából nem történhetett meg Zsu-
zsanna oly nagyon remélt gyógyulása. Pontosan ezért és 
mindezek után mondom az evangélium és életünk Urának 
szavait segítségül hívva: „Mindezek azért történtek, hogy 
láthatóvá legyenek rajtatok Isten cselekedetei.” E fájdalom-
ban, Jézus Urunk vigasztalására vágyva hirdetem az ő hoz-
zánk érkezését. „Bár még sötétség borítja a földet, sűrű ho-
mály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége 
meglátszik rajtad.” (Ézs 60,2) Így is, ilyen esendőn, ilyen 
nehéz kereszt alatt. Azzal, ahogyan Isten gondot visel róla-
tok. Ilyen hatalmas dolgok azután történnek velünk, miu-
tán Megváltónk valóságosan is megszületik itt, az ember-
szívekben. Itt is naggyá lesz. Megváltó Úrrá, Szabadítóvá. 
Erős Istenné, Békesség Fejedelmévé. Krisztus így mutatja 
meg hatalmát közöttetek. Szeretetre, könyörületre, alázat-
ra és áldozatvállalásra indít közelieket és távoliakat. Hűsé-
ges és átadott élettel ajándékozza meg elhívottjait. Megad-
ja a tanúságtétel lelkét szolgáinak.

A most elmondott életrajz szilánkokból már minden-
ki számára bizonnyal kiviláglik, miként kötődik a fel-
olvasott evangélium testvérünk életéhez, szolgálatához. 
A saját életét mások életéért odaszánó, elhaló búzaszem-
ről szóló hasonlat, közmondásszerű tanítás. Igehallgató, 
igehirdető gyülekezet előtt talán említenem sem kell. Is-
merjük a tanítást. Az életét odaáldozó, a másokért elhaló 
búzaszem Krisztus Urunk maga. Az ő keresztjének, kín-
halálának titokzatos eseménye e mag elhullatása. Ő volt, 
aki életét letette, feláldozta, hogy mások ebből a keresz-
táldozatból új életet nyerjenek. Erőt, reményt, hitet. Élet-
újulást. Mindezek alapján most csendesen megkérdezem 
a jelenlévőktől; tőletek és önöktől is, akik messziről jöt-
tetek leróni a kegyeletet egykori tanítójuk, papjuk emlé-
ke előtt; tőletek is, akik családtagként, rokonként vagy-
tok jelen. Hányszor hallottátok már a kereszt titkának 
evangéliumát? Esetleg éppen úgy, azon a csendes és alá-
zatos módon, ahogy Völgyes Pál által hirdette számotok-

ra a Szentlélek. Az itt jelenlévők közül, akik fi gyelnek és 
érteni vélik a kereszt titkának csodáját. Vajon hányan él-
ték át ezt a meghalást? Ezt az életet elveszítő, de újat nyerő 
változást? A megújulást? A szív teljes önátadását? A gyö-
keres fordulatot, a megtérést? Amikor bűneinket rászö-
geztük Krisztus keresztjére. Hányan értették meg, hogy 
mindez, amiről szólt és szólunk, nem egy elvont erkölcsi 
tan, és nem egy kultúrát teremtő réges-régi hagyomány, 
hanem eleven valóság. Olyan, amelyik az eget összekap-
csolja a földdel! Olyan, amelyik a halálból átvisz az életbe! 
Ez az áldozat, Krisztus áldozata életformáló erő! Így lesz, 
így lehet az elhaló de feltámadó búzából élet. Mindenna-
pi kenyér, melynek ereje élettel tölti el porba hanyatló lel-
künket, Krisztus áldozatának erejét elfogadva, ennek ön-
magunk átadva mi magunk is képessé leszünk meghozni 
a ránk váró áldozatokat, lemondásokat. Mert higgyék el 
nekem, semmi nem képes felemelni, csak a kereszt. A ke-
reszten tájékozódó élet képessé tesz önmagunk kiüresí-
tésére, az Istennek való önátadásra. Abban a hivatásban, 
melyben éppen én állok, mint édesapa, munkás vagy ta-
nár és édesanya, senki más nem végezheti el helyettem az 
Istennek átadott életem szolgálatát!

Az elhaló, de mások üdvéért önmagát odaadó Krisztus 
így válik az élet kenyerévé. Mikor belőle táplálkozom, mi-
kor ő lesz reményem szikla szála. Csodálatos kenyérsza-
porítás ez. Életújítás! Értjük-e? S ami fontosabb: éljük-e 
mindezt, testvéreim?

Gyászoló család! Gyászoló gyülekezet!
Krisztus mondja: Ha valaki nekem szolgál, engem kö-

vessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha 
valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.

Megbecsültségünk lehetőségében, az örök élet Krisz-
tus által megszerzett ajándékában gondolkodjunk el ar-
ról, mennyi ajándékot fogadunk el az elhaló, de feltáma-
dó búzaszem Krisztustól? Most hazahívott szolgája által 
is. Kértük-e Krisztustól a legtöbbet, a legjobbat? S odaad-
tuk-e számára a legdrágábbat, életünket?

Miután mindezeket végiggondoltuk, s megfogalmaz-
tuk az igenlő választ, a viszontlátás boldog bizonyosságban 
búcsúzhatunk Isten hazahívott szolgájától: Völgyes Páltól.

Így búcsúznak tőle szerettei: felesége és gyermekei, Ka-
talin és családja, Zsuzsanna, Tamás és családja, unokái, 
dédunokái, testvére és családja, unokatestvérei és család-
jaik, feleségének testvére és családjaik, keresztgyermekei 
és családjaik, a székesfehérvári rokonság, közeli és távoli 
rokonsága. Barátja Angliából, az ipolyszögi, a putnoki, az 
ikladi, a bakonycsernyei gyülekezetek, a Fejér-Komáromi 
valamint az Észak-Pest Megyei Egyházmegye és gyüleke-
zeteik, évfolyamtársai, lelkészkollégái, Iklad község pol-
gármestere, képviselő-testülete, szomszédai, gyermekei, 
barátai és kollégái aszódiról és Budapestről.

Búcsúznak tőle mindazok, akik szerették és tisztelték őt.
Béke legyen veled, Testvér!
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 Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)

f Zsid 4,14–16

Igehirdetési előkészítő

Böjt 1. vasárnapján a kísértésen győzedelmeskedő Jézus áll 
az igehirdetés középpontjában. Míg az óegyházi evangéli-
umi perikópa (Mt 4,1–11) a pusztai megkísértés történéseit 
írja le, textusunk a tágabb összefüggésekre mutat: arra a 
lehetőségre és kiváltságra, ami számunkra Jézusnak a kí-
sértésen aratott győzelméből fakad. Mondanivalója kapcso-
lódik Invocavit témájához is, mivel arra hívja fel a fi gyel-
münket, hogy Jézuson keresztül bizalommal és bátorsággal 
fordulhatunk Istenhez, amikor segítségre van szükségünk.

Exegézis

A Zsidókhoz írt levél ismeretlen szerzője ebben a szakasz-
ban kezdi kibontani Jézusra vonatkozóan a „nagy főpap” 
képét, amelyet korábban csak utalásszerűen alkalmaz 
(Zsid 2,17–18; 3,1). Az Újszövetségben egyébként ez a levél 
az egyetlen irat, amelyben Jézus személye és műve explicit 
módon az ószövetségi főpapi tisztség folytatásaként, betel-
jesítőjeként jelenik meg.

A szakasz két állítást, illetve ezekhez kapcsolóan két 
felszólítást tartalmaz. Az állításokat így lehetne röviden 
összefoglalni: 1. Jézus, Isten Fia a mi nagy főpapunk. 2. 
Együttérző főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan megkí-
sértetett, de nem vétkezett. Ezekből a kijelentésekből követ-
kezik a két felszólítás: 1. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz! 
2. Járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához!

A 14. vers érdekessége az „áthatolt az egeken” (
 ) kifejezés. Az „egek” szó töb-

bes száma a zsidó gondolkodásmódra utal, amely szerint 
az ember világát több szféra is elválasztja Isten világától. 
A megfogalmazás párhuzamot sugall a mindenkori zsidó 
főpap és Jézus személye között: míg az egyik évente egyszer 
átlépett a függönyön, hogy megérkezzen a szentek szentjé-
be, addig a másik – az egeken át – egyszer s mindenkorra 
Isten színe elé jutott. A perfectum alak is azt erősíti, hogy 
itt befejezett mozgásról van szó, amely célhoz ért. A „nagy 
főpap”, Jézus, Isten Fia áthaladt mindazon, ami ember és 
Isten között áll, megérkezett az Atya jelenlétébe, és azóta 
ott tartózkodik.

Ezért „ragaszkodjunk hitvallásunkhoz” (
), azaz tartsuk azt erősen, szilárdan. A hit-
vallás nem csupán a hitigazságokhoz való személyes ra-
gaszkodást jelenti, hanem ennek a hitnek a nyilvánosság-
ra hozatalát is magában foglalja. Ez nagy kihívást jelentett 
a címzettek, a zsidókból lett keresztény közösség számára, 
hiszen folyamatos elutasításnak és üldözésnek voltak kité-
ve a saját népük részéről.

A 15. vers kettős tagadás formájában fogalmazza meg 
az együttérző főpapról szóló kijelentést: „…nem olyan fő-
papunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken…” 
Ez a forma a héber nyelvhasználatban nagyon erős állítást 
fejez ki. A  ige jelentéstartalma az együttér-
zésen túl a szenvedésben való közösségvállalást is magá-
ban foglalja. Az „erőtlenség” értelmében álló  je-
lenthet fi zikai gyengeséget, betegséget, testi szükségállapo-
tot (éhség, szomjúság, fáradtság), de az emberi természet 
lelki, erkölcsi erőtlenségét is.

A szerző így folytatja: „…hanem olyan, aki hozzánk 
hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétke-
zett” (vagy az új fordítás korábbi verziója szerint: „kivéve a 
bűnt”). Mindkét megfogalmazás visszaadja a görög erede-
tit (). A szöveg hangsúlyozza Jézus és az 
ember hasonlóságát a kísértés elszenvedésében, de kizárja 
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ezt a hasonlóságot a kísértésnek való engedésben, azaz a 
bűnben. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy 
a jézusi együttérzés is a kísértés próbájának kitett ember-
nek szól, de „szimpatizál” a bűnnel.

A 16. vers arra szólít fel, hogy rendszeresen, folyamato-
san gyakoroljuk az Istenhez való közeledést (
). A magyar „járuljunk” szó valamit visszaad abból, 
hogy nem egyszeri alkalomra való felhívásról van szó. 
A „kegyelem trónusához” () ki-
fejezés egy oximoron, amely a korabeli gondolkodás sze-
rint egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szoros gon-
dolati egységbe. A királyok trónja tiltott hely volt, az ítélet-
hirdetés és a hatalomgyakorlás helyszíne, amelynek hívás 
nélkül való megközelítése életveszéllyel járt. Érdekesség, 
hogy a zsidó hagyományban a „kegyelem székének”, illetve 
az „engesztelés fedelének” nevezik a Szentek Szentjében el-
helyezett szövetség ládája fedelét is, amely Isten megjelené-
sének, kinyilatkoztatásának helye volt – és megközelítésé-
re szintén szigorú szabályok vonatkoztak, amelyek be nem 
tartása halált hozott. Ez az utalás ismét párhuzamba állít-
ja a főpapság intézményét Jézus személyével és művével.

A szerző azt is hangsúlyozza, hogy az Istentől kért se-
gítség a megfelelő, az alkalmas időben jön (). 
A „segítség” helyén álló  szó a Zsidókhoz írt levé-
len kívül az Újszövetségben egyedül ApCsel 27,17-ben for-
dul elő, és egy tengerészeti szakkifejezést jelöl arra a mű-
veletre, amikor a hajót a törzs körül rögzített kötelekkel 
erősítik meg, hogy szét ne essen a viharban.

Összefoglalásként elmondható, hogy a 4,14–16 szakasz 
előzetesen kiemeli a Jézus főpapságával kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat, amelyeket a levél írója részletesen 
kifejt a következő fejezetekben. A készülés során érdemes 
hozzáolvasni az 5. fejezet 1–10. verseit is.

Az igehirdetés felé

Megértési nehézségek

Az igehirdetésre való készülés során az egyik legfőbb ne-
hézséget a levél egykori címzettjei, illetve a ma élő gyüle-
kezet közötti kulturális és gondolkodásbeli különbségek 
áthidalása jelenti. Az a közösség, amelynek a levél ere-
detileg szólt, mélyen benne élt a zsidó hagyományban és 
vallásgyakorlatban. Nekik nem kellett magyarázni, hogy 
a főpap kicsoda, és mi a feladata. Gyermekkoruktól fogva 
tisztában voltak az áldozat jelentőségével, sőt ők maguk is 
rendszeresen gyakorolták. Életük során valószínűleg lega-
lább egyszer tanúi voltak az engesztelés napján tartott kü-
lönleges szertartásnak, és a jeruzsálemi templom udvarán 
gyülekező tömeggel együtt szívdobogva várták, hogy a fő-
pap kijön-e élve és sértetlenül a Szentek Szentjéből, ami azt 
jelenti, hogy Isten elfogadta felajánlásukat…

A mai hívek számára azonban ezek a szokások teljesen 
ismeretlenek. A kérdés az, hogy megpróbáljuk-e megma-
gyarázni számukra a főpapi tisztség jelentőségét az ószö-
vetségi kontextus segítségével, vagy inkább arra töreked-
jünk, hogy lefordítsuk, mai fogalmakkal világítsuk meg, 
mit is jelent az, hogy Jézus a mi nagy főpapunk.

John Piper inkább az első megoldás mellett érvel. Véle-
ménye szerint az ószövetségi fogalmak hátterén érthetjük 
meg Jézus jelentőségét teljes mélységében. Idézem: „Meg-
szegényítenénk önmagunkat, és eltérnénk az igazságtól, ha 
azt mondanánk: Hát, ez túl régimódi és irreleváns a mai 
ember számára. Senki sem tudja, kicsoda egy főpap; szóval 
fordítsuk le egy számunkra ismerős kategóriával, mond-
juk, Jézus olyan, mint egy védőügyvéd. Ám mielőtt átug-
runk a kortárs analógiákra, előbb arra van szükségünk, 
hogy visszatérjünk az Isten által létrehozott kontextus-
hoz, történelemhez és könyvhöz, azért, hogy olyan mély 
és csodálatos dolgokat tudjunk meg, amelyeket különben 
elszalasztanánk… Mivel egy főpap nem azonos egy védő-
ügyvéddel vagy bármilyen más analógiával, ami a mi tár-
sadalmunkban létezik. A mi történelmünk egyszerűen túl 
korlátozott ahhoz, hogy értelmezze Jézust. Isten történel-
mére van szükségünk ehhez. A mi kultúránk, a mi társa-
dalmunk, a mi korunk túl provinciális ahhoz, hogy meg-
adja nekünk azokat a kategóriákat, amelyekkel megragad-
hatjuk, kicsoda Jézus, és miért jött.” (Piper 1996)

Azt hiszem, sem a készülés, sem a tényleges prédiká-
ció során nem kerülhető meg az ószövetségi főpapi tiszt-
ség jelentőségének megértése és megértetése, illetve a Jé-
zus és a mindenkori főpap személye közötti párhuzam és 
eltérések hangsúlyozása.

Teológiai kérdések

A textus néhány fontos teológiai kérdéssel is szembesít, 
amelyek szorosan kapcsolódnak Jézus Krisztus kettős ter-
mészetének problémájához. Maga a szerző is hangsúlyoz-
za az emberi és az isteni természet meglétét, amikor a 14. 
versben a „Jézus, az Isten Fia” megnevezést használja.

Amikor a 15. versben arról van szó, hogy Jézus hozzánk 
hasonlóan elszenvedte a kísértést, de nem követett el bűnt, 
néhányakban felmerül a kérdés: tudott volna vétkezni Jé-
zus? A Szentírás egyértelműen azt tanítja, hogy Jézus isteni 
természetéből fakadóan képtelen volt a bűnre, azaz nem is 
tudott volna vétkezni. Azonban ha Jézus nem tudott volna 
vétkezni, akkor hogyan tapasztalhatta meg, milyen a va-
lódi kísértés, és hogyan tudna igazán együtt érezni velünk 
kísértéseink és küszködésünk idején?

Meggyőzően válaszol erre a kérdésre egyik írásában C. 
S. Lewis: „Bolond gondolat, hogy a jó emberek nem tud-
ják, mit jelent a kísértés. Ez egy nyilvánvaló hazugság. Csak 
azok tudják, hogy milyen erős a kísértés, akik megpróbál-
nak ellenállni neki… Egy ember, aki öt perc után megadja 
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magát a kísértésnek, egyszerűen nem tudja, hogy milyen 
lenne egy órával később. Ezért tudnak a rossz emberek bi-
zonyos értelemben nagyon keveset a rosszról. Nyugodt 
életet éltek, miközben mindig engedtek… Krisztus, mivel 
Ő volt az egyetlen, aki soha nem engedett a kísértésnek, 
az egyetlen ember abból a szempontból is, hogy Ő tökéle-
tesen tudja, mit jelent a kísértés – Ő az egyetlen, aki tel-
jes egészében realista.” (Idézi Piper 1996 és Storms 2014)

Gondoljuk át ezt a kérdést arról az oldalról is, hogy ha 
Jézus a megkísértésekor vétkezett volna, akkor váltságmű-
ve nem használna nekünk semmit. Csak egy másik bűnös 
volna, akinek magának is kiengesztelésre van szüksége a 
bűneiért. „Azért hogy megmeneküljünk, és megbéküljünk 
Istennel, Jézusnak nemcsak azt a halált kellett halnia, ami-
vel nekünk is meg kell halnunk, hanem azt az életet is kel-
lett élnie, amit nekünk is élnünk kell.” (Storms 2014) Ezért 
együtt tud érezni velünk minden megpróbáltatásunkban.

Egy lehetséges vázlat a prédikációhoz

Közelebb Istenhez – Jézuson keresztül

1. Isten közelébe jöhetünk, mert Jézus a mi nagy főpapunk. 
Az ószövetségi főpapság közvetítőként működött Isten és 
ember között. Jézus azonban beteljesítette, és ezzel egy-
szersmind fölöslegessé tette ezt a közvetítői szolgálatot. 
Ő a mi képviselőnk az Atya előtt, aki közbenjár értünk, és 
megnyitja számunkra az utat Istenhez.

2. Isten közelébe jöhetünk, mert Jézus együtt érez ve-
lünk gyengeségeinkben. Bátorítást jelenthet számunkra, 
hogy mindazt, amin keresztülmegyünk, amikor a kísér-
téssel küzdünk, Jézus is megtapasztalta, még koncentrál-
tabb formában. Győzelméből erőt meríthetünk.

3. Isten közelébe jöhetünk – és ez hatással kell hogy le-
gyen az életünkre. Jézuson keresztül folyamatosan, biza-
lommal tárhatjuk fel előtte nehézségeinket és bűneinket, 
kérhetjük megbocsátását (irgalom) és megváltoztató hatal-
mát (kegyelem). A vele való együttlét ad erőt és kitartást 
ahhoz is, hogy ragaszkodjunk hitünkhöz, és bátran felvál-
laljuk azt mások előtt.
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Illusztrációk

GONDOLATOK

„A keresztény értelmezés szerint nem az ember ad értel-
met a szenvedésnek, hanem a szenvedés során az Isten és az 
ember között kialakult kapcsolat mutatja meg, hogyan ta-
lálhatunk értelmet a minket érő szenvedésekben. Az Újszö-
vetség szerint a mi szenvedéseink közösségvállalás Krisztus 
szenvedésével. Erre kétféle megközelítési lehetőség is van: 
az én szenvedésem részesülés a Krisztus szenvedésében (…) 
Második megközelítés: megértve érezhetem magam, isteni 
együttérzést élhetek át annak alapján, hogy Ő is vállalta a 
szenvedést, mert együtt akart lenni a szenvedő emberrel 
(…) A hívő ember a szenvedést Krisztus követésének te-
kintheti, s kiindulhat abból, hogy ahol szenvedés van, ott 
Krisztus is jelen van úgy, mint az együtt szenvedő Isten. 
(…) Az Újszövetség nem osztja azt a nézetet, miszerint a 
szenvedés megtanít imádkozni vagy érzékenységet alakít 
ki Krisztus szenvedésének megértésére. Ezek megtörtén-
hetnek, de bekövetkezhet az ellenkezője is (…): a szenvedő 
ember végleg hátat fordít Istennek. A szenvedésnek tehát 
nem önmagában van értelme, hanem annak részeként, ami 
a szenvedő ember és Krisztus között végbemegy.”

Gyökössy Endre (1913– 1997) református lelkész, pszi-
chológus, egyházi író: Aki szeret, annak szenvednie kell

A római katolikus egyházban idén ünnepelt Szent Már-
ton-év apropóján: „Egy alkalommal az ördög király képé-
ben jelent meg neki, bíborban, koronával, aranyos cipőben, 
ragyogó tekintettel, vidám orcával. Jó darabig mindketten 
hallgattak. »Ismerd meg azt – mondta –, akit imádsz: Krisz-
tus vagyok, és a földre készülök visszatérni, de előtte meg 
akartam neked mutatkozni.« Márton erre elcsodálkozott, 
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de tovább hallgatott. Az ördög folytatta: »Márton, miért 
kételkedsz, amikor engem látsz? Én vagyok Krisztus.« Ek-
kor megvilágosította őt a Szentlélek, és Márton így szólt: 
»Az Úr Jézus Krisztus nem azt jövendölte, hogy bíborban, 
koronával fog visszatérni. Én nem hiszem, hogy Krisztus 
eljött, ha nem abban az öltözékben és alakban látom, aho-
gyan szenvedett, és a keresztre feszítés jeleit nem viseli 
magán.« E szavakra eltűnt az ördög…” 

Jacobus de Voragine (1228–1298) olasz érsek, 
hagiográfus, történetíró: Legenda aurea

g  A D Á M I  M Á R I A

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

– Vigasztaló, felemelő, bátorító ez az igeszakasz, Isten mér-
hetetlen szeretetéről beszél.

– Számomra ez az ige nyugalmat, békét, biztonságot 
üzen, mert bármi is történik velem, tudom, hogy van kihez 
mennem, kit kell segítségül hívnom, kihez kell fordulnom, 
hiszen van Megváltóm, akinek mindent elmondhatok. Tőle 
kérhetek bűnbocsánatot, és ezáltal kegyelmet is nyerhetek.

– Számomra nagyon biztató ez az ige, hogy van kire bíz-
nom életem, és van, akihez mindig bizalommal fordulha-
tok. Még ha nehéz is ez a keskeny út, mert kísértések min-
dig vannak, de megéri. Minden gondom, bajom őrá bízha-
tom, mert nála kegyelmet és irgalmat találok.

– Számomra nagyon fontos, hogy olyan főpapunk 
van, aki megszán engem is, mert hozzám hasonló, kivéve 
a bűnt. Mindenben segítségemre van, mert szeret, és irgal-
ma nagy. Megtapasztaltam, hogy bánatban is együtt érez 
velem, meghallgat, megsegít. Hozzá járulni nagy örömöt 
jelent. Rá mindig számíthatok.

– Jézus a leghatalmasabb, hozzá bármikor fordulha-
tunk, ha bajban vagyunk. Megérti a problémáinkat, mi-
vel ő is átélte azokat.

– Nem maradtunk magunkra a bűneinkben.
– Ez az ige kitartásra buzdít.
– Mindenkor ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, és ak-

kor ellene tudunk állni minden kísértésnek.
– Az Úr Jézus megkísértetett a Sátántól, amit nekünk 

is naponta át kell élni. Mi a mi gyengeségünkkel bátran 
járulhatunk hozzá, amit nehezen tudok személyesen elfo-
gadni. Ez a csere felfoghatatlan.

– Mikor indul meg az Úr a mi erőtlenségeinken? Akkor, 
amikor kérjük, vagy ha nem kérjük, akkor is? 

– Olyan nagy és hatalmas Urunk van, aki meg tud se-
gíteni, és erőt tud adni, amikor semmire sincs erőnk.

– Jézus főpapi imája jutott eszembe (Jn 17).
– Krisztus főpap volt vagy próféta?
– A hitvallás, amelyhez ragaszkodnunk kell, hogy függ 

össze a felekezetek hitvallásaival (katolikus, evangélikus, 
református, baptista stb.)?

 Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)

f 1Thessz 4,1–8 

Igehirdetési előkészítő

Az igehirdetés elé

Óegyházi perikópák sorában kerül elénk e vasárnap tex-
tusa. (Az óegyházi perikópa eredetileg valószínűleg a 7. 
verssel végződött, de világszerte elterjedt a 8. verssel vég-
ződő perikopálás is.) Szembetűnő a tartalmi hasonlóság 
Oculi vasárnapjának alapigéjével. Segítség lehet, ha szem 
előtt tarjuk Reminiscere többi igéjének összefüggését. Az 
oltár előtt felolvasásandó evangéliumi ige – Jézusnak a ká-
naáni asszonnyal való találkozása – az evangéliumban a 
tisztaságról és a törvény megtartásáról folyó beszélgetést 
követi. Az ószövetségi tisztasági törvények s azok Jézusi 
olvasata tehát az óegyházi igerend böjti szakaszaiban is 
hangsúlyt kapnak. Reményteljes színt ad e háttéren a fügefa 
kegyelemteljes ápolásáról szóló ézsaiási szakasz is. Miként 
a hellenista nagyváros, Th esszaloniki zsidó diaszpórából és 
hellenista hátterű tagokból álló gyülekezetének, úgy adhat 
útmutatást nekünk is a böjtben, s szolgálhatja megszente-
lődésünket világunk sokféle kihívása s eszméi közepet-
te Isten törvényének e cseppet sem kazuisztikus, hanem 
teológiai s egyúttal parainetikus olvasata, amellyel Pál az 
általa alapított s féltő szeretettel fi gyelemmel kísért gyüle-
kezetének megfogalmazza tanácsait. 

A paráznaság témája első hallásra szokatlannak, eset-
leg nem elég relevánsnak vagy éppen túl aktuálisnak, kí-
nosnak vagy félrevivőnek tűnhet az igehallgatók számá-
ra. Érdemes átgondolni a templompadban ülő gyülekezet 
helyzetét e szempontból is. (Az illusztrációk kiválasztása 
hasonló körültekintést igényel.) Ezért is fontos önmagunk 
s a gyülekezet számára is élő üzenetet találni az igében. Jó 
meghallani korábban készült előkészítők fi gyelmeztetéseit. 
1982-ben Szalay Tamás így fogalmaz: „Templomos híveink 
egy része önelégültségben él. Hit és szeretet, hűség és tisz-
ta életvitel terén rendben lévőnek érzi életét. Sokakban az 
a tudat alakult ki: vallásos vagyok, következésképpen igaz 
vagyok, emberi értékek tekintetében több vagyok az ún. 
»hitetlenekkel« szemben. Rá kell döbbennünk és döbben-
tenünk arra, hogy hívő életünknek megvannak a fonáksá-
gai, és sok a restellnivaló a magukat vallásos embereknek 
mondók életében.” Ferdinánd István 1952-ben azt hangsú-
lyozza, hogy Pállal együtt nekünk is olyasmit kell kifejte-
nünk, újra aktuálisan megfogalmaznunk a gyülekezetnek, 
amit ők már hallottak. „Isten uralomátvétele megtörtént 
a világ fölött húsvétkor, de nem egyszerre és azonnal tör-
tént annak végrehajtása. Isten hosszútűrően vár, hogy be-
illeszkedjünk az ő rendjébe, hogy szabadon, önként, belső 
indulatból fogadjuk el az ő királyi uralmát, de nem vár a 
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végtelenségig: bosszút áll az Úr mindezekért.” (A bosszú-
állás mibenlétére az exegetikai részben térünk ki.) Majd a 
Kis káté Miatyánk-magyarázatát idézi: „Isten országa el-
jő ugyan a mi kérésünk nélkül is, de mi azt kérjük ebben 
az imádságban, hogy mihozzánk is eljöjjön.” Böjti utunk 
meghatározó momentuma lehet e jól ismert idézetet ön-
magunkra s kapcsolatainkra vonatkoztatni. Veöreös Im-
re gondolata 1947-ből pedig nem pusztán fi gyelmeztetés, 
de biztatás is: „A tiszta férfi ság és tiszta nőiség evangéliu-
mi megvilágítására ad nagy alkalmat alapigénk. Csak arra 
vigyázzon az igehirdető, hogy az erkölcsi, megszentelődési 
prédikáció is Krisztus-hirdetés, amint láttuk. Ne szakítsa 
el a megszentelődés parancsait a megszentelődés Urától!”

Exegézis

Perikópánk két (vagy akár három) részre is tagolható.
I. 1–2. versek: bevezető szakasz, amely azonban több írás-
magyarázó szerint nemcsak e szakasz, hanem a levél út-
mutatásokat tartalmazó második részének a bevezetése is.
II. 3–8. versek: a házasságról (esetleg bármiféle más ügy-
ről) (avagy 3–6. versek konkrét útmutatások és 7–8. azok 
indoklása).

Antik parainetikus levelek jellemző formáit fedezhetjük 
fel e felépítésben, s különösen is az első szakasz szóhaszná-
latában, ám itt a páli intelmekre (Róm 12,1–2 és 15,30; 1Kor 
1,10; 2Th essz 2,1–2) jellemző módon újra meg újra egyedi 
és személyes utalásokat találunk, amelyek a keresztények 
Krisztussal való közösségének perspektívájába helyezik a 
tanítást. Így akár az ószövetségi törvényeket, akár a gö-
rög fi lozófi a tisztaságeszményét ismerné a levél olvasója 
vagy hallgatója, vagy pszichológiai felismerések sorjázná-
nak mai hallgatók gondolataiban az ige hallatán, az apos-
tol tapintatosan, de határozottan a Szentháromság Isten-
hez köti a tanítást. Pál nem egy keresztény modus vivendit 
ír le, hanem Isten akaratát közli, arra int, hogy a gyüleke-
zet tagjai megszentelődjenek. E megszentelődés (a 3. és 7. 
vers kulcsszava, amelynek mibenlétét a 3–6. vers fejti ki) 
nem egyszeri történés, hanem élethosszig tartó (tanulá-
si) folyamat, amelyre Isten hívta el övéit. E megszentelő-
dés valójában az ószövetségi értelemben szent, azaz Isten 
tulajdonába vett élet megélése itt éppen a házasság kap-
csolatában, amely nem a birtoklás s az erőszak játszmáit, 
hanem a teremtett s megváltott világban itt és most meg-
élhető s megélendő szeretet lehetőségét s erejét hordozza. 
„Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Is-
tent, aki Szentlelkét is rátok árasztja” (8. vers). „A megszen-
telődés Isten munkája rajtam. Azonban nem merev báb-
ként szerepelek, hanem Isten bevonja e folyamatba akara-
tomat, lelkiismeretemet, erkölcsi erőmet, egész énemet.” 
(A 7. versben az  pontos fordítása „megszen-
telődésben”.) „A keresztyén ember benne áll a megszente-

lődés folyamatában. A megszentelődés folyamata így lesz 
az én feladatommá is.” (Veöreös Imre) Az 1. vers szerint a 
thesszaloniki gyülekezet tagjai igyekeznek is így élni. Az 
e folyamatban való előrejutásra (túlcsordulásra, előző álla-
pot meghaladására, fejlődésre, növekedésre) kéri (szépen, 
tisztelettel s tapintattal, miként parainéziszekben szokás) 
s inti (mintegy egészen személyes szülői szeretettel, gon-
doskodással) a közösséget az apostol az Úr Jézus nevében, 
utalván (miként intelmekben szokás) a korábbi rendelke-
zésekre (a parancs, utasítás szavát használva), amelyeket 
az Úr Jézus nevében adott át nekik. 

Pontosítandók:
– Az „Istennek tetsző módon élni” kifejezés (1. vers). 

A vallásosság etikai következményei hangsúlyozásának 
ószövetségi alapjai vannak. Páli párhuzamokat Róm 8,8; 
12,1–2; 1Kor 7,32; 2Kor 5,9-ben találunk. De az inkább a gö-
rög gondolkodásban jártasabb gyülekezeti tagok számára 
sem hangozhatott idegenül e gondolat. 

– A , paráznaság szó jelentése igen széles, sze-
xuális visszaélésként érdemes felfognunk.

– A  szót (4. vers) általában feleségként fordít-
ják (1Pt 3,7 esetén egyértelműen feleség jelentésben szere-
pel), s ez megfelel a héber szóhasználatnak is. Az eredetileg 
„edényt” jelentő szó jelenthetné a saját testet is, de ez telje-
sen szokatlan volna az alapvetően birtoklásra utaló igével 
összekapcsolva görög nyelven. A helytállóbb „feleség” for-
dítás fi gyelmünket a házaséletre, a házastársak kapcsola-
tára fordítja. Figyelemre méltó egyúttal, hogy a birtoklás 
profán kifejezésére miként felel a szentségben és tisztaság-
ban/tiszteletben (a  szó jelentése valójában tisztelet) 
kifejezetten pozitív szókapcsolata itt – mintegy elővételez-
ve a következő vers elhatárolását. 

– Az  (6. vers) fordítása nem egészen 
egyértelmű, vagyis a paráznaságon túl itt más ügyekre is 
gondolhatunk. (Más ügyek a 9. verstől kerülnek terítékre, 
tehát nem idegen az igénktől, hogy az elsőként tárgyalt há-
zassággal kapcsolatos bűnöket szociáletikai vetületbe he-
lyezzük, esetleg más problémákkal együtt tárgyaljuk, hi-
szen közösségi, társadalmi szinten is ártanak.)

– A „bosszút áll az Úr” (6. vers) kifejezés héber előzmé-
nyekre megy vissza (Zsolt 94,1–2), ugyanakkor Pál szavai-
ban itt egyfajta apokaliptikus Krisztus-felfogás is megszó-
lalhat. (Pálnál még: 1,10; 5,1–11; 2Th essz 1,7–10; Róm 12,19; 
Kol 3,23–25.)

Igehirdetési vázlat

„Jobb, mint otthon” – egy italkimérés provokatív elne-
vezése. Napokkal ezelőtt láttam, s azóta is foglalkoztat 
e messzemenően etikátlan, ám a jelek szerint marketin-
gértékkel bíró megnevezés. Szívesen illesztenék egy kér-
dőjelet a végére. 
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) a

A házasság mint ajándék, lehetőség, feladat

A házasság alapérték, védőháló, amelyet ki tudja, mifé-
le okokból meg-megkérdőjeleznek, s amely ha rosszul 
működik, valóban komoly problémák forrása is lehet: 
sosem statikus adottság, hanem mindig feladat, kihí-
vás és ajándék. A házasság (a hűtlenség lehetőségével is 
számolva) kitüntetett jelentőségű párhuzam a biblikus 
gondolkodásban, hiszen számos alkalommal Isten és né-
pe, avagy Krisztus és jegyese, az egyház kapcsolatának 
megvilágítására szolgál. Milyen jó, hogy nem derogálja a 
Szentírás e világi síkra, sőt egyenesen ráirányítja fi gyel-
münket épp e böjti igénkben! Hol máshol kezdhetnénk a 
megtisztulást, mint saját lelkünk s kapcsolataink legmé-
lyén? (A házasság ügye nem marad a két fél körén belül, 
hisz minősége mindennapjaikat, munkájukat, élethez, 
emberekhez való hozzáállásukat is meghatározza. Nem 
beszélve a felnövekvő generációk élményeiről! Nem túl 
intim s nem illetlen tehát, hogy beszéljünk e kérdéskör-
ről. Viszont feltehetően nem minden igehallgató házas, 
őrájuk is gondolni kell!)

Keresztény házasság szentségben és tiszteletben

Hálaadással élhetünk vele, s benne megélhetjük, be gya-
korolhatjuk az önismeretet s egymás elfogadását, ön-
zetlen segítését, a különbözőségek gyümölcsöztetését 
nem játszmákban, hanem a Jézus Krisztustól tanult fel-
tétlen s megbocsátó szeretetben. (Ne szűkítsük le Isten 
kegyelmét: nem csak a keresztény házasság lehet jó! De 
komoly támaszunk, segítőnk, útmutatónk az ige a há-
zasság megélésében is, s mi nemcsak egymás, de Isten 
perspektívájában is tekintünk házasságunkra, őelőtte is 
felelősek vagyunk e kapcsolatért s benne házastársun-
kért, gyermekeinkért.)

Megszentelődés mint ajándék, lehetőség, feladat

(Lásd az előző két fejezetben – folyamat, amelyet Isten 
végez rajtam, ne vessem meg, hanem vegyek részt ben-
ne! „Isten országa eljő ugyan a mi kérésünk nélkül is, de 
mi azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is el-
jöjjön.”)

„Ha késik is segítsége, ha várat is magára…” (EÉ 402,4)

Türelmes Urunk kiadósabb próbák idején is mellettünk van 
(vö. a vasárnap evangéliumi igéjével). Nem vagyunk egye-
dül. Ismer és mentő szeretettel viseltet irántunk. Bízzunk 
benne, forduljunk hozzá imádságban, s éljünk a szépnek s 
jónak teremtett világban a megváltás hitében s megszen-
telő Lelke erejével: férfi  és nő kapcsolatában és minden 
ügyünkben. 

Tamási Áronnal szólva „azért vagyunk a világban, hogy 
otthon legyünk benne”. Az Apa minden fi át, a tékozlót is 
hazavárja! 

Illusztrációk

GONDOLAT

„Hamis boldogságeszmény uralkodik, dühöng a cuccipar. 
Vedd meg ezt, vedd meg azt, aztán dobd el. Elhasználó, ki-
használó, eldobó kultúra lettünk, nem javítjuk meg az em-
beri kapcsolatainkat sem – mondja Bagdy Emőke. – Nem 
házasodunk, eldobjuk a párunkat, mint a rongyot, ha már 
nem jó vele. A felnőtt viselkedést három dolog jellemzi: el-
kötelezettség, felelősségvállalás és adni tudás. Súlyos téve-
dés, amit a mostani korszellem sulykol, hogy kapnunk kell. 
Nincs idő a kapcsolatokra, az együtt evésre, ami az egész-
ség szempontjából is fontos, nincs idő megbeszélni a dol-
gokat, miközben a kibeszélés az igazi megoldó folyamat.”

Bagdy Emőke: „Hamis boldogságeszmény ural kodik, 
dühöng a cuccipar”. (Válasz.hu, 2015. december 16.)

VERS

Pilinszky János: Mielőtt

A jövőről nem sokat tudok,
de a végítéletet magam előtt látom.
Az a nap, az az óra
mezítelenségünk fölmagasztalása lesz.

A sokaságban senki se keresi egymást.
Az Atya, mint egy szálkát
visszaveszi a keresztet,
s az angyalok, a mennyek állatai
fölütik a világ utolsó lapját.
Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk:
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt
tülekedésben
sírásunk mégegyszer fölszabadítja a tengert,
 mielőtt asztalhoz ülnénk. 

g  B A L O G H N É  V I N C Z E  K A T A L I N

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egyszerre dicsér és fi gyelmeztet az apostol: jó az, ahogy a 
thesz sza lo ni ka i ak élnek, de lehet még jobban csinálni. A jót 
tegyék még jobbá. Az sem mindegy, mi hogyan élünk. Becsüle-
tes életre hív, arra, hogy kövessük a Szentírást. Mindenekelőtt a 
Tízparancsolatot. Ez az alap. Ehhez kellene tartani magunkat. 
Ez (védő)korlát és útmutatás számunkra, hogy jó úton járjunk.

Külön kiemeli a paráznaság kérdéskörét. Ha valaki Is-
ten útján jár, az odafi gyel a test tisztaságára is. A test és a 
lélek tisztasága együtt jár. El nem választható. Manapság 
könnyen elfogadja a világ azt, amit régen nem, s elfelejtik, 
hogy a házasság szent kötelék.
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Ahhoz, hogy Istennek tetsző módon éljünk, hozzátar-
tozik, hogy Isten igéjét ne ferdítsük el, ne hagyjunk el belő-
le. Nézzen önmagába, aki hallgatja az igét. Ha pedig foglal-
kozunk az igével, az formál minket – persze csak ha hagy-
juk. Tudjunk megállni, magunkba nézni és magunkat is 
megítélni. Mi az, amit az Úr mondott nekem, megtettem-e, 
van-e még min változtatni?

Ha nem Isten tetszése szerint élünk, annak következmé-
nyei lesznek az életünkre. Mindennek meglesz a következmé-
nye – rossznak és jónak egyaránt. Lehet, hogy nem mindjárt 
kapjuk meg, de idővel ki-ki részesedik tettei „jutalmából”.

Óvakodjunk a rossz cselekedetektől, mert azzal nem 
embereket vetünk meg, hanem az Istent. Jusson eszünkbe, 
hogy ha vétkezünk, akkor Isten ellen vétkezünk. De min-
dennap lehetőségünk van az újrakezdésre, éljünk is vele! 
Soha nem késő valamin változtatni. Ez mindennapi harc, 
csak el kell/kellene kezdeni. Legyen időnk. Mindennap 
hagyjunk magunknak időt az önvizsgálatra. A böjti idő-
szakban talán könnyebben el tudunk indulni ezen az úton. 
Tudomásul kell vennünk, hogy nem vagyunk tökéletesek, 
de mindent meg kell tennünk, hogy a jóra törekedjünk. 

 Böjt 3. vasárnapja (Oculi) 

f Ef 5,1–9

Igehirdetési előkészítő

A böjtről

Böjt harmadik vasárnapján már a böjti idő közepe felé já-
runk. De miről is szól a böjt?

A böjti időnek mindenekelőtt azt a célt kell szolgálnia, 
hogy Isten kerüljön (újra) az életünk, gondolataink közép-
pontjába. (Ilyen szempontból bármit böjtnek lehet nevez-
ni, amiről annak érdekében mondunk le, hogy minden fi -
gyelmünkkel Jézus felé tudjunk fordulni, rá tudjunk össz-
pontosítani.)

A böjti idő, ha komolyan vesszük, segít, hogy új szemszög-
ből, új megvilágításból lássuk a világot, és megújítsuk életün-
ket. Vagyis a böjt nem arról szól, hogy rávegyük Istent, azt te-
gye, amit mi akarunk. A böjt minket változtat meg, nekünk 
ad lehetőséget a megtisztulásra, a változásra, az újrakezdésre.

Ezt szem előtt tartva vizsgáljuk most meg a vasárnap 
alapigéjét!

A levélről

A levél fő témája az egyház dicsőséges küldetése. Az egyház 
több, mint aminek emberek látják. Az egyház az a közös-

ség, amely Isten örök tervét testesíti meg. Titok, amelyet 
Krisztus jelentett ki.

Az egyház tagjai tehát levetik régi természetüket, és 
felöltik az új embert, akit maga Krisztus hoz létre ben-
nük. Vagyis az egyház Krisztus teste, s ebből következik, 
hogy Krisztusnak magának is láthatóvá kell válnia benne.

A levél első része (1–2. fejezet) arról szól, hogy Krisz-
tus által megváltotta és alkalmassá tette a bűnös, elveszett 
embereket az új életre, hogy mint népének tagjai, egység-
ben éljenek az ő dicsőségére.

A második rész (3–4. fejezet) arról szól, hogy Isten mun-
kája az egyházban, az egyházon keresztül, az egyház által 
a világban folytatódik.

A harmadik részben (5–6. fejezet) arról értesülünk, 
hogy az egyház és az egyes keresztények hogyan mutatják 
meg a gyakorlatban is, vagyis életükön keresztül – szere-
tetben és engedelmességben, tanúságtételben és imádság-
ban – Isten iránti hálaadásukat az egész világ előtt.

Exegetikai megjegyzések

1–2. vers: „Legyetek tehát Isten követői mint szeretett gyer-
mekei…”

Isten követőinek olyanná kell válniuk, mint a gyerme-
keknek, akik atyjukat utánozzák. Pál apostol itt a gyer-
meknevelés területéről vett gyakorlati képet alkalmaz, 
tudván, hogy példa nélkül nem lehet nevelni, s hogy a 
gyermekek akarva-akaratlanul is „utánozzák”, másol-
ják szüleik példáját.

A gyülekezet tagjai is jól értették Pált, hiszen számukra 
– lévén görög származásúak – a mimészisz (utánzás, kö-
vetés) a rétori képzés fontos része volt, és kiváló szónokok 
utánzásának a művészetét jelölte.

Profán hátterű, többjelentésű szó ez, de az apostol tu-
datosan használja, hogy megértesse olvasóival: az új élet 
tanulásában, gyakorlásában, elsajátításában vegyenek pél-
dát Istentől, kövessék, utánozzák őt.

„...és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett min-
ket…” A legjobb példa, akit ebben követhetünk, nem más, 
mint maga Jézus, aki olyan önfeláldozóan szeretett min-
ket, hogy életét adta értünk a kereszten. Jó illatú áldozat-
ként ajánlotta fel önmagát Istennek értünk. S ez a szeretet 
(agapé) kiapadhatatlan erőforrásként segít minden Krisz-
tus-követő embernek, hogy megújítsa életét. Ez a szere-
tet teremti meg a világosságban folyó élet lehetőségét is. 
Ezért nekünk is úgy kell szeretnünk a többi embert, aho-
gyan Jézus szeretett minket. A mi szeretetünk is áldozat-
vállalás kell hogy legyen.

3–4. vers: paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés, 
szemérmetlenség, ostoba beszéd, kétértelműség. Ebben 
a két versben a pogányok legfeltűnőbb vétkei kerülnek 
elő – bár meg kell jegyezni, hogy ezek a pogány világ-
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ban nem számítottak különösebben elítélendőnek vagy 
bűnnek. Különböző vallások kultuszaiban gyakorolt, a 
korabeli közgondolkodásban és életgyakorlatban egya-
ránt megengedett és elfogadott dolgokról van szó. Csak 
Krisztusban, az ő szeretetében és világosságában válnak 
konkrét bűnökké.

S itt válik nyilvánvalóvá, hogy mit is jelent tulajdon-
képpen az , ’Krisztusban’ kifejezés. Mert rá-
világít arra, hogy a felsorolt pogány cselekedetek kivétel 
nélkül az agapé elleni vétkek. 

A bűnnel nem szabad tréfálkozni, mert lehet, hogy 
eleinte csak viccelődünk, de ennek következtében a bűn 
egyre inkább beszivárog gondolatainkba, szívünkbe, s 
végül eluralkodik rajtunk, és szerencsétlen rabszolgá-
vá tesz minket. 

5. vers: „…nincs öröksége…” Pál apostol ebben a vers-
ben kivételt nem ismerő, rendkívül egyértelmű és katego-
rikus módon fejezi ki, hogy a régi, bűnöket követő ember 
számára nincs hely az Isten országában!

6–7. vers: „Ne vegyetek részt ezekben…” Ezekben a ver-
sekben Pál még élesebben ír arról az áthághatatlan a sza-
kadékról, ami a régi és az új ember között van.

Abban a korban nagyon sokan úgy gondolkodtak az 
emberek közül – leginkább a gnoszticizmus hatására –, 
hogy lényegtelen, amit az ember „testi” vonalon tesz, mert 
nem az anyag, hanem a szellem, a lélek tesz bennünket 
emberré. Ezért az ember annyit vétkezhetett, amennyit 
csak akart.

Egyesek még ennél is tovább mentek, és azt állították, 
hogy minél többet vétkezik az ember, Isten annál gyakrab-
ban és kegyelmesebben fog megbocsátani neki. Vagyis a 
„bűnözés”, a bűnös cselekedetek végrehajtása jó, és hasz-
nára van az Istennek is és az embernek is. 

Pál apostol ezekkel a téveszmékkel szállt szembe, és azt 
mondja, hogy a test és a lélek nem szétválasztható, szoro-
san összetartoznak. Mert Isten sem csak testet vagy csak 
lelket teremtett, hanem az egész embert. Az üdvösség is az 
egész ember számára készült, nem csak a testnek vagy a 
léleknek. Vagyis a keresztény embernek el kell határolód-
nia mindentől és mindenkitől, aki ilyen tanítással próbál-
ja győzködni.

8–9. vers: „Mert egykor sötétség voltatok, most azon-
ban világosság vagytok az Úrban…” A levél olvasói egy-
kor pogányok és Krisztus nélküliek voltak, sötétségben él-
tek. Nem azt olvassuk itt, hogy sötétség vette körül őket, 
hanem azt, hogy a sötétség bennük volt, ők maguk vol-
tak a sötétség. 

Most azonban Jézus Krisztus gyermekeiként megvilá-
gosodtak. Új identitást kaptak, igazán azok lehetnek, akik-
nek Isten akarja látni őket és a világosság fi aiként, életük 
egészen más útra terelődik. A világosságban pedig csak jó 
gyümölcsök teremnek: a jóság, a becsületesség és az igaz-
ság gyümölcse, amely kedves az Úr előtt. 

Az igehirdetés felé

A mai vasárnap mottója a Prőhle-féle Agenda szerint: „Sze-
meim az Úrra néznek szüntelen.” Ezt szem előtt tartva, né-
hány gondolat az igehirdetés felé.

Járjunk szeretetben

Pál apostol arra biztat bennünket, hogy szeretetben jár-
junk.

A hívő embertől azt várja Isten, hogy mindenhol, min-
denkor és mindenben kövesse őt – életvitelében, a szenve-
désben, az engedelmességben, a munkában, az imádság-
ban, de mindenekfelett a szeretetben. S ehhez Krisztusban 
adta a legjobb példát a számunkra.

Krisztus szeretetéből pedig három dolgot tanulhatunk 
meg:

1. Krisztus szeretete önzetlen. Ez az az agapé, amely 
egyáltalán nem személyválogató. Csak arra fi gyel, amire a 
másiknak szüksége van, még akkor is, ha az illető nem ér-
demli meg. Szeretetben járni annyit jelent tehát, hogy sze-
retni valakit, aki nem méltó a szeretetre.

2. Krisztus szeretete önfeláldozó. Jézus vállalta a fáj-
dalmas és megalázó kereszthalált. Odaadta az életét, hogy 
biztosítsa számunkra az újrakezdés és egy teljesen új, meg-
tisztult élet lehetőségét. Szeretetben járni annyit jelent te-
hát, hogy elfordulunk önmagunktól, hogy másoknak se-
gíthessünk. Bonhoeff er ezt így fogalmazta meg: „A tanít-
ványság a szenvedő Krisztus iránti elkötelezettség, ezért 
egyáltalán nem meglepő, hogy a kereszténységre való el-
hívás része a szenvedésre való elhívás.”

3. Krisztus szeretete békítő. Krisztus helyreállította a 
kapcsolatot Isten és emberek között. S ezáltal minden meg-
tört, megromlott, szétzilált kapcsolatot is rendbe hozott 
ember és ember között.

Krisztus szeretetében járni azt jelenti tehát, hogy az 
ember egész élete folyamán, minden erejével igyekszik a 
megbékélésen dolgozni.

Gondoljunk az ítéletre is

Az élet egyik legnagyobb tragédiája, ha az ember úgy él, mint-
ha Isten nem is létezne, vagy mintha teljesen mindegy volna, 
hogy létezik-e vagy sem. Az eff éle hozzáállásból olyan élet-
forma származik, ami csak a jelenre fi gyel, de nem számol a 
jövővel. A mai igében azonban Pál apostol egyértelművé teszi, 
hogy senki sem menekülhet el az Isten előtti végső számadás 
elől. Mindenkinek meg kell jelennie a végső ítéletkor. S csak 
azon múlik, hogyan leszünk elbírálva, hogy mennyire követ-
tük Isten akaratát, mennyire jártunk szeretetben. 

Pál arra is fi gyelmeztet, hogy ahogyan Jézus Krisztus 
személyében megjelent Istennek az ember megmentésé-
re irányuló szeretete a világban, éppen olyan bizonyosan 
fogja Isten haragja is utolérni, megbüntetni a rossz és a 
gonoszság követőit. Az ítélet tehát elkerülhetetlen. Ezért, 
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hogy nekünk ne ez legyen a sorsunk, „ne vegyünk tehát 
részt” semmi olyasmiben, amit a „hitetlenség fi ai” tesznek.

Éljünk a világosság gyermekeihez méltó életet

Pál meghatározása szerint a keresztény élet lényege: szeretet-
ben járni, fi gyelembe véve és szem előtt tartva a küszöbön álló 
ítéletet. S ez csak úgy lehetséges, ha a világosság gyermekeihez 
illő életet élünk. Pál apostol arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 
a levél olvasói korábban a sötétség gyermekei voltak, most 
pedig a világosság gyermekei lettek. A sötétség a régi élet-
formára utal, a világosság pedig az új életre. Az apostol arra 
céloz, hogy a levél olvasói hívőkként már átléptek a sötétség-
ből a világosságba. Megtérésük óta ők is világossággá lettek 
Krisztusban, azaz annak jellemét tükrözik, aki azt mondta: 
„Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). S mik ennek a leg-
jobb, legérthetőbb, legnyilvánvalóbb jelei? Ha az ember a vi-
lágosság gyümölcseit termi: jóságot, igazságot, egyenességet.

Ne feledkezzünk meg a hálaadásól sem

Bármi történhet velünk életünk során. Elveszíthetünk szá-
munkra fontos embereket, dolgokat, a szeretteinket. Meg-
foszthatnak minket mindentől, ami anyagi biztonságot 
nyújt. Fenekestől felfordulhat az életünk, mégis biztosak 
lehetünk abban, hogy sohasem fogunk olyan élethelyzetbe 
jutni, amelyben ne lenne okunk hálaadásra.

Isten Jézus Krisztuson keresztül mindig jelen van az 
életünkben. Többet ad, mint amennyit megérdemlünk, és 
sohasem hagy bennünket szeretetének ajándékai nélkül. 
Isten helyes ismeretének, önmagunk helyes megismeré-
sének, Krisztussal való közösségünknek legmegbízhatóbb 
igazolása tehát a szüntelen hálaadás. 

Így tudjuk mi is betölteni a ránk bízott nemes külde-
tést, a szeretetben élés csodáját.

Felhasznált irodalom
Balikó Zoltán 1985. Az Efezusi levél. Magyarországi Evangélikus 

Egyház Sajtóosztálya, Budapest.
Turner, Allan 2002. A Study Of Th e Book Of Ephesians. Al-

lanita Press. Web: http://www.allanturner.com/eph_5.html. 
(Megtekintés: 2016. január 8.)

Illusztráció

VERS

Varga Gyöngyi: Sötétség – Világosság 

Van út, amely kivezet az árnyak világából.
Van egy ösvény, amely a fénybe ér.
Él a szeretet, aki úr a félelem fölött.

Vár egy ország, ahol nincs halál –

Mert Krisztus végleg legyőzött
minden csüggedést és kétséget,
minden fenyegető kísértést,
minden végességet és fájdalmat – 
Legyőzte a sötétség hatalmát.

Ezért fénylik az a Hajnal
Eléd lép most az Élet
és
Rád vár az ígéret – 
A kapu kitárul
Lépj be hát!

g  C A I R N S - L E N G Y E L  H E N R I E T T

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Bár az idézett textus látszólag a könnyebben érthető és be-
fogadható szakaszok közé tartozik, amelynek aktualitásá-
hoz semmilyen korban nem fér kétség, de ebben az igében 
az apostol nem csupán az erkölcsös életről szól, és azt he-
lyezi követendő példaként a levél mindenkori címzettjei 
elé, hanem elmondja az is, hogy mi ennek az eredője. Nem 
egy új „páli törvény” ez a szeretet kettős parancsa mellett, 
vagy épp a Tízparancsolatból származtatott keresztény eti-
kai kódex, hanem annak kifejtése, hogy miből indul ki a 
keresztény magatartásforma.

Az új élet elsajátításában és gyakorlásában a keresztény 
ember nem mástól, mint magától Istentől vegyen példát. 
Tegyen úgy, mint a gyermek, aki atyját utánozza. A nőt-
len és gyermektelen Pál ilyenformán egy gyakorlati képet 
emel át a keresztény tanításba a gyermeknevelés területé-
ről: példa nélkül nem lehet nevelni, hiszen a gyermekek is 
„utánozzák” szüleik példáját. Az Efezusi levélben ez a gon-
dolat nem idegen testként jelenik meg, hiszen az alapige 
után nem sokkal az úgynevezett házi táblák következnek.

Első hallásra Pál kissé elvonja a fi gyelmet azzal, hogy 
Krisztus keresztjéről mint az ószövetségi égőáldozatról ír, 
de a továbbiakban nagyon következetesen, elrettentő pél-
daként sorolja fel a pogányok legfeltűnőbb vétkeit, ame-
lyeket az köt össze, hogy mindegyik anyagi (testi) megkö-
tözöttségből fakad, és Isten haragját hívja ki az elkövető 
ellen. Az új életben járó embereknek tartózkodniuk kell 
ezektől, nekik másképp kell élniük. A különbségtételt az 
apostol megint csak egy egyszerű példával teszi szemléle-
tessé a hallgatóság számára: a sötétség és világosság ellen-
tétpárjával. János evangéliuma szerint Jézus magáról a vi-
lág világosságaként beszélt, az őt követőknek, a világosság 
fi ainak hozzá méltó életben kell járniuk. 
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f Gal 4,21–31 

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep: Laetare

Az ünnep eredetére a vasárnap introitusa utal: „Örvendj, 
Jeruzsálem! Jöjjetek, akik szeretitek, és szívből ujjongja-
tok! Akik gyászoltátok, leljetek vigaszra benne!” (Ézs 66,10) 
A Magyar katolikus lexikon Gaudete (advent harmadik) va-
sárnapjával állítja párhuzamba.1 A római katolikus hagyo-
mány sokkal színesebben dolgozza ki ennek a vasárnapnak 
az üzenetét, ezért a dominica in medio quaresimae az ör-
vendezésnek sokféle alkalmát adja.2 A mi gyakorlatunkban 
ez kevéssé jelenik meg, pedig a vasárnap igéi egyenként is 
okot adhatnak az örömre: a bevezetőként használt 84. zsol-
tár és a bevezető igeként megjelenő 1Jn 3,16 éppúgy, mint 
az ötezer megvendégeléséről szóló lekció.

A szöveg

A textus önmagában igemagyarázat: az ószövetségi ese-
ménynek üdvtörténeti szempontú értelmezése, amelyből 
az egykori hallgatóság (a levél címzettjei) aktuális hely-
zetére vonatkozó útmutatást fogalmaz meg Pál. Az alap-
feszültség, amely a zsidó és nem zsidó hátterű kereszté-
nyek között fogalmazódik meg, egy olyan teológiai kérdés 
végiggondolását eredményezi, amely döntő jelentőségű a 
Krisztus-követők hitét, gondolkodását, életfolytatását il-
letően. Az egykori Gamáliél-tanítvány megértette, hogy 
mindaz, amit a damaszkuszi úton történtek előtt értéknek 
vélt, csupán előkészítése lehetett annak a kiteljesedésnek, 
amelyet az Úrral való találkozását követően élhetett meg.

Ábrahám két gyermekében az ember szerinti megol-
dáskeresés és az Isten szerinti válasz megfogalmazódását 
látja Pál. Ábrahám és Sára nem hitt Isten ígéretének, ezért 
a hit ráhagyatkozása, engedése, szabadsága helyett az em-
beri furfang ingatag, bizalmatlan, fogságba taszító igáját 
vette fel. Az Izmael megszületéséért folytatott harc embe-
ri vetülete mindenki számára érthető: egy idős házaspár, 
akik a végsőkig bíztak a kapott ígéret beteljesülésében, a 
megszámlálhatatlanul sokadik csalódást követően elen-
gedi a korábbi bizalmat, és a kor társadalmának elfoga-
dott gyakorlatával él.

Csakhogy Isten valami egészen mást mutat meg ezen 

 1 http://lexikon.katolikus.hu/L/Laetare% vas%C %A rnap.
html.
 2 További leírások a katolikus tradícióról pl.: http://www.salvema-
riaregina.info/SalveMariaRegina/SMR-164/Laetare20Sunday.html.

a történeten keresztül. Akárhányszor és akárhonnan néz-
zük a történetet, minden képzeletet túlszárnyaló szeretetét 
látjuk: akár Ábrahám és Sára bizalomvesztésének a gyó-
gyítására, akár Hágárra és Izmaelre, akár a kegyelem pél-
dájává születő Izsákra gondolunk.

A történetben megjelenő kétféle gondolkodásra építi Pál 
a textusban megfogalmazott üzenetét: rabszolgától és sza-
badtól született, test szerinti és ígéret általi, kétféle szövet-
ség, amelyben szembekerül egymással a törvény szerinti 
gyakorlat szolgasága és a kegyelem általi Lélek-szabadság. 
E szembekerülésben világít rá az ószövetségi gondolkodás-
ból kilépni nem tudók, a törvény gyakorlatát másokra rá-
erőltetni szándékozók tévedésére. Nem a törvényt kárhoz-
tatja, hanem annak gyakorlatát, amelyben háttérbe szorul 
mindaz, amit az ígéretben megfogalmazódó kegyelem ad. 
Ennek a párhuzamnak a végső képe a test szerinti és a Lé-
lek szerinti megkülönböztetése, amely ebben a kontextus-
ban szemben áll egymással.

Az ígéret gyermekei a Lélek szerintit képviselik. Ők 
azok, akik túl tudnak látni azon a törvényen, amely meg-
kötöz, aggodalmakat és félelmeket kelt, kényszeres moz-
dulatokra indít. Az ígéret gyermekei a megváltás által sza-
badnak születtek, így jelenhetnek meg életükben a Lélek 
gyümölcsei, és így lehetnek örökösök is.

Átvezetés

Böjtértelmezésünk nehezen engedi meglátni Laetare va-
sárnapjának azt a jellegét, amely az örvendezés földi jelle-
gét is hagyja kidomborodni. Nehezebben látjuk ezt meg, 
mivel a böjt mint a bűnbánat időszaka nem teszi lehetővé 
a hitben járó emberek örömét. Vagy mégis?

Kétségtelen, hogy a Krisztusról szóló evangéliummal 
találkozva az ember szembekerül önmaga gyengeségeivel 
és azok következményeivel. Viszont az is nyilvánvaló, hogy 
semmi nem történik ok nélkül az életünkben. Ha nem azon 
az úton mentünk volna végig, amelyen tettük, akkor nem 
érkezhettünk volna meg oda, ahol éppen vagyunk. Mind-
az, ami által ide eljutottunk, tulajdonképpen segített. Még 
a hibás, rossz döntéseink is.

A keresztény gyakorlat sokszor csúszik el abba az irány-
ba, hogy a földi létet szükséges rossznak látja, az ember éle-
tét pedig küzdelmek sokaságának tekinti. Olykor még az 
imádságainkban is „a földön küzdő egyház” képe jelenik 
meg. Pedig hisszük és valljuk: Isten szépnek és jónak te-
remtette ezt a világot, és bár a bűn mindent képes elron-
tani, mégis minden feltétele megadatott egy olyan emberi 
létnek, amely szép, boldog, amelyben a szeretet, az öröm 
és a hála kapja a legfontosabb szerepeket.

Mégis sokak számára nem is lehet igehirdetés, amely-
ben nem az emberi lét bűnöktől eltorzult iszonyata jele-
nik meg. Nem is lehet hit, amelyben az ember nem önma-
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ga ostorozásával jelenik meg. Ez a gondolkodás félelmeket 
szít, aggodalmakat kelt, és valóban alkalmas emberek éle-
tét sanyarú küzdelemmé tenni. Pál a textusban éppen ezt 
a gondolkodást leplezi le.

Ábrahámban az aggodalom munkál, amikor elveszíti 
bizalmát Istenben. Az aggodalma odáig viszi, hogy a ma-
ga elképzelései szerinti megoldást keres a problémájára, 
amelyre – sokakkal ellentétben – Istentől személyes, konk-
rét ígéretet kapott. Ábrahámra a Biblia a hit példájaként te-
kint, pedig ez a mozdulata egyáltalán nem a hitéről tanús-
kodik. De neki sem történt semmi ok nélkül az életében. 
Ez a gyengesége – ha úgy tetszik: bűne – sem volt ok nél-
küli. Ha ez nem történt volna így, talán egyáltalán nem, de 
semmiképpen sem így érkezhetett volna meg a hitnek és 
a bizalomnak ahhoz a katarzisához, amely később Izsák 
(majdnem) feláldozásában jelenik meg. Mi pedig nem lát-
hatnánk ma is, hogy Isten mennyire szerette Ábrahámot is.

Az egykori Saulban is az aggodalom munkált, amikor 
arra tette fel az életét, hogy Krisztus követőinek a megfé-
kezésében vegyen részt. Aggódott, hogy mindaz, amiben 
felnőtt, amit élete alapjának tekintett, meginoghat, ha a 
lázadókat nem sikerül kiiktatni. Aggodalmában hason-
ló bizalmatlanság jelenik meg, mint Ábrahámé – azzal a 
különbséggel, hogy bár a nemzetének szóló ígéretet konk-
rétan a sajátjaként élte meg, számára nem lehetett olyan 
személyessé, amilyen őséé volt. Aggodalma emberi meg-
oldásokra indította, amelyek szintén nem a hit mozdula-
tai voltak. De neki sem történt semmi ok nélkül az életé-
ben. Ez a gyengesége – ha úgy tetszik: bűne – sem volt ok 
nélküli. Ha ez nem történt volna így, nem érkezhetett vol-
na meg a hitnek és a bizalomnak ahhoz a katarzisához, 
amely később megtérésében és az azutáni életszakaszá-
ban jelenik meg. Mi pedig nem láthatnánk ma is, hogy Is-
ten mennyire szerette Pált is.

Az aggodalom jelenik meg a tanítványokban is, ami-
kor meglátják az öt árpakenyeret és a két halat. Az aggo-
dalmuk olyan mértéket ölt ekkorra, hogy bénultságuk-
ban már az emberi megoldások pótcselekvéseire sem fut-
ja. Pedig mennyi ideje „szenvedi” már őket Jézus! Pedig ők 
is a hit példáiként vannak előttünk. A mostani állapotuk 
mégsem a hit megnyilvánulásaként vonult be az evangéli-
umi tudósításokba. De nekik sem történt semmi ok nélkül 
az életükben. Ez a gyengeségük – ha úgy tetszik: bűnük – 
sem volt ok nélküli. Ha ez nem történt volna így, nem ér-
kezhettek volna meg a hitnek és a bizalomnak ahhoz a ka-
tarzisához, amely később, a Lélek kitöltésekor jelenik meg 
az életükben. Mi pedig nem láthatnánk ma is, hogy Isten 
mennyire szerette őket (már akkor) is.

Sokféle aggodalom jelenhet meg a mi életünkben is. El-
veszíthetjük a bizalmunkat. Kereshetünk emberi megoldá-
sokat. Elbukhatunk. Felállhatunk. Majd újra elbukhatunk. 
De semmi sem történhet ok nélkül az életünkben. A gyen-
geségeink – ha úgy tetszik: bűneink – sem lehetnek ok nél-

küliek. Ha ezek nem történtek volna, és nem történhetné-
nek így, nem érkezhettünk volna oda, ahol éppen vagyunk. 
De megérkeztünk. És ebből láthatjuk ma, most, hogy Is-
ten mennyire szeret. Még minket is. Még engem is. Még 
most is. Még így is.

Igehirdetési vázlat

A világom: aggodalmak és félelmek világa

Ábrahám tényleg hitt. Ábrahám tényleg hinni akart. Áb-
rahám tényleg hitt volna. Az empíria azonban kibillentet-
te a korábban biztosnak hitt egyensúlyából. Valahonnan 
egészen mélyről indult, fogalmazódott meg a „mi van, ha 
mégsem?” kérdése. El akarta nyomni magában. Meg akart 
szabadulni tőle. De az aggodalom mégis megszületett, s 
vele együtt az Isten nélküli megoldás keresése. Ahogyan 
Pálban is. Ahogyan a tanítványokban is. Ahogyan ben-
nem is. Azután egyikre épült a másik, és szinte észre sem 
vettem, hogyan borít be mindent. A ráció, a szabályok és 
keretek, a törvény betűje a segítségemre sietett – formát 
adott a tartalmatlansághoz.

A világom: az egyensúlykeresés világa

Ábrahám újra hinni kezdett, amikor a csoda részesévé 
vált. De csak amikor Isten próbára tette őt, akkor érthette 
meg, mit jelent igazán hinni, bízni. Újra. S a megtett út, a 
tapasztalatok, a tanulás folyamata által segítette őt Isten a 
megértésben. Ahogyan Pált is. A ragyogó fényesség, majd 
a háromnapi vakság. S az újra látás. Az új látás. S a megtett 
út, a tapasztalatok, a tanulás folyamata által segítette őt Is-
ten a megértésben. Ahogyan a tanítványok történeteiben: 
a csodák, nagypéntek, húsvét, majd pünkösd.

Kibillentem. A tartalmatlan formák kuszasága szédí-
tő, céltalan, értelmetlen. Egy helyben topogás. Csekély ta-
pasztalat. Sekélyes tanulás. Biztos pontra van szükségem. 
Igazi tartalomra a meglévő formákhoz.

A világom: Isten mindeneket átölelő szeretetének biztonsága

Ábrahám, Pál, a tanítványok… példaképekként látom őket, 
de irigységgel nézek rájuk a csodák miatt, amelyeket át-
élhettek. Addig teszek így, míg meg nem látom a magam 
csodáit: Isten mindent pontosan úgy adott, rendezett, tett 
az életemben, hogy minden adott legyen minden pilla-
natban a felismerésre, a megértésre. Nem a látványosság, 
a természetfelettiség az érdekes, hanem a személyesség. 
Hogy nekem szól. Ahogyan Ábrahámnak. Ahogyan Pál-
nak. Ahogyan a tanítványoknak. Ahogyan a névtelen öt-
ezernek. Mindig van okom a hálára, mert szeret. Mindig 
van okom a szeretetre, mert szeret. Mindig van okom az 
örömre, mert szeret. Mert nem a rabszolganő, hanem a 
szabad asszony gyermeke vagyok.

Énekjavaslatok: 348, 360, 394, 445.
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Böjt 4. vasárnapja (Laetare) a

Illusztráció

GONDOLATOK

„Nincs egyszerű recept a keresztények és a világ kapcso-
latára, illetve ami egyszerű, az nem működik. Háromféle 
forgatókönyvet fogok elemezni, a köntös témájára.

1. forgatókönyv: a keresztények mindenben a világ sze-
rint élnek. Ez aligha tartható recept, hiszen Jézus a javak 
halmozása, az evés-ivás és a kicsapongó életmód ellen be-
szél. Ha a kezed/szemed rosszra vinne, vágd le, szúrd ki 
– mondja keleties túlzással. Világos, hogy a világi élet-
módhoz képest egy keresztény köteles a Tízparancsolat-
nak megfelelő önmérsékletre törekedni, azaz NEM tenni 
egy sor olyan dolgot, amit a földi (és csak a földi) világban 
élő ember ösztönösen megtesz, és nem tart helytelennek. 
Aki zabolátlan ösztönből él, annak vagy száz köntöse lesz, 
mert embertársaival nem törődve halmozza a javakat, vagy 
nulla köntöse lesz, és a jólelkű embertársaktól remél majd 
köntöst kapni. Jézus tanítása kizárja ezt a forgatókönyvet.

2. forgatókönyv: a keresztények a világgal szöges ellen-
tétben élnek. Ez már valódi lehetőség. A keresztény em-
ber megteheti, hogy teljesen elfordul a világtól, és úgy él, 
mintha máris a másvilágon, praktikusan fél lábbal a sír-
ban lenne. Javakat nem gyűjt, mindenét elosztja, és példá-
san önmegtartóztató életet él. Ezzel három komoly gond 
van: alkatilag kevés ember alkalmas rá; nem vonzó példa, 
ezért kihalásra van ítélve; és nem eredményez elosztható 
köntöst. Ki szeretne a nászéjszakáján példásan önmegtar-
tóztatni? Ki szeretne minden ünnepen gyomorbajos arccal 
üldögélni, nehogy túlzásba essék? Aki alkatilag nem fakír, 
az csak képmutatással tudná fenntartani a fakírság látsza-
tát. Ki szeretne szorgalmasan dolgozni azért, hogy sose ma-
radjon két köntöse – illetve ki szeretne ilyen férjet/felesé-
get/apát/anyát? Az embertársak túlszeretése szeretetlenség 
a szerettek felé. A fakír keresztények gyerekei hitehagyók 
lesznek. Ez az első pillantásra vonzó forgatókönyv Jézus-
nak legalább két tanításával is szembemegy: így nem lesz 
minden nép Jézus tanítványa, és aki így él, az nem szereti 
úgy embertársait, mint önmagát, mert önmagát nem sze-
reti úgy, mint embertársait. Harmadsorban elássa a tálen-
tumait, ami szintén probléma lehet.

3. forgatókönyv: a keresztények önmagukat embertár-
saikkal azonos mértékben szeretve élnek a világban. Nem 
vetik meg a földi örömöket, de nem is feledkeznek bele a 
földi örömökbe. Nem utálják a földi javakat, de nem élnek 
kizárólag a földi javaknak. Kamatoztatják a tálentumaikat, 
de a kamatot (és a kamatoztatás módszertanát) másokkal 
is megosztják. Szorgalmasan dolgoznak, és nagy önfegye-
lemmel NEM osztják szét a javaiknak azt a részét, ame-
lyet meg kell tartaniuk ahhoz, hogy az életmódjuk von-
zó példává váljon. Hol köntöst, hol halat, hol meg hálót és 
halásztanfolyamot osztanak. … Ezzel a forgatókönyvvel a 

kereszténység globálisan követendő mintává válik, Jézus 
tanítása szerint.”

Vértes László: Keresztényként a világban
(http://kozlogika.blogspot.hu/2015/

12/ keresztenykent-vilagban.html)
g  E R D É L Y I  C S A B A

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Bibliaórás közösségünk éppen a Galata levél tanulmá-
nyozásával foglalkozik, de még nem ért el a jelzett ige-
szakaszhoz.

Általános véleményünk volt, hogy bizony a galatabeli 
gyülekezet tagjaihoz nagymértékben hasonlítunk, és úgy 
is viselkedünk. Mit tudunk hozzátenni hitünk erősítésé-
hez, mit tudunk a magunk erejéből megoldani, hogy tud-
juk egy többlelkészes gyülekezetben megítélni lelkészein-
ket? És így tovább… Az „Első hallásra” igeszakaszban pe-
dig magunkra ismertünk Ábrahám és Sára személyében 
és Hágár ószövetségi történetében. 

A fejezet címe is segített, de nélküle is kirajzolódik, 
hogy Pál itt két szövetséget hoz a galatabeli gyülekezet elé 
és elénk is Hágár és Sára személyében. Bibliaolvasó közös-
ségünk ismeri az ószövetségi alapját, és Pál is emlékeztet 
mindannyiunkat az igéken keresztül.

Ószövetség: Hágár és Ábrahám példáján, mint egy „csa-
ládregény”: 

– Az Ószövetségben ígéretek vannak, amelyekben nem 
bízunk, ezért saját kezünkbe vesszük dolgainkat az álta-
lunk vélt legjobb megoldás reményében mint igazi test sze-
rint születettek. 

– Ők sem bíztak az ígéretben, szívbéli öröm nélküli ne-
vetésük jelzi hitetlenségüket. 

– Szolgák vagyunk mi is, mint Hágár. A félelem, az 
aggódás, a gondolatok, az elképzeléseink szolgasága alatt 
élünk. 

– Cselekedd meg és élsz! (Ábrahám felesége, Sára 
biztatásával megtette.) Tegyük annak ellenére, hogy a 
Törvényt úgysem tudjuk teljes egészében megtartani, 
nem tudunk Isten akarata szerint élni, valamin biztos, 
hogy elbukunk? 

Újszövetség: Sára bizalmatlansága ellenére az ígéret va-
lósággá vált, ezzel az üdvtörténet részévé lett. Nem arról 
szól ezek után a történet, hogy nekünk mit kell tennünk, 
hanem hogy mit cselekszik értünk Isten. 

– Higgy benne és az ígéretében, ne okoskodj a magad 
esze szerint, ne mondd semmire azt, hogy lehetetlen! Bízd 
rá magad mindenben, add át magad, életedet, ne tarts visz-
sza semmit! 

– Ő mindent elvégzett helyetted: a szívünk boldog és 
szabad lehet, mert megkaptuk Jézus Krisztusban, az ő Fi-
ában, hogy éljünk általa! Bűneink áldozatát nem kosok és 
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bikák vére által, hanem az ő halála árán kaptuk. Üdvössé-
günket, életünket pedig azzal, hogy ő nem maradt a ha-
lálban, az Atya feltámasztotta. 

Isten elé járulhatunk – mint az igazi örökösök – min-
denben és mindenkor, mert kegyelmet kaptunk általa. 

Sára bizalmatlan nevetése így válhat bennünk őszinte, 
tiszta szívből jövő nevetéssé, örömmé! 

 Böjt 5. vasárnapja (Judica)

f Zsid 9,11–15

Igehirdetési előkészítő

A Zsidókhoz írt levél szerzőjének alapvető koncepciója az, 
hogy a zsidó hátterű, azaz a Tóra hagyományát és rendel-
kezéseit jól ismerő olvasók számára tegye megfoghatóvá, 
megszólítóvá a Jézus Krisztusról mint Megváltóról szóló 
evangéliumi üzenetet. A Judica vasárnapjára kijelölt ige-
szakasz a 9. fejezet részeként az ószövetségi kultuszteoló-
gia egyik leglényegesebb mozzanatát, a szent sátorban a 
Jóm Kippur alkalmából a főpap által elvégzett engesztelési 
szertartást állítja középpontjába.

Ennek összefüggésében szót kell ejtenünk magáról a pe-
rikópálásról is. A bibliai szöveget vizsgálva ugyanis egyér-
telművé válik, hogy a fejezet 1–15. versig terjedő szakasza 
nyelvi és tartalmi szempontból egyaránt szerves egységet 
alkot. Ebből következően – elfogadva a perikópa megha-
tározását – a készülés során fi gyelnünk kell arra, hogy a 
11–15. versekben leírt bibliai szöveg feltételezi a fejezet első 
részének ismeretét. Igehirdetőként tisztában kell lennünk 
azzal is, hogy ugyanez az ismeret az igehallgató gyülekezet 
tagjai számára is hozzáférhetővé kell hogy váljék.

Több német nyelvű kommentár felhívja a fi gyelmet 
arra, hogy az igeszakasz tartalmilag leginkább nagypén-
tek-nagyszombat időszakához kötődik, és annak üzenetét 
bontja ki a kultuszteológia terminológiájának megfelelő-
en. Éppen ezért lehet textusunknak a böjti idő 5. hetében 
különösen is aktuális, a nagyheti-húsvéti eseményekre elő-
re mutató üzenete.

A szövegről

Az említett összefüggésekre tekintettel érdemes tehát a 9. 
fejezet teljes első tizenöt versét szem előtt tartanunk, még 
akkor is, ha az igehirdetés alapigéjeként csak öt vers hang-
zik majd el. Mivel a szöveg különösebb nyelvi nehézségeket 
nem tartalmaz, érdemes inkább tartalmi elemzésnek alá-
vetni. Feltételezhető, hogy a korai keresztény közösségek-
ben az igehirdetést és a hitvallást egyaránt jelentősen meg-

határozta a zsidóság körében elterjedt szövegmagyarázati 
mód és a kultusz. Még Pál apostol is beszél Róm 3,25-ben 
– tehát egy olyan szövegben, amely nem kifejezetten zsidó 
hátterű olvasók számára íródott – a megigazulás összefüg-
gésében Krisztus „engesztelő” áldozatáról.

A levél 9. fejezetének első fele (1–15. versek) három rész-
re osztható. Az első részben (1–10. versek) a szerző pontos 
leírást ad az ószövetségi engesztelő kultusz kellékeiről és 
azok használatáról. A leírás egyezik a Tóra megfelelő he-
lyének Isten által adott szabályaival (vö. 2Móz 25–27), ame-
lyek szerint a választott nép elkészíti a kultusz központ-
ját képező szent sátrat. A második részben (11–15. versek) 
olyan tipológiával találkozunk, amely megfelelteti Jézus 
Krisztus halálát és „felemeltetését” a jom kippur-szertar-
tás elemeinek. Végül a záró 15. versben összefoglalást ta-
lálunk. Ebben Krisztus áldozatának jelentőségét hangsú-
lyozza a szerző, amellyel megteremtette az új szövetséget 
Isten és ember között.

Különösen fi gyelemreméltó, hogy az ószövetségi en-
gesztelő áldozat és a krisztusi váltságmű között nem egy-
szerű megfeleltetés történik. Megmarad a jom kippur szer-
tartására való utalás, de kiegészül attól jelentőségükben 
eltérő elemekkel. Már ez a mozzanat is arra utal, hogy a 
Krisztusban kötött új szövetség, bár kontinuitásban áll az 
ugyancsak Isten által létrehozott első szövetséggel, de an-
nak új távlatot is ad. Ez leginkább azoknál a kultuszi ele-
meknél jelenik meg, ahol különbségeket láthatunk az ószö-
vetségi engesztelő áldozat és Krisztus váltságműve között. 
Vegyük ezeket sorra!

1. Míg az ószövetségi kultusz meghatározója, központi 
fi gurája a Szentek Szentjébe belépő és az évenkénti áldo-
zatot bemutató főpap, addig az új szövetségé maga az Is-
ten Fia, Jézus Krisztus.

2. Míg az ószövetségi kultusz kizárólag a földi körül-
mények között, azokra vonatkozóan, a választott nép ösz-
szefüggésében zajlott, addig Krisztus megváltói munkája 
kiterjed nemcsak az egész földi világra, de a mennyeiek-
re is. Ezzel nemcsak addig szokatlan – a választott népen 
túlmutató – e világi távlatok jelennek meg az evangélium-
hirdetésben, hanem kirajzolódik Krisztus váltságművének 
eszkatologikus perspektívája is.

3. A főpap az ószövetségi törvény szerint meghatáro-
zott áldozati állat vérével járult Isten elé a Szentek Szentjé-
ben, Krisztus azonban a saját vérével szerzett engesztelést. 
Meg kell említenünk azonban, hogy a megfeleltetés nem 
egyszerűen a vérre vonatkozik, hanem Krisztus áldozat-
hozatalának, azaz kereszthalálának teljes eseményére utal.

4. A zsidóság életében a jom kippur rendszeresen is-
métlődő esemény, az egyik legnagyobb ünnep. Nemcsak 
azért, mert újra és újra szükség van az engesztelésre Is-
ten színe előtt, hanem azért is, mert emlékezni szeretné-
nek Isten megbocsátó kegyelmére, amellyel mindig kész 
közel lépni az emberhez. Ezzel szemben Krisztus áldoza-
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ta pontosan azért egyszeri és megismételhetetlen, mert 
örök érvényű.

5. A legjelentősebb eltérést az elvégzett szertartás, en-
gesztelés jellegében és eredményében láthatjuk. A szent 
sátorban véghezvitt szertartás azt is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy Istenhez legközelebb csak egy személy, a főpap ke-
rülhet. Ő ugyan a választott népre vonatkozóan és az ő 
nevében végzi a szertartást, az Istennel való találkozás és 
teljes közösség a nép számára nem valósulhat meg, így a 
távolság Isten és ember között az engesztelő szertartás ál-
tal is stabilizálódik. Van egy határ, amelyet csak a főpap 
léphet át, és van egy, amelyet senki sem. Mindezzel szem-
ben Krisztus áldozata, amellyel egyebek között egész élet-
művét, tanítását tetőzi be és erősíti meg, Istent egészen új 
módon teszi hozzáférhetővé, azaz új közösséget teremt Is-
ten és ember között.

Összefoglalva kijelenthető tehát, hogy az apostoli bi-
zonyságtétel szerint Jézus Krisztus műve, kiemelten a ke-
reszten hozott áldozata az „emberkéz alkotta” struktúrá-
kat felhasználva végleges megoldást kínál az Isten és ember 
között lévő szakadék áthidalására. A 15. versben az „örök-
kévaló örökség ígérete” kifejezés megerősíti ennek jelen-
tőségét, hiszen szembeállítja az addig ismert mulandót a 
Megváltó által a hívők közösségében megjelenő távlat ha-
tártalanságával és egy közös célra irányultságával.

Az igehirdetés előkészítését segítő gondolatok

A gyülekezet istentiszteleti közössége a liturgia által a ke-
resztény hagyomány sokféle rétegével, megnyilvánulási for-
májával találkozik. Kétségtelen, hogy a Zsidókhoz írt levél-
ből származó igeszakasz markáns színfoltként jelenik meg 
ezen a böjti vasárnapon. Az igehallgató gyülekezet külön-
böző rétegeit szem előtt tartva és általában véve a mai ke-
resztény ember bibliai tájékozottságát ismerve – beleértve 
akár még az evangélikus közösségek tagjainak meghatáro-
zó részét is – azt az alapvető kérdést kell feltennünk, hogy 
a Zsidókhoz írt levél eredeti eszköze – hogy ti. a hallga-
tók ismereteihez csatlakozva, azokat mintegy mankóként, 
kapcsolódási pontként használva vezesse őket közelebb az 
evangéliumhoz – vajon bármilyen értelemben használható 
lehet-e a mai gyülekezetekben. Utalhatunk Jézus példáza-
taira is, amelyek ugyancsak a hallgatók számára jól ismert 
kép használatával juttatják célba az üzenetet. Szövegünk 
esetében úgy tűnik, hogy a szerző által használt tipológia 
inkább megnehezíti az evangéliumi üzenet megértését és 
célba juttatását a gyülekezetben, hiszen többnyire hiányoz-
nak azok az ószövetségi kultuszteológiai ismeretek, ame-
lyekre tekintettel a szöveg keletkezett. 

Ugyanakkor a levél szerzője azzal, hogy a főpapnak az 
egész nép összefüggésében is kiemelkedően jelentős szol-
gálatát az olvasó elé állítja, olyan egyedi megbízatást mu-

tat be, amelynek a kultuszi életben nem volt párja. Ez te-
szi lehetővé számára, hogy rávilágítson Krisztus váltság-
művének még kiemelkedőbb jelentőségére. A húsvétra való 
készülés során az volna a cél, hogy Krisztus értünk hozott 
áldozatára tekintve újra – vasárnapról vasárnapra – meg-
erősödjünk keresztény elhívatásunk egyediségében és je-
lentőségében.

1. A krisztusi engesztelésnek az Ószövetség ilyen célú 
szertartásait meghaladó jelentősége rámutat arra, hogy 
az ember és Isten között lévő – sokféle értelemben és ösz-
szefüggésben létrejövő – szakadék áthidalása csak ko-
moly áldozat árán történhetett meg. Az évről évre ismét-
lődő ünnepkörben nagy a kísértés arra, hogy elszürkül-
jön, megszokottá váljon az értünk hozott krisztusi áldozat. 
A Zsidókhoz írt levél szövege abban segíthet bennünket, 
hogy megértsük Isten hozzánk való közeledésének, sze-
retetének páratlanságát, amely minden addigi kinyilat-
koztatást felülmúl.

2. Evangélikusokként sajátos értelemben érthetjük azt 
a közvetlen utat, amely Krisztusban az Atya felé feltárult. 
Úgy tudniillik, ahogyan reformátor eleink értették, hogy 
az úton, amely Krisztusban megnyílott, nincs szükség köz-
benjáróra, hanem mi magunk személyesen is Istenhez for-
dulhatunk imádságban, könyörgésben, hálaadásban, még 
bűnbánatban is.

3. Ennek ellenére vagy éppen ezért igénk nem választ-
ható el az Isten jelenlétét megélő, a vele való találkozásra 
vágyó közösségtől. A zsidóság jom kippur ünnepe nem-
csak a bűnökért való elégtétel bemutatása volt a szent sá-
torban, hanem a közösség örömünnepe is. Ma, amikor az 
Istennel való találkozás és a jelenlétének közösségben tör-
ténő ünneplése sokak számára egymástól függetlenül is el-
képzelhetőnek látszik, igénk félreérthetetlenül megerősíti 
a kettő szoros összetartozását. Így válik az istentisztelet a 
böjti idő ötödik vasárnapján nem csupán a hitbeli megerő-
södés alkalmává, hanem a közösség örömünnepévé, külö-
nösen akkor, ha a gyülekezet tagjai úrvacsorai közösség-
ben is megélhetik a Krisztussal való találkozást és az álta-
la megteremtett keresztény közösséget.

Igehirdetési vázlat

1. Krisztus a mi örök Főpapunk – benne Isten szerete-
te páratlan módon jelent meg közöttünk.

2. Krisztus a kereszten meghozott áldozatával az embe-
ri kéz alkotásait is felhasználva teremt új, szorosabb 
közösséget az Atyával és a Szentlélekkel.

3. Krisztus önmagát ajándékozza nekünk az általa üd-
vösségre elhívott közösségben.

Énekjavaslat: EÉ 192, különösen a 4. versszak: „Őt áld-
juk, a hű Főpapot, / Ki szerzett bűnbocsánatot, / S minket 
magával mennybe visz. / Mily boldog az, ki benne hisz!”
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Illusztrációk

GONDOLATOK

Krisztus páratlansága
„Egy ember beleesett egy sötét, szennyes, sáros verembe, és 
próbált kimászni onnan, de nem tudott. Arra ment Confuci-
us, meglátta az embert a veremben, és így szólt: »Szegény em-
ber. Ha hallgatott volna rám, sohasem került volna oda« – és 
otthagyta. Buddha is arra ment. Meglátta az embert a mély-
ségben, és ezt mondta: »Szegény ember, ha feljönne a mély-
ségből, én segítenék rajta« – és ment tovább. Akkor arra jött 
az Úr Jézus Krisztus. Meglátta az embert, és így szólt: »Sze-
gény ember!« Majd beugrott a verembe, és kiemelte onnan.”

Forrás: http://www.baptista.hu/vamospercs/beke/J.htm

Közösség – Öt pont a vadlibákról
1. A vadlibák csoportosan, „V” alakban szállnak. Repülés 
közben mozgatják a szárnyaikat, s a levegő felhajtó ereje 
fenntartja a követő libákat. Így lehetséges, hogy 71-kal 
hosszabb távolságot tudnak megtenni. Ha egymást segít-
ve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkát, 
sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.

2. Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál 
célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a 
levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapá-
sai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, 
hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által. 
Ha van annyi eszünk, mint egy vadlibának, akkor együtt 
dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.

3. Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik veszi át 
a helyét az élen. A közösségben el kell fogadnunk egymás-
ra utaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy át-
venni a munkát éppúgy, mint a vezetést.

4. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágog-
nak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák. A közös-
ség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a gágo-
gás biztató legyen.

5. Ha egy vadliba megbetegszik, két társ leszáll vele, s 
addig együtt maradnak, míg meggyógyul vagy elpusztul. 
A libák azután visszatérnek a saját közösségükhöz, olykor 
egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a saját-
jukat. Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadli-
bákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan 
ők teszik.

Forrás: http://www.tab-ph.hu/tabikilato/telepulesek_er-
tekei/tab/tabi_kilato_1996_1997/pages/022_otpont.htm 
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 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen régi szokás az alapja az igében szereplő szertartás-
nak? Ez a papokra vonatkozó megtisztulás vagy minden-
kire? Egy fi lmben lenne a legjobb megnézni az arcokat, 
hogyan váltak számukra ezek a szertartások komollyá, 
miközben nekünk teljesen elképzelhetetlenek és idegenek. 
A próféták kritikus hagyományának sorába illeszkedik ez 
az ige. Mintha folytatása lenne például Hóseás áldozat-
kritikájának: „…szeretet kívánok és nem áldozatot, Isten 
ismeretét és nem égőáldozatot” (Hós 6,6). 

Miért pont a vér tisztít meg? A vér a halál és élet szim-
bóluma, komoly bocsánat nincs ártatlan áldozat nélkül. 
Ha a kereszténység a szeretetről szól, miért jó az ártatlan 
áldozat? Ez ugyanazt az erőszakot nyithatja meg, mint az 
iszlám terroristáinak mennybe vezető útja az ártatlan ál-
dozatokon keresztül. 

Nem egyszerű, elsőre teljesen érthetetlen szöveg, az 
utolsó néhány sor érthető rögtön, mert ismerős a cseleke-
detekről és Krisztus áldozatáról szóló rész. Mi az áldozat ér-
telme? Attól, hogy más meghalt, én hogyan tisztulok meg? 

Minőségi különbség van a régi és az új között. Jézus 
szolgálatára szóló hivatásunk azt jelenti, hogy a régi dolgok 
elvesztették erejüket az életünkben, és el is kell engednünk 
őket, mint a zsidóságnak a régi áldozati szertartást. Az ál-
dozattanról az üdvösségtanra vezet át, és ettől nyer keresz-
tény és mai, számunkra is érdekes értelmet. Melyek a mi 
mai holt cselekedeteink, amiktől jó lenne megszabadulni, 
és melyek a Krisztusnak szolgáló cselekedetek?


