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Jézus szeretetében maradni
g  L A B O R C Z I  G É Z A

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is tite-
ket: maradjatok meg az én szeretetemben.” (Jn 15,9)

A böjti, nagypénteki, húsvéti időszak Útmutatónk szerin-
ti havi igéje arra ösztönöz, hogy egyetlen kérdést gondol-
jak végig: mit jelent a lelkészi szolgálatunk szempontjából 
megmaradni Jézus szeretetében?

Hegel a vallásfi lozófi áról tartott előadásaiban fogalmazta 
meg, hogy az istenkereső ember is elveszti az első naivitását
megismerve és megízlelve a tudást. A gondolkodás terhét, a 
racionalitás csapdáit kerülgetve azonban nem kilátástalan 
mélységbe zuhan, hanem eljuthat a második, a tudáson túli 
naivitáshoz. Jézus szeretetében megmaradni, ott lakni sem 
jelent mást. Fájdalmas folyamat ez. Sokszor kerít hatalmá-
ba a kényszer, hogy jobb lenne visszatérni az innenső, biz-
tos partra, amikor még minden olyan egyértelmű és világos 
volt. De éppen a mély, végső elköteleződést élhetjük meg ab-
ban, hogy a túlsó parton is az ő szeretete vár minket. Azért 
mondta el a tékozló fi úról és az őt szüntelen visszaváró apáról 
szóló gyönyörű példázatát, hogy arra biztasson bennünket, 
hogy akármilyen csatakosan is érkezünk meg, bármilyen té-
kozlás után, ott vár ránk az igazi, életet formáló atyai ölelés.

A visszatérés esélye adja meg azt, hogy szolgálatunkhoz 
elengedhetetlen rutin ne tudja eluralni hitünket. A szak-
mai felkészültség, a mondanivaló pontos megfogalmazá-
sa, az előadói képesség fejlesztése, a „mit mondok, kinek 
mondom, hogyan mondom” együttese mind nélkülözhe-
tetlen kísérője szolgálatunknak. A liturgia, az imádságok, 
az igehirdetés és minden megszólalásunk azonban soha 
nem nélkülözheti annak elemi feszültségét, hogy megszólal 
a Kimondhatatlan, a nem hallható hallhatóvá lesz. A rutin 
és az elemi érintettség találkozása, összeolvadása teremt-
heti meg azt a krisztusi személyiséget, amelyben képes a 
saját önállóságában, egyszeri és megismételhetetlen vol-
tában is együttműködni a Teremtővel és az embertárssal.

Erich Fromm Menekülés a szabadságtól című könyvében 
arról ír, hogy az ember nagy problémája az, hogy miközben 
meg akar szabadulni sok-sok kötöttségétől, megrémülve a 

szabadság lehetőségétől, még nagyobb alávetettségbe me-
nekül vissza. Miközben a saját esendőségemmel, visszatérő 
bűneimmel viaskodom, a feloldozás igéi olyan szabadsággal
ajándékoznak meg, ami csak az Ő közelében képzelhető el. 

Nagyon hálás vagyok gyermekeimért, akik életem delén 
túl újra felfedeztetik velem a gyermeki lét erejét. A világra, ön-
magukra, Istenre vonatkozó tiszta kérdéseik, kíváncsiságuk 
arra ösztönöz, hogy magam is felmérjem: vannak még kér-
déseim? Vagy már „mindent tudok” az életről, önmagamról, 
Istenről, megváltásról? Pedig a kérdéseken és kételyeken túl 
megérkezhetek a valódi válaszhoz, a végső elfogadottsághoz.

Életünk kiteljesedéséhez saját korlátjaink elfogadása ve-
zet. Megtapasztaljuk fi zikai, érzelmi, intellektuális és spi-
rituális értelemben egyaránt. Sok fájdalommal, kiábrán-
dultsággal jár, kiégést okozhat. Korlátaink felismerése ké-
szít elő minket a végső kiteljesedésre.

Lelkészi szolgálatunk komoly szakmai betegsége a kizá-
rólagosság. Észrevétlenül szívódik lényünkbe. Tudok olyan 
kollégáról, aki nem hív meg mást vendégszolgálatra, mert 
csak ő tudja helyesen hirdetni az igét. Jézus szeretetében 
maradni azt a gyönyörű felismerést is jelenti, hogy Isten 
szőlőskertjében a Gazda minden elképzelést meghaladó 
módon mindenkinek talál megfelelő, testhezálló munkát. 

Az ő szeretetében maradni azt is jelenti számomra, hogy 
soha nem leszek „tulajdonos” ebben a lakhatásban. Nem le-
hetek Isten birtokosa, a hit teljességét sem szerezhetem meg, 
a szeretetem is csak töredékes lehet. Ebből ez a felismerés kö-
vetkezik: másokkal együtt élő „albérlő” vagyok Jézus szere-
tetében, az ő egyházában. A különböző hitbeli utak, kegyes-
ségi hangsúlyok eltérései nem jogosítanak fel arra, hogy tu-
lajdonosként lépjek fel szolgatársaimmal szemben. Az az 
egyház, ahová ő hív meg és visszavár, nem a hit nyomor-
negyede, nem is bunker, ahol minden négyzetcentiméterért 
meg kell küzdeni, ha kell, életre-halálra. Az ő egyháza tágas, 
ideig és örökkévaló értelemben is sok hajlék található benne 
(Jn 14,2), ahol mindenkit vár az ő részére fenntartott hely.

Böjt, nagypéntek, húsvét – segíthetik, hogy az üdvtörténet 
most zajló hat hetében is megmaradjunk Jézus szeretetében.

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

„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?”
Jézus halála mint szükségszerűség*

g  I F J .  C S E R H Á T I  S Á N D O R

* Ez az írás feltételezi az Ismeretlen Isten című korábbi tanulmá-
nyom ismeretét (Lelkipásztor, 2009/7. 242–250. o.), és a 23. lelkészaka-
démiai kurzus szellemi műhelyének építő és inspiráló közreműködé-
sével jött létre. A Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye 2015. május 
13-án tartott LMK gyűlésén elhangzott előadás kibővített változata.

Bevezetés: Te hova tennéd a követ?

A kőszegi Szélrózsa találkozón a pécsi gyülekezet ifj úsága 
által kiötlött és berendezett interaktív passió egyik stáci-
ójánál egy mérleggel találta magát szembe a látogató. Egy 
kis követ kellett raknia a mérleg valamelyik serpenyőjébe 
aszerint, hogy a maga részéről hogyan ítélne Jézus sorsá-
ról: feszítsd meg vagy engedd el.

Ha egy beszélgetés során szegezik nekünk ezt a kérdést, 
akkor hangot adhatunk kifogásainknak (például „Ez így 
történelmietlen, tehát abszurd kívánság”), vagy feltehetünk 
további, tisztázó kérdéseket (például „A mai tudásommal, 
személyes álláspontom szerint válaszoljak, vagy próbáljam 
beleélni magam egy kortárs helyzetébe?”). Ha erre nincs 
mód, ha magamra maradok a kérdéssel, akkor sajátos, le-
hetetlen helyzetbe kerülök. Sarkon fordulhatok ugyan, el-
utasítva így a válaszadást, de a magam számára meg kell 
okolnom, ha egyebet nem, legalább a vonakodásomat. Va-
lamely más, időben távoli történelmi epizód, mondjuk a 
cézárgyilkosság esetében joggal hivatkozhatok arra, hogy 
képtelen vagyok egy érintett kortárs helyébe igazán bele-
képzelni magam. Legyek bár az antikvitás szerelmese, a 
korszak hivatott ismerője, nem vagyok korabeli szenátor, 
nem tudom, mit jelentett Julius Caesart és művét szemé-
lyesen ismerni, nem érint egzisztenciálisan a római köztár-
saság – azóta már amúgy is rég megpecsételődött – sorsa.

Nyilvánvalóan vannak, akik hasonlóképp tekintenek 
Jézus történetére is, de ha keresztényként, a Jézusba vetett 
hit igényével szembesülök a kérdéssel, legalább magamnak 

választ kell adnom, függetlenül attól, hogy döntésem nem 
befolyásolhatja az eredeti történéseket.1 Jézus szavai, tettei, 
sorsa emberségünk olyan rétegeit mozgatják meg, sőt pro-
vokálják, amelyek azóta is lényegében változatlanok ma-
radtak. Ha akadnak is a történelmi és kulturális távolság-
nak köszönhetően látszólag idegen evangéliumi szituációk, 
a kortörténet segítségével, némi képzelőerővel és önisme-
rettel azok is ismerőssé, közelivé válnak, s legtöbbször az 
elevenünkbe vágnak. Ebben az értelemben a Jézus-dráma 
a mi drámánk is, Jézus a mi kortársunk is. A hit nyelvén 
szólva az Evangélium, illetve az evangéliumok Jézusa ben-
nünket is megszólít, megmozgat. Éppen ezért aligha hárít-
hatjuk el a kérdést. Ezzel azonban – legalábbis keresztény-
ként – feloldhatatlannak tűnő dilemma elé, két egymással 
ellentétes irányú megfontolás szorításába kerülünk. A rö-
vidség kedvéért nevezzük ezeket önkéntelen és dogmatikus
(a hagyományos hitelvekből kiinduló) reakciónak.

Engedd el! – mondanánk a szívünkre és a Tízparancso-
latra hallgatva –, hiszen senkinek sem lenne szabad erősza-
kos halált halnia. (Az, hogy ez alól a mi kultúránk is szá-
mos feloldást ismer, keresztény létünk szégyene.) Ráadásul 
Jézus már „közjogi” értelemben is ártatlan volt, ahogy ezt 
Pilátus is világosan felismeri. Vétett ugyan néhány korabe-
li vallási rendelkezés ellen, ezeket a „kihágásokat” azonban 
keresztény szemmel már nagyon is helyénvalónak ítéljük, 
ugyanakkor a zsidó kortárs szemében sem számítottak ha-
lálos véteknek. Az evangéliumok tanúsága szerint a Nagyta-
nácsban a halálos ítéletet csak a koncepciós eljárás közössé-
gi pszichózisában, hamis tanúk, illetve Jézus szavainak ki-

 1 Hasonló helyzettel találkozhatunk Fábry Zoltán Az ötödik pecsét
című fi lmjében (illetve az annak alapjául szolgáló Sánta Ferenc-re-
gényben). Noha Király úr és Béla kolléga hevesen hangoztatják, hogy 
a kérdés, miszerint Tomoceuszkakatiti vagy Gyugyu bőrében támad-
nának-e föl, kizárólag Kovács úrnak tétetett fel, a kínzó probléma 
egész éjszaka kísérti mindkettőjüket.
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„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak?” a

forgatása révén sikerült kierőszakolni. Aki pedig tanítványi 
közelségből, az evangéliumok ismeretében szemléli az ese-
ményeket, világosan láthatja, hogy Jézus mélyebb, erkölcsi 
értelemben is ártatlan volt. Sőt – kívánkozik ki belőlünk – 
ennél sokkal többről van szó. Jézusnak nem lenne szabad 
így meghalnia, hiszen valamennyiünket megszégyenítő mó-
don odaadó életet élt. Ezt mi sem tanúsítja inkább – tesz-
szük önkéntelenül hozzá –, mint az, hogy odaadása jegyé-
ben, a vállalt élete iránti hűségében az erőszakos halállal is 
kész volt szembenézni. Eddig a következtetésig az evangé-
liumi drámát ismerők túlnyomó többsége – világnézettől 
függetlenül – minden bizonnyal eljut. Keresztényként mind-
ehhez azt tehetjük hozzá, hogy Jézus nem egyszerűen egy 
eszme megszállottjaként vagy pusztán együgyű jóindulat-
ból, hanem szeretetből, az Atya iránti hűség és az irántunk, 
emberek iránt való odaadás késztetésére élt és halt meg így. 
A mi szemünkben nem csupán egy szimpatikus történelmi 
alak, hanem Úr és Mester, Szabadító és Megváltó, a legsze-
mélyesebb barát és legkitartóbb útitárs, maga Immánuel, a 
velünk az Isten. Hogyan is akarhatnánk a vesztét? – hangza-
na az önkéntelen válasz. Ha valakinek, neki élnie kell!2 Szé-
gyen, hogy erre igazán csak a halála döbbent rá, de Jézus-
nak nem lenne szabad így meghalnia.

A többségünk mégis habozik. Van valami abszurd ab-
ban, hogy míg egy nem hívő érdeklődő vélhetően minden 
teketória nélkül az Engedd el! serpenyőbe helyezné a követ, 
nekünk, keresztényeknek van egy másik, ellentétes értel-
mű válaszunk is. Azt, hogy Feszítsd meg!, persze nem szí-
vesen mondanánk ki. Az interaktív passió kérdésfeltevésé-
ben éppen az az idegesítő, hogy személyes állásfoglalásra 
hív, ami kényelmetlenné teszi kimondani a maga objektív 
formájában egyébként kézenfekvő, dogmatikailag meg-
okolt, jól megtanult választ: Jézusnak meg kellett halnia.

Félretéve egyelőre a kérdést, hogy vajon vállalható-e bármi 
objektív köntösbe bújtatva, ha ugyanazt szubjektív értelem-
ben elfogadhatatlannak érezzük, vizsgáljuk meg, hogy miért 
mondjuk, mondhatjuk azt, hogy Jézusnak meg kellett halnia. 
Ha utánagondolunk, kiderül, hogy erre a kérdésre többféle 
válasz is adható, attól függően, hogy hogyan értjük a kellett 
szócskát. Bármily szőrszálhasogatónak is tűnik, tekintsük vé-
gig a lehetséges változatokat, hiszen nemegyszer éppen abból 
adódik a félreértés, hogy ez a többértelműség rejtve marad. 

Kellett 1. „Őt talán meg fogják becsülni” (Lk 20,13)

Ha egy előrehaladott, gyógyíthatatlan betegségben szenve-
dő ember szervezete végül felmondja a szolgálatot, gyakran 
megállapítjuk, legalább gondolatban, hogy neki előbb vagy 
utóbb meg kellett halnia. Emberileg, a tapasztalatainkra 
építve be kell látnunk, hogy a fennálló körülmények (jelen 

 2 Ezt nevezhetnénk a feltámadáshit emberi motívumának.

esetben a beteg állapota) ezt az elkerülhetetlen végkifejletet 
diktálták. Így kellett lennie, mert az lenne a különös, szo-
katlan, csodálatos, ha nem ez történt volna. Ebben az érte-
lemben, tekintve, hogy az evangéliumi drámában minden 
szereplő magát adta, Jézusnak meg kellett halnia. Ha Isten 
az, aki (akinek Jézusban bizonyult), és mi is azok vagyunk, 
akik (akik olyan viszonyokat működtetnek, amelyek a jé-
zusi szándékkal élő embert óhatatlanul felőrlik, maguk 
alá gyűrik, kiiktatják), akkor Jézusnak meg kellett halnia.

Ha itt isteni tervszerűséget vélünk felfedezni, az nem 
(külön) Jézus halálában, hanem (már) megtestesülésében, 
feltűnésében; Jézus alakjában, létében nyilvánul meg. Erő-
szakos halála már ennek az eredeti akaratnak a természe-
tes következménye. Isten Jézus életét akarta; a halálát mi 
(egykori és mindenkori kortársak) akartuk, illetve hagy-
tuk, s ehhez nem kellett Istennek bennünket manipulál-
nia. Akkor is így van, ha végül ez a tragikus végjáték is be-
lesimul az isteni szándékba.3

Röviden összegezve, Jézus sorsában benne volt erősza-
kos halála, de nem ez volt Isten célja. Jézus nem halálra 
szánt, hanem a végsőkig hűséges, hasonlóan a hazáját vé-
dő katonához, aki korántsem akar meghalni, de kész rá, 
nem futamodik meg sorsa elől, ha az övéi védelmében ez 
elkerülhetetlenné válik.

Kellett 2. „Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad” 

(2Tim 2,13)

Mindez felszínre hozza a kellett egy másik szóba jöhető ér-
telmét. Ha az iménti gondolatmenetet történeti vagy oksági 
refl exiónak nevezzük, itt már kifejezetten teológiai meg-
fontolással van dolgunk.

Mire kezdetét veszi Jézus passiója, már egyetlen kortársa 
sem marad, aki őt Istentől valónak tartaná.4 A tanítványok 
számára épp mesterük végső kiszolgáltatottsága jelzi minden 
kétséget kizáróan, hogy hiába reménykednének. Jézus tehát 
emberként, méghozzá hatalom és kapcsolatok nélküli ember-
ként hal erőszakos halált. Úgy, ahogyan előtte és azóta is na-
gyon sokan, ártatlanok és kevésbé ártatlanok; a többségük-
ben névtelenek. Ha a koldusgúnya alól kivillant volna a királyi 
köntös, ha az emberi külsőn valamelyest is átsejlik az isteni 
fenség, akkor Jézus bizonyára életben marad (lásd 1Kor 2,8).

Ebben az esetben azonban elmaradna a konfrontáció, az 
igazi találkozás; nem metszené egymást Isten és az ember út-
ja. Nem derülne ki, hogy mi valójában kik vagyunk, hiszen 

 3 Lásd például a József-történet végét: „Ti rosszat terveztetek elle-
nem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan 
az ma van, és sok nép életét megtartsa.” (1Móz 50,20)
 4 A százados bizonyságtétele (Mk 15,39) már inkább öntudatlan 
előkeresztyén refl exiónak tekinthető, hiszen nyilvánvalóan nem egy 
előzőleg kialakult messiáshit, hanem a Jézus halála miatti önkéntelen 
megrendülés váltja ki.
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ha tudjuk, hogy Istennel állunk szemben, akkor azért tudunk 
viselkedni. Nem tárulna fel ugyanakkor Isten teljes erőtlen-
séget is vállaló szeretetének igazi mélysége sem, hiszen nem 
tudnánk meg, hogy Jézus ennyire komolyan gondolta tanítá-
sát, hűségét; hogy kész volt elmenni a legvégsőkig is.5 Az in-
kognitó azonban sértetlen marad, s így Jézus beteljesült sor-
sa egyszerre vall Istenről és rólunk – többféle szempontból is.

Rólunk kiderül, hogy jelek, más szóval isteni jegyek hí-
ján Jézus szavai és tettei már nem elég vonzóak, igazak, is-
teniek számunkra ahhoz, hogy feltegyük rájuk életünket. 
A mennyei háttér nélkül Jézus életműve nem elég hiteles 
nekünk. (Ez pedig nem csupán arra világít rá, hogy kor-
társai – a dráma végjátékában – miért nem hittek Jézus-
ban, de azzal a kérdéssel is szembesít, hogy mi ma vajon 
miért, mitől hiszünk benne.)

Kiderül az is, hogy mi történik a mi világunkban azzal, 
aki valami miatt – például mert létével tükröt tart elénk – 
terhessé, zavaróvá válik, ugyanakkor szemlátomást nincs 
mögötte, mellette hatalom, amitől tartanunk kellene.

Istenről ugyanakkor kiderül, hogy a végsőkig szolidá-
ris. Érthető módon főként azokkal, akik éppen szolidari-
tásra, gyámolításra szorulnak. Míg mi megkülönböztető 
jegyeket, jeleket várunk, hogy azután az istenit megkülön-
böztetett tisztelettel vegyük körül, addig Isten, ahelyett, 
hogy imádtatni akarná magát, inkább elvegyül. Mintha 
a lelkünkre akarná kötni, hogy neki épp annyira fontos a 
sok (számunkra) névtelen gyermeke, mint az Egyszülött-
je. Bármelyikük lehet, mert mindegyiküket annak tekinti.6

Kitűnik az is, hogy Isten komolyan gondolta, amit Jé-
zusban elkezdett. Nem vonja ki az utolsó pillanatban sem 
magát, nem töri meg a szeretet logikáját, amely nem tűri 
a félelemkeltést, az erő fi togtatását.7 Még az a lehetőség is 
felsejlik, hogy a kenózis, a jézusi inkognitó nem átmeneti 
eszköz, taktika, múló isteni fogás; hogy Isten nem hatal-
mában és fenségében, hanem az önmagát kiszolgáltatni is 
kész szeretetében a leginkább önmaga.

Ahhoz hogy mindez kiderüljön, Jézusnak meg kellett hal-
nia; ahogy ahhoz – tegyük hozzá –, hogy kiderüljön, hogy az 
Emberfi ában, a névtelenben és jeltelenben maga Isten cse-
lekszik, vall magáról; ő volt és van jelen, fel kellett támadnia.

Fontos megjegyezni, hogy ez már egy erősebb „kell”, 
mint az előzőleg tárgyalt, a dolgok (a szereplők) természe-
téből adódó szükségszerűség, hiszen feltétlenül láthatóvá 
kellett válnia az ember istenképe és az Isten valódi arca és 
akarata közt tátongó szakadéknak. Itt már szerepe van az 

 5 Ebben az értelemben Jézus akarhatta saját halálát – ahogyan ezt 
a jánosi tradíció megőrzi (Jn 13,27) –, vagy legalábbis tudatosan nem 
kerülte el azt, hasonlóan ahhoz, ahogy János keresztségében is része-
sülni akart (Mt 3,14–15).
 6 Mt 25,31–46 minden bizonnyal így értendő. A szolgái nem azért 
nem léphetnek közbe, mert messze vannak, hanem mert Jézus orszá-
gában nem ez a rend.
 7 Jn 18,36 minden bizonnyal ilyen. 

időzítésnek, hiszen előfordulhatott volna, hogy túl korán 
– Jézus szándékának és tanításának teljes ismerete nélkül – 
vagy túl csekély publicitással – mint a sikertelen megköve-
zés epizódja esetében (Jn 10,31–39) – kerül sor a konfrontá-
cióra. Megeshetett volna az is, hogy Jézust baleset éri vagy 
halálos kór viszi el. Még sincs arról szó, hogy magát Jézus 
halálát Isten rendezte volna meg. Azt azonban feltételez-
hetjük, hogy látva, hogy szándéka, tanítása hasztalan, s 
ha hűséges marad, elkerülhetetlen az erőszakos vég, Jézus 
igyekezett úgy intézni, hogy halála a megfelelő kon tex tus ba 
kerüljön: „…lehetetlen, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül 
vesszen el” (Lk 13,33). (Ez a kontextus pedig nem a bűnért 
való engesztelés, hanem a szabadulás ünnepe.)

A kellett szócska két imént tárgyalt alkalmazása nem zár-
ja ki egymást, sőt kiegészítve egymást, mintegy összesimul. 
Az a közös bennük, hogy mindkét megfontolás megengedi, 
sőt megkívánja, hogy az engedd el serpenyőbe tegyük a követ.

Noha belátjuk, hogy Jézusnak meg kellett halnia, hi-
szen már erre a belátásra is csak halála révén – az esemé-
nyek fényében – juthatunk, mégis tiszta szívvel vállalhat-
juk a pozitív döntést, mert az ő életéből és halálából táp-
lálkozó új isten- és önismeret éppen erre ösztönöz. Ahogy 
Mark Heim fogalmaz: „…az által váltattunk meg, aminek 
nem szabadott volna megtörténnie.”8 Ezzel beismerjük, 
hogy Jézus feltámadásának (azaz isteni eredetének) tudata 
híján mi sem viselkednénk különbül, mint az eredeti tör-
ténet szereplői, tudva, pontosabban az evangéliumi dráma 
nyomán felismerve, hogy saját személyes és közösségi éle-
tünk útját is számos névtelen vagy előbb-utóbb feledésbe 
merülő áldozat szegélyezi. Belátjuk ugyanakkor, hogy ez-
zel minduntalan Isten akarata ellen vétünk, aki az áldozat 
mellett áll, hiszen értük (vagyis értünk) még azzá is vált. 
Ha Isten szerint gondolkoznánk, akkor sem Jézusnak, sem 
az általa reprezentált számtalan áldozatnak nem lett volna, 
nem lenne szabad meghalnia, alulmaradnia. A történteket 
nem másíthatjuk meg, de megújulhatunk, újjászülethetünk 
gondolkodásunkban és magatartásunkban: megtérhetünk. 
Megtehetjük, hogy ma már jól választunk.

Kellett 3. „Isten csapása sújtotta és kínozta” (Ézs 53,4)

A fentiek fényében világosan elkülöníthető a kellett egy har-
madik lehetséges alkalmazása. Eszerint Jézusnak azért kellett 
meghalnia, mert történetének, megtestesülésének, létének ez 
volt a célja, értelme.9 Röviden, azért jött a világra, hogy meg-
váltó halált haljon. Mintha a gonosz szőlőművesek példázatá-

 8 Heim 2006, 107. o. Noha Heim az enyhébb értelmű shouldn’t (nem kel-
lett volna) segédigét használja, a szövegkörnyezet ezt a fordítást indokolja.
 9 Jellemző, hogy noha Anselmus kérdéses írásának címe (Cur Deus 
homo?) a megtestesülésének okára kérdez rá, maga a mű valójában Jé-
zus halálának értelmére keresi a választ.
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nak gazdája azt mondta volna: „Elküldöm fi amat, hogy megöl-
jék.” Sőt a helyettes engesztelő áldozat tanítása alapján egészen 
pontosan így kellene hangoznia a mondatnak: „Elküldöm fi -
amat, és úgy intézem, hogy biztosan megöljék, mert egyedül 
így mehet végbe megváltásuk.” Mit jelent ez a dogmatikai 
szempontból igen népszerű gondolat a történet síkjára vetítve?

Istennek biztosra kellett mennie, kétszeres értelemben 
is. Ki kellett küszöbölnie a történelmi folyamatokban – a 
sokféle determináló tényező ellenére is – meglévő esetleges-
séget, ráadásul mindennek úgy kell történnie, hogy a hívő 
szemlélő számára Isten aktív szerepe egyértelműen látha-
tó is lehessen, hiszen a megváltásnak minden ízében az ő 
művének kell lennie akkor is, ha bűnös embereket használ 
fel terve lebonyolításában. Valahogy úgy, ahogy az Exodus 
történetében látjuk: a fáraó ugyan szemmel láthatóan elég 
gonosz önmagától is, de Isten azért megkeményíti a szívét, 
hogy tervét biztosan véghez tudja vinni, és hogy népében 
kétség ne maradjon afelől, hogy valójában ő cselekszik a 
színfalak mögött. E logika mentén Jézus sértetlen inkognitó-
ja egyedül arra szolgál, hogy ellenfeleit nehogy visszatartsa 
valami, hogy minden a mennyei dramaturgia szerint történ-
hessen. Isten lényegében megvezeti a Jézust elítélő szereplő-
ket. Megöleti velük őt, s ők nem tudják, mit cselekszenek.10

 10 Ezen a ponton világosan megmutatkozik az Abaelardus és Ansel-
mus szemlélete közti alapvető különbség. Míg előbbi a Krisztus ellen 
elkövetett bűnöket súlyosbító tényezőnek tekinti, utóbbi éppen hogy 
felmenti az elkövetőket az istengyilkosság terhe alól, hiszen öntudatla-
nul, üdvtörténeti szükségszerűségből, isteni kontroll alatt cselekedtek. 
Lásd: Abailard 1956, 282–283. o.; Anzelm 1993, 133. o.

Jézus élete ugyanakkor óhatatlanul háttérbe szorul, hi-
szen tanítása és életpéldája a megváltás felől nézve érdekte-
lenné válik, és a kereszthalált megelőző jézusi életmű job-
bára csak arra szolgál, hogy előrevetítse a végkifejletet és 
tanúsítsa Jézus – a szakrális áldozat szempontjából létfon-
tosságú – bűntelenségét, tisztaságát.

Mindez óhatatlanul hordoz magában némi ellentmon-
dást. A megváltás művének egyik eleme éppen az lenne, 
hogy demonstrálja az ember menthetetlen, kárhozatba ve-
zető bűnösségét. A dráma döntő pillanatában ugyanakkor 
mégsem a Jézus vesztét akarók bűne, hanem Isten végzése 
vezet Jézus elítéléséhez, kereszthalálához. 

Mindenesetre ennek a gondolatmenetnek a mentén ha-
ladva tiszta lelkiismerettel helyezhetjük a kövecskét a Fe-
szítsd meg! feliratú serpenyőbe, hiszen csak azt erősítjük 
meg, amit Isten maga is végig akart, ami a célja volt az in-
karnációval, Jézus drámájával. Ha tényleg ebben áll meg-
váltásunk, akkor ma sem akarhatunk mást.
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Az emlékezetkutatás fellendülése tetőpontjához érkezett: 
senki sem hagyhatja fi gyelmen kívül az élénk kutatási ér-
deklődést, amely az utóbbi időben a jubileumok és mű-
emlékek történetére, valamint a múzeumok intézményi 
környezetére és az emlékhelyekre irányult. Emellett az 
egyháztörténeti emlékezetkutatást bizonyosan különösen 

is ösztönzi a közelgő reformációi jubileum, ugyanakkor 
az egyházi kortörténetben és ezzel egyidejűleg szakunk 
más területein is növekvő produktivitást tapasztalunk e té-
mák iránt. Hogy vajon ezenkívül az elmúlt évszázadok Lu-
ther-ünnepeinek és reformációi jubileumainak előzménye 
és jelentősége, avagy a nemzetiszocializmusra és ellenál-
lásra történő egyházi megemlékező aktusok vizsgálandók, 
akár a kereszténység tipikus emlékezethelyei összeállítan-
dók: ezáltal folyvást joggal és némi nyereséggel használ-
hatunk fel újabb teóriákat, amelyek az egyház- és teológia-
történeten kívül, mégpedig a kultúratudományokban, az 
irodalomtudományban, a szociológiában és mindeközben 
az általános történelemtudományban fejlődtek ki és kerül-

 * Előadás a XV. Európai Teológiai Kongresszuson (Berlin, 2014. szep-
tember). Az előadásforma miatt a tanulmányban nem szerepelnek jegy-
zetek. Tanulmánnyá bővítve és számos egyedi bizonyítékkal ellátva az 
eredeti tanulmány német nyelven jelent meg in: Meyer-Blanck 2015. 
Előkészületben van a szerző monográfi ája Bonhoeff er ellenállásáról az utó-
kor emlékezetében (1945–2006) címmel; az előadásban kifejtett gondolatok 
átfogóan eme müncheni habilitációs írás eredményeiből származnak.
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tek előkészítésre. Maurice Halbwachs arról beszélt, hogy 
minden emlékezés társadalmilag keretezett, azaz „társa-
dalmi kereteibe” (cadres sociaux) rögzített; Aleida és Jan 
Assmann a „kommunikatív” és a „kulturális emlékezet” 
megkülönböztetését a történelemtudományi alkalmazás 
számára gyümölcsözővé tette; Pierre Nora identitásalkotó 
„emlékhelyekről” beszél, Edgar Wolfrum pedig érdek által 
vezérelt „történelempolitikáról”, méghozzá a „történelem-
ről mint fegyverről” – mindezek olyan nevek, fogalmak és 
értelmezési eszközök, amelyek hatására az egyháztörténeti 
emlékezetkutatás útjára indult. 

Ellenkező irányban mégis meglepően gyér forgalom 
tapasztalható: mindeddig a teológiai egyháztörténet-tu-
domány felől – szakunk specifi kus kérdésfeltevései alatt – 
alig jutott el néhány elméleti refl exió erre a területre. Emel-
lett a kulturális emlékezet vallási beágyazottságát hangsú-
lyozták újra és újra, és a keresztény emlékezettörténethez 
kapcsolódó történelmi vonatkozások is csupán formáli-
san tolulnak előtérbe. Itt csak a halottakról való megem-
lékezést, a liturgiát és az ünnepi kalendáriumot, valamint 
a mártírok és szentek tiszteletét nevezem meg; gondolva 
a múlttal való érintkezés döntő keresztény eljárására, a 
hálára és esetleg a bűnbánatra. Hogy az egyház- és teoló-
giatörténet mennyiben rendelkezik saját potenciállal az 
emlékezetről, emlékezéskultúráról, emlékezetkutatásról 
szóló elméleti beszélgetést konstruktívan gazdagítva: min-
dennek magyarázata előadásom feladatának része. E kö-
ré ajánlatos dióhéjban néhány irányelvet fűzni, amelyek 
az e területen – a teológiai egyháztörténet-írás sajátos fel-
tételei szerint – végzett jövőbeli munkát kívánják némi-
képp megkönnyíteni. 

Kollektív emlékezet és ritualizált emlékezéskultúra

Ami elsősorban a kutatás tárgyát illeti, praktikus okokból 
is ajánlatos annak határait nem túl nagy vonalakban ki-
jelölni. Az emlékezéskultúra meghatározásához biztosan 
szakszerű lenne széles hatósugarat vonni. Így beszélhetünk 
Maurice Halbwachsszal kollektív emlékezetről, ami a múlt-
ról szóló közkeletű mindennapi tudás, elterjedt vélemények 
és beállítódások összességét reprezentálja, mindezt külön-
féle elgondolható közvetítők segítségével: a törzsasztalnál 
folyó beszélgetéstől a tudományos konferenciáig, a történel-
mi regénytől a televíziós dokumentációig, az újságcikktől 
a szakkönyvig, a családi legendától az iskolai óráig és így 
tovább. Az emlékezési helyzet függvényében az egyén telje-
sen eltérő mindennapi összefüggésekben állna, amelyeket a 
mindenkori szociális adottságok és az adott értelmező kö-
zösség identifi kációs normái határoznának meg. Az ilyen 
gyűjtési hajlamtól azonban anyagkészletünk túl gyorsan 
elérné kapacitásának korlátait. Már az odairányítás során 
beléptetési ellenőrzéseket kellene végrehajtani – kérdése-

ket feltenni az adott szereplőkre és érdekeikre vonatkozóan, 
az emlékező cselekedetek formái és közvetítői, a tartalom, 
funkció és az így kirajzolódó történelmi képek recepciója, 
valamint az adott kontextus vonatkozásában, amelyben 
mindez végbemegy, és az egyháztörténet tipikus fázisait és 
cezúráit összevetni például az általános és kultúrtörténeti 
fejleményekkel. Egy ilyen kérdésköteget ugyanakkor nem 
lehet részlegesen feldolgozni, amikor kivétel és cél nélkül 
a teljes recepciót, egy esemény, személyiség vagy csoport 
teljes kulturális utóéletét kell rögzíteni. 

Ezzel szemben célravezetőbbnek tűnik számomra fő-
ként az emléknapokra és emlékhelyekre történő cselek-
ményaktusokra koncentrálni, amelyekben a múlt sajátos 
módon szimbolikusan összesűrűsödik, és a konkrét em-
lékező közösségek által a saját identitásképzéshez újra elő-
hívható. Helyhez kötöttség, ciklikus ismétlődés és a min-
dennapitól való ünnepélyes távolság, valamint a kommuni-
káció minimuma jellemzi az emlékezéskultúrának ezeket 
az aktusait. A falusi gyászszertartástól a nagy Luther-ju-
bileumig az ilyen rituálék magától értetődően erősen vál-
toznak; látni fogjuk azonban, hogy az elementáris törvény-
szerűségek lényegében azonosak maradnak. Ezzel szem-
ben az emlékezéstartalmak idővel átalakuláson mennek 
keresztül. A körforgásszerű visszatérés minden generáci-
ót újra ösztönöz, hogy a megemlékezettek egységteremtő 
érvényét újra és újra ellenőrizze, aktualizálja és kódolja. 
Mindez a puszta recepció helyett aktivitást kíván. Ebben a 
szűkebb értelemben tehát nemcsak az adott makrorendsze-
rek keretfeltételei által befolyásolt emlékezetaktusok van-
nak, hanem azok sokszínű módon vissza is hatnak, a je-
len életszerű alakzatai. Az emlékezet eme funkcionalitá-
sán múlik az egyháztörténeti emlékezetkutatás elsődleges 
megismerő érdeke, míg referencialitásának, tehát a felidé-
zett múlthoz való viszonyulásának a háttérbe kell lépnie. 

A mártírok emlékezete mint a keresztény 

emlékezéskultúra alapja

Nem feltétlenül a legkorábbi, céljaink szempontjából azon-
ban ismert és plasztikus példa, amely örvendetesen rövid, 
és amelyből a keresztény emlékezéskultúra koncentrátuma 
olvasható ki: Szmirnai Polükarposz püspök mártíriumá-
ról (kb. 161–167/68) jelentik, hogy hamvait tanítványai és 
barátai gyűjtötték össze és temették el méltóságteljesen a 
megfelelő helyen, ahol évenként össze akartak gyűlni ör-
vendezve az előrement halottak emlékezetén és a követők 
motiválásául, mártíriumának születésnapját ünnepelve. 
A temetkezési hely és a ciklikusan visszatérő emléknap 
együttesen katalizátorként hatnak, mindkét komponens 
egymást erősíti, és identitásképzően hatnak az élők cso-
portjára, akik ezen a helyen és ebben az időpontban litur-
gikusan összegyűlnek. 
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Jellemző, ahogyan itt és a keresztény mártírok emlé-
kezetében az üldözők által tervezett szégyennel és a ter-
vezett megsemmisítéssel általában eljárnak: a fi zikai ve-
reség Krisztus evangéliumának ellenségei feletti morális 
győzelmévé alakul át, mégpedig az emlékezet fegyverei-
vel. Ez négyszeresen megy végbe: az emlékezetet helyhez 
kötik (lokalizálják); az emlékezetet periodikusan visszaté-
rő időszakokra osztják (periodizáció); az emlékezetet litur-
giába foglalják; és az emlékezetet irodalmilag feldolgozzák 
(literalizáció). Az emlékezet lokalizálása azt jelenti, hogy 
szilárdan egy emlékhelyhez kötik, méghozzá példánkban 
a temetkezési helyhez, ahol az elhunytat a hozzátartozók 
újra jelenvalóvá teszik. Ez azonban nemcsak egyszer, ha-
nem mostantól az éves ritmus szerint megy végbe: az em-
lékezet periodizációja azt jelenti, hogy az elhunytat rend-
szeresen, és méghozzá mindig itt, Polükarposz halálának 
napján hozzák vissza a jelenbe. A liturgiába foglalás azt je-
lenti, hogy ez egy vigasztaló rituálé védelme alatt történik, 
amelyben az emlékezet ciklikus visszatérése talál megfele-
lő közegére. És az emlékezet literalizációja oda vezet, hogy 
nem csupán Polükarposzról tudunk, tehát az életéről és ha-
láláról számolnak be, hanem egyáltalán ezekről az emlé-
künnepekről tudomást szerzünk. 

Ez a négy mechanizmus nemcsak az antik és középkori, 
a kora újkori és nagyon elevenen a modern mártírok emlé-
kezete összefüggésében ismétlődik, hanem éppenséggel az 
egész keresztény emlékezéskultúrára érvényes lehet para-
digmatikusan. Nem úgy, hogy a teljes keresztény emléke-
zetkultúra a mártírok emlékezetéből ered, valóban nem. 
Hanem az emlékezéskultúra különösen ott sűrűsödik hal-
mozottan, ahol konkrét emlékező közösségek konkrét ér-
telmezési érdekkel hajtanak végre rituálisan egy helyhez és 
dátumhoz kötött emlékaktust, és ezt az emlékezést közve-
títőkön keresztül további befogadó kör felé is kommunikál-
ják. Ez az adott emlékezők egészen meghatározott egzisz-
tenciális feltételei közepette valósul meg, tehát kulturális, 
szociális, politikai, etikai, kegyességtörténeti etc. kontex-
tusokban, és ez a nyilvánosság minimumán keresztül új-
ra visszahat ezekbe a kontextusokba, többnyire konkrétan 
meghatározandó üzenettel, például követelésként, protes-
tálásként, fi gyelmeztetésként, engesztelésként, olykor bűn-
bánati és megbékélési ajánlatként. Az ilyen emlékezés tehát 
– ahogyan az a mártírok tiszteletének példájából ideáltipi-
kusan kiolvasható – a múlt passzív recepciójától teljesen 
eltér, amely a mindenkori jelennel szemben aktív ható- és 
formálási igénnyel lép fel. 

Az idő, hely és liturgia igénybevétele

A keresztény Európában nemcsak a mártírok és szentek 
napjait ünnepeljük, hanem a kalendáriumunkban lévő, 
szokásunkká vált, ciklikusan visszatérő emléknapokat a 

kolostori közösségek nekrológjai is előkészítették, és a ké-
ső középkor a polgári túlvilági előkészülethez a gyakorta 
periodikusan tervezett lelki alapítványaival (Seelstift un-
gen) járult hozzá. A naptár szerint visszatérő emlékmisék 
egyháztörténetileg régebbiek, mint az évszázadok pusztán 
matematikailag meghatározott jubileumi ciklusai vagy az 
ezekből „kerekített” részmennyiségek. Az emléknapok – 
amint azt Aleida Assmann találóan kifejezte – „az időben 
lévő határkövek, amelyek mindazt, ami mind távolabb ke-
rül, periodikusan visszahozzák, és újra felhívják rá a köz 
fi gyelmét”.

Persze a ciklikus emlékezés identitás- és értelemkép-
ző funkciója nem perpetuum mobile, ez alkalomból újra 
és újra töltekeznie kell. Az érdekelteknek kell a kezdemé-
nyezést megragadniuk, rendszerint azoknak, akiket erre 
felhatalmaztak és feljogosítottak, azonban adódhatnak az 
emlékezettel konkurrens zavarok, botrányok, sőt támadá-
sok, az emlékaktus elmaradhat, avagy bojkottálható. Ezek 
a folyamatok különösképpen is magukra vonják az emlé-
kezetkutatás fi gyelmét, hiszen ezeken a színtereken társa-
dalmi, etikai, konfesszionális, politikai konfl iktusok hal-
mozott formában színre lépnek. Ehhez az emlékezetkuta-
tásnak fi gyelemmel kell kísérnie az emlékezetbe idézett 
események elő- és utófolyamatait, gondosan meg kell kü-
lönböztetnie az emlékező csoportokat szószólójuktól, is-
mernie kell konfesszionális, etikai és politikai beállítódá-
saikat, és tekintetbe kell vennie az emlékezők generációs 
fi atalodását azért, hogy az emlékezet folytonosságait (kon-
tinuitásait) és transzformációit diakrón módon leírhassa 
és elmagyarázhassa. Hasonló érvényes a hely igénybevé-
telére: ugyanazok a helyszínek a különböző emlékezőkre 
egyszerre hathatnak traumatikusan és győzedelmesen, a 
rivalizáló értelmező közösségek mindegyike sajátos ritu-
álékkal és jelentéstulajdonításokkal rétegezheti fel őket. 
Egy egyházi emlékhely politikaivá tehető, sőt szekulari-
zálható, egy politikai pedig szakrálissá, sőt szentté tehe-
tő, és az értelmező konkurencia éppígy vezethet annak 
újradefi niálásához vagy átírásához. Vannak alvó emlék-
helyek, amelyeket nem igényelnek, nem aktiválnak, nem 
ruháznak fel funkcióval. 

Marad még a harmadik igénybevétel, a liturgiáé, amely-
nek a politika és a civil vallás területén pontosan megha-
tározott szimbolikus cselekmények feleltethetőek meg, ha 
csak a hierarchikusan koreografált koszorúzásokra és az 
olvasmányok, éneklés és beszédek sorrendjére gondolunk. 
Az egyházi ellenállás története 1945 után szemléletesen je-
lölte ki a liturgia szerepét a modern emlékezéskultúra szá-
mára. Még a háború vége utáni hetekben és hónapokban 
emlékaktusokra került sor istentiszteleti keretek között és 
a liturgiai térben, ahol először gyászolták meg egyházan-
ként a megölt kartársakat, de első alkalommal a politikai 
ellenállás áldozatait is. Ez a lelet ellentmond a Dietrich 
Bonhoeff errel és más Hitlerrel szembeni keresztény össze-
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esküvőkkel kapcsolatos szűk látókörű egyházi emlékezés-
tagadás széles körben elterjedt legendájának. Még az első 
újságcikkek és könyvek előtt, még az utcaátnevezések és 
iskolaelnevezések előtt, jóval a kiállítások és tudományos 
konferenciák előtt új liturgiai formákat találtak, amelyek 
az evangélikus ellenállási emlékezet programszerű előké-
peinek hiányát voltak hivatottak helyettesíteni. Ez haladék-
talanul túlmegy a család, a barátok és a kollégák gyászán, 
hiszen ezek az ünnepek kezdettől fogva egy címzés nél-
küli nyilvánosságba tolultak. Így George Bell chicheste-
ri püspök már 1945 júliusában az anglikán mindenszen-
tek liturgiájának ismertségére alapozott, hogy Bonhoeff ert 
egy német-angol emlékistentisztelet keretében nyilvánít-
sa a „másik Németország” keresztény mártírjává és jótál-
lójává, amelynek formáló erejétől Európa jövőjét remélte. 
Az istentisztelet rádiós közvetítésén keresztül értesültek 
először Németországban Bonhoeff ernek az ellenálló moz-
galomban betöltött szerepéről és összeesküvőként történő 
meggyilkolásáról. Egy halott németet Londonból a békés 
Európa azonosulási fi gurájává nyilvánítani, és mindezt a 
teljes nyilvánosság előtt, éppen a potsdami négyhatalmi 
konferencia idején, politikai provokáció volt. Ugyanakkor 
Németországban is kéz a kézben járt az ellenállás liturgi-
kus emlékezete és annak jól kalkulált bevetése a médiá-
ban. Így a megőrzött mártírfogalom szállító tartályában 
(konténerében) az egyházi emlékezet politikai ellenállás-
ba fordítódott át, így az ellenállás egyetemes emlékezeté-
nek növekvő elfogadottságát az 1950-es évek közepétől ezen 
a módon készítették elő.

Emlékművek és közvetítők

Hogy egy emlékhely újra és újra felkereshető és aktualizál-
ható lehessen, az emlékezetnek rétegződnie kell rá. Mindez 
egy történelmi helyszín vagy mártír sírjának megőrzésé-
vel, építészeti újjáépítéssel, művészi és epigráfi ai alakítás-
sal, múzeumivá tétellel, avagy emlékintézmények létesí-
tésével is megvalósulhat, amelyek a látogatók folyamatos 
kísérését és tanítását biztosíthatják. Egyidejűleg és lokális 
archiválásával kölcsönhatásban válik az emlékezet mobi-
lissé, időben és földrajzilag kötetlenül is előhívható, távol 
az élő emlékezőktől vagy mindazoktól, akik még meg sem 
születtek. Így lett Paul Schneider temetése 1939 júliusá-
ban félig nyilvános tüntetéssé a rajnai Dickenschiedben; 
kisvártatva kézről kézre jártak az illegálisan nyomtatott 
brosúrák, amelyek a gyászjelentést és a gyászbeszédet to-
vábbi körök számára tették elérhetővé. A sírhely és a röpi-
rat egyszerre szolgálta a megemlékezettek megőrzését és 
kommunikációját. 

A topográfi ailag archivált múlt, amiként az emlékmű-
vekben rábukkanunk, és a mobilisen felidézhető múlt, aho-
gyan közvetítőkön keresztül eljut hozzánk, lehetővé teszik 

az emléknek, hogy a longue durée-ben1 folytatódjon min-
dig újabb feltételek közepette, azonban mindig más poli-
tizálásnak, idealizálásnak, botránkoztatásnak etc. is ren-
delkezésére bocsátják. Banális módon a teljes memóriatár 
nem hívható elő, a nyilvános emlékezet ökonómiája kivá-
lasztásra és egyszerűsítésre utalt, bizonyos emlékeket ka-
nonizál, másokról lemond, azonban klasszikus emlékeket 
is újra dekanonizálhat, ha nemkívánatossá váltak vagy a 
gyakori használat következtében elkoptak, és ehelyett mel-
lőzötteket megóv, újra a nyilvánosságba emel és aktivál. 
Ehelyütt Aleida és Jan Assmann különböztette meg a tár-
emlékezetet (Speichergedächtnis) és a funkcionális emléke-
zetet (Funktionsgedächtnis): az emlékművekben és médi-
umokban, archívumokban és múzeumokban, képekben 
és könyvtárakban őrzött múlt önmagában még nem em-
lékezéskultúra, ezt először a megismételt jelenvalóvá té-
tel, a kánon soha le nem záruló ellenőrzése és korrektúrá-
ja teszi lehetővé, a szimbolikusan kiválasztott és aktuali-
zált emlékek ünnepélyes funkcionalizálása.

Ebben a mesterségben különösen az egyházi emléke-
zéskultúra otthonos teljesen. A kereszténység nagyon rö-
vid emlékezetciklusokhoz igazodik, az ünnepi hét ritmu-
sához és az egyházi év ünnepköreihez kötött. „Par excel-
lence emlékező közösségként” (Christoph Marhschies és 
Hubert Wolf) istentiszteletével mint egy szakadatlan em-
lékező történés kikristályosult helyével bizonyos rutinra 
tett szert a tárolt tradíció (a Biblia után a népdalkincs, a 
naptári mártírok és szentek jegyzéke, az egyháztörténeti 
vagy a művészi emlékművek) és a behatárolt tradíciómet-
szet napi rendszerességű vitalizálása közti különbségtétel-
ben. Az egyházak sem tartják folyamatosan mozgásban tel-
jes emlékezési tradíciójukat; ők is elfeledik, elfojtják és el-
hanyagolják, az emlékezetet erősen szimbolikus rituálékba 
sűrítik, amelyek autoritást és kötelezettséget igényelnek. 

Azonosítás és demarkáció

A kötelezettség, amelynek megfelelően a közösségek helye-
ik és emléknapjaik alapján számot adnak identitásukról, 
csaknem automatikusan maga után vonja a történelem 
konkuráló igénybevételeinek elutasítását. A befelé történő 
azonosulás (identifi káció) és a kifelé való elhatárolódás 
(demarkáció) ugyanazon érem két oldala, amely a saját kö-
zösség emlékezetének kulturális fi zetőeszközének minősül, 
másfelől pedig a valutahatárokat rivális értelmezésként je-
löli ki. Ez a felekezetiesedés-kutatásból ismert számunkra, 
a befelé történő identifi káció és a kifelé való demarkáció 
mechanizmusait főként Wolfgang Reinhard és Heinz Schil-
ling dolgozta ki. Itt a történelem funkciók szerinti tagolása 
még nem szerepelt a kutatás napirendjén. Időközben Mat-

 1 Hosszú távú emlékezet. – A ford. 
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thias Pohlig mutatta be plasztikusan a múltbeli politikai 
identifi káció és elhatárolódás szerepét a konfesszionális 
korszak lutheri történetírásában, és legújabban különös-
képp a reformációi jubileumok és Wittenberg üdvtörténeti 
középpontba állítása lett sajátos emlékezéskultúrává mint 
a felekezetiesedés-kutatás fókuszába került ellentétes teo-
lógiai kiéleződés eszközei. 

Ugyanakkor nemcsak felekezeti értelemben fi gyelhe-
tő meg rendszeresen az identitásképzés és elhatárolódás 
kölcsönös viszonya. Az egyháztörténeti emlékezéskutatás-
nak természetesen mindig fel kell tennie a kérdést, hogy 
egyes esetekben a közvetítő vallási stratégiák vajon tény-
leg a sajátunk legitimalizálásáról és az ellenfél démoni-
zálásáról szólnak-e. Az üdvösség kérdésének ellentmon-
dásos komolyságáról a teológiai egyházi történetírás ala-
pos és sajátos ismeretekkel rendelkezik, amelyek az ilyen 
emlékezeti konfl iktusok kutatásánál teljesen helyükön 
lennének. Másrészt keresztény emberek a múlthoz fűző-
dő nehéz viszonyulásukban ismerik a megbékélés szem-
beállított útját is. 

A szégyen elfojtása – bűnvallás – megbékélés

Frank-Michael Kuhlemann történész javasolta, hogy a 20. 
század protestáns emlékezéskultúrájában három modi me-
morandit különböztessünk meg: a „dicsőítő megemléke-
zést”, amely például a nacionális protestáns Luther-kul-
tuszban jutott kifejezésre; a „traumatizált emlékezést”, 
amely mindenekelőtt a háborús veszteségek utáni dacos 
bűnhárításban fejeződött ki; és az „emlékezés kritikus 
móduszát”, amely „sem a dicsőítés egyoldalú értelmében, 
sem az elfojtás és traumatizálás értelmében nem írható le”. 
A traumatizáltból kritikusba lépő emlékezésmódot még 
közelebbről meg kell ragadnunk. A trauma elsősorban 
egy élmény, amely egy személy vagy csoport önértékét 
oly mélyen megsértette, hogy a lelki seb nem gyógyítható, 
csak lépésről lépésre történő kimondás (artikuláció) út-
ján tehető az identitás elfogadott részévé. Az áldozatok és 
elkövetők első reakciója a hallgatás. Németországban az 
emlékhelyek és az emléknapok térben és időben traumati-
kus emlékezeti helyekké váltak, amelyek idővel és ismétlés 
által tették lehetővé a beszélgetést az elszenvedett fájda-
lomról – és az elkövetett tettekről. Míg a szégyen az ön-
érték megsemmisítésével fenyeget, addig a bűn nagykorú 
megvallása beépülhet a saját identitásba. Aleida Assmann 
szerint „a bűn nem jelenti a társadalmi személy potenci-
ális elpusztítását, hanem egészen ellenkezőleg, a morális 
személy megalapozását. Ez csakugyan a bűn feldolgozá-
sának és levezetésének egészen más formáit követeli meg, 
mint a nyilvános bevallásnak, a felelősség elfogadásának, 
a belső megtérésnek a formáit. A bűnbánat általi megbé-
kélés koncepciója csak a (bűnbánati) felelősségkultúra 

talaján gondolható el.” Pontosan ezen a ponton van a ke-
resztény bűnvallás helye. Az egyházak a múlt feldolgozá-
sának eredeti eszközével rendelkeznek. A bűnbánat mint 
közvetítő keresztény emlékezésmód feladata a múltbeli 
bűn kimondása (artikulációja), a megváltásra szorultság 
vallomástétele és az identitás helyreállítása, amelynek a 
továbbiakban a bűnnel együtt kell élnie, célja a tett áldo-
zataival történő megbékélés és a megbocsátás Isten által. 
Tartalmilag a bűnbánat a múlthoz kapcsolódik, funkcio-
nálisan a jövőre irányul.

A találkozásra és megegyezésre való hajlandóság, a má-
sik elszenvedett tapasztalataira vetett pillantás, végezetül 
annak belátása, hogy a saját nemzet, saját egyház, saját ér-
dekközösség emlékezete egyidejűleg az átellenben lévő hát-
oldala – mindehhez az egyházaknak kell hozzájárulniuk, 
ha már egyszer a dialogikusan formálódó európai emléke-
zethez kell jutnunk, amelyet ma sok oldalról igényelnek. 
Európa nemzetei és felekezetei az eff ajta emlékezéskultú-
rától még messze vannak. Ám amennyiben az egyház- és 
teológiatörténeti kutatás azonban a Kuhlemann által meg-
nevezett „kritikus” emlékezés eseteiként fi gyelmesen rög-
zíti és analitikusan feltárja az ilyen folyamatokat, teljesség-
gel megmutathatja, hogy a keresztény emberek közötti en-
gesztelő gondolkodás nem idegen a valóságtól: a sajátosan 
az emlékezéskultúrához történő keresztény hozzájárulások 
tipikus módon ott bizonyultak a leghihetőbbnek, ahol tá-
mogatták a bűn kimondását, az ellenségek találkozását, a 
megbékélés és megbocsátás lehetőségét. A tiszta apologe-
tika, amely egyedül a saját jóságot bizonyítja, egy napon 
visszahull az ünneplőkre. 

Az emlékezetkutatás mint az egyházi 

történetpolitika kutatása

Minden időnek megvan a saját Lutherja, minden gene-
rációnak a saját emlékezete. Ha az emlékezetkutatás az 
ilyen szalmaszál életű bölcsességeknél maradna, kevés 
újat várhatnánk tőle. Ami azonban sokkal különlegesebb: 
a mindenkori makrorendszerek általi puszta receptív be-
folyásoltság helyett az emlékezéskultúra a maga részéről 
aktívan kihat azokra, nem csupán kora impulzusait fo-
gadja be, hanem némelyeket kibocsát azokba, ennyiben 
közvetlenül kora történéséhez tartozik. Hogy példának 
okáért a reformációi jubileum 1917-ben Németországban 
különbözött a korábbi és későbbi megemlékezésektől, 
mert a körülmények eltértek a korábbiaktól és későbbi-
ektől – azok a feltételek, amelyeket máshonnan jól isme-
rünk –, önmagában véve meglehetősen banálisnak tűnik. 
Hogy azonban fordított irányban visszahatottak korukba, 
hogy az első világháború során saját eseményértékre tet-
tek szert, mert a „Luther” jelszót a német nemzetiszocia-
lizmus fegyvereként vethették be, „a hazai fronton törté-
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nő materiális ütközet” terén (Gottfried Maron), mindez 
az ilyen és más emlékaktusokat érdemi kutatási témákká 
teszi, és a korábban fel nem tárt forrásállomány által még 
ma is új ismereteket közvetíthet.

Ebben a sajátos változtatási potenciállal bíró aktív sze-
repben Edhar Wolfrummal együtt történelempolitikáról 
beszélhetünk, olyan „cselekmény- és politikamezőről, ahol 
a történelem különböző szereplői sajátos érdekeik men-
tén terhelhetőek és használhatóak politikailag”. Az egy-
háztörténeti kutatás ebben az értelemben mindenekelőtt 
az egyházi történelempolitika kutatásaként értelmezendő. 
Nem recepciótörténettel van dolgunk, hanem a legjobb ér-
telemben vett eseménytörténelemmel. Az egyháztörténeti 
emlékezetkutatás ugyanakkor nem igényel további mód-
szereket és eszközöket, mint minden más historiográfi ai 
művelet. A kutatás tárgya nem valamiképpen rejtett men-
tális folyamatok, amelyek csak innovatív speciális eszkö-
zökkel hozhatók napvilágra, hanem maguk a dokumen-
tált emlékezeti aktusok, azok elő- és utóélete, a kulisszák 
mögötti és nyilvános ellentmondások és konfl iktusok, a 
politikai, társadalmi, kulturális és egyháztörténeti mak-
rokonstellációk hatása a gondolkodásra, és fordítva: min-
den emlékezeti esemény történetpolitikai részesedése nap-
jainak valóságában. Az ilyen események bizonnyal min-
dig egy eszmetörténeti ív részét képezik, sosem pusztán 
önmagukban állnak. És bizonyára ismerünk teljesen más 
megközelítéseket is az 1945 utáni német emlékezéstörté-
nethez, a pszichoanalitikusat, amelyhez persze a történet-
tudományok önmagukban nem rendelkeznek saját mód-
szerekkel. Ez nem változtat azon, hogy önmagában nem 
kerülhető meg az események mindenekelőtt gondos his-
toriográfi ai rekonstrukciójának útja, méghozzá a rendel-
kezésre álló források alapján, a nyomtatott és nem nyom-
tatott emlékek és nem utolsósorban az emlékezeti helyek 
és emlékhelyek alapján, amelyek e helyütt olvasható írás-
jelkarakterükben az elsődleges forrásokkal egyenértékű-
ként idézhetők fel. Éppen ezért már a források kiválasztá-
sánál mellőzni kell minden moralizáló anticipációt, hogy 
eleve ne veszítsünk el értékes anyagot. Egy formálisan fél-
resikerült szószéki hirdetés, egy tartalmilag támadható 
emléktáblaszöveg, egy művészileg jelentéktelen emlékmű 
az itt képviselt értelemben történelmi forrásként ugyano-
lyan dokumentumszerű kinyilatkoztató erővel bír, mint 
egy díjazott emlékhely-koncepció.

A kérdés nem az, hogy mindenkor helyesen, avagy hely-
telenül emlékeztek-e Lutherre vagy Bonhoeff erre, hanem, 
hogy bizonyos emlékezethordozók, bizonyos érdekcsopor-
tok meghatározott években miért és milyen céllal éppen 
így és nem másként hivatkoztak rájuk. Térben és időben a 
kiművelt emlékezés nem relacionálisan írható le, hanem 
funkcionálisan – nem az emlékezők felidézett korszak-
hoz fűződő viszonyaként, hanem az emlékezet funkciója-
ként az egyes korszakokban. Az emlékezettörténetet nem 

az időbeli körülmények tükreként, hanem a történtek ré-
szeként kell kutatni. Amennyiben így jár el, az egyháztör-
téneti emlékezéskutatás lényegien bővítheti a klasszikus 
egyházi történetírást. Végezetül a tradíció korrektívuma-
ként felvilágosító funkciójával járul hozzá saját diszciplí-
nájához, hiszen itt központilag a múlt törvényszerűségei-
nek birtokba vételéről van szó. 

Fordította: Móricz Nikolett
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K Ö N Y V B E M U T A T Ó e

* Elhangzott a könyvbemutatón a Deák Téri Evangélikus Gimnázi-
um dísztermében 2016. január 17-én.

Konfl iktus és kommunió
g  R E U S S  A N D R Á S

F I G Y E L Ő e

Előttünk egy könyv, amelynek címe egymást kizáró fo-
galmakat tartalmaz. Ez a két szó végletesen egymásnak 
feszül. Halványabban van ez benne a magyar „szembenál-
lás” szóban, ami jelentheti az egyetértés hiányát, az élénk, 
esetleg hangos vitát, de heves gesztusokat is, amelyek ki 
tudja, mivé fajulhatnak. A confl ict szó az angol eredetiben 
viszont összeütközést jelent, amellyel kapcsolatban nem 
túlzás akár a legrosszabbra is gondolni. Hiszen a konfl ik-
tus a politikában eufemisztikus megjelölése a háborúnak, 
házi perpatvarban pedig a családi erőszaknak.

A közösség ezzel szemben sokkal több, mint hogy né-
hány ember ugyanazon helyiség levegőjét szívja vagy egy-
más közelében él. A közösség – latinul communio, görögül 
koinónia – egymás elfogadása, egymás vállalása, egymás 
részesítése mindabból, ami a miénk. A közösség az embe-
ri viszonylatoknak megfelelő testi és lelki egység.

Az 1517-ben, közel ötszáz évvel ezelőtt kezdődött refor-
mációra visszagondolva kerültek egymás mellé ezek a vég-
letes szavak. Aligha lehetne rövidebben és élesebben jelle-
mezni az akkori helyzetet és persze az azóta eltelt időt is, 
mint hogy azok, akiket a hűséges Isten elhívott „az ő Fiá-
val, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre” (1Kor 
1,9), egymással konfl iktusba keveredtek. És ezen teljes mér-
tékben (vagy a remélt mértékben) mindmáig nem jutottak 
túl. Sok római katolikus és protestáns keresztény elvárását 
és igényét fogalmazza meg ez a könyv, amikor az a szán-

dék vezeti, hogy a reformációi emlékezést 2017-ben már ne 
a szembenállás határozza meg.

Az ötödik százéves reformációi megemlékezésre készü-
lünk. Azonban most először lehet azzal jellemezni a kort, 
hogy ökumenikus, globális és szekuláris. A most kezünk-
be kerülő könyvnek ebben igaza van. S abban is, hogy ezek 
bármelyike elég indokot szolgáltat arra, hogy együtt készül-
jünk a megemlékezésre, és az közös megemlékezés legyen. 
Ehhez elsősorban nem a közös reprezentatív rendezvények 
sokasága szükséges, hanem a lelki közösség. Ezt a lelki kö-
zösséget nem teremti meg ez a könyv, de eszköz lehet ah-
hoz, hogy bennünk és közöttünk a Szentlélek létrehozza.

Ebbe belegondolva, bár lektorként végigolvastam a 
könyvet, most mégis azt mondom, hogy nyelvészetileg 
ugyan helyes volt a címet így fordítani: A szembenállástól 
a közösségig, de lehetett volna így is, és ez felel meg valósá-
gos helyzetünknek: A szembenállástól a közösség felé. Hi-
szen még nem jutottunk el a közösségig, az még csak óhaj, 
elérendő cél és követendő útirány.

A közösség felé vezető útra nem ezzel a könyvvel lépünk. 
Jelentős út van már mögöttünk. Egyre inkább nemcsak kö-
vetelmény, hanem egyre többek belső igénye is, hogy amikor 
tudományos munkában, egyetemi oktatásban vagy éppen 
gyülekezeti katekézisben egymásról szólunk, akkor ugyana-
zon test, a Krisztus testének tagjaiként szóljunk egymásról. Ha 
nem is egyetértően, de szeretettel. Ha vitázva is, de úgy, hogy 
nem torzképet vázolunk fel egymásról, hanem olyat, amelyet 
a másik a magáévá tud tenni abban az értelemben: „Érdekes, 
hogy milyennek látnak ők minket, de sok találó meglátásuk 
is van.” Ebben a könyvben nem egymásról beszélnek római 

b A szembenállástól a közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben.
Luther Kiadó, Budapest, 2016.

2016. január 17-én tartották A szembenállástól a közösségig című kötet bemutatóját a Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Az alábbiakban a könyvbemutatón elhangzott két előadást tesszük közzé
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katolikusok és evangélikusok, hanem együtt mondják el a re-
formáció történetét, együtt beszélnek azokról a történelmi ter-
hekről, amelyek szembenállásuk következtében vállukra ne-
hezednek. És a sebekről, amelyeket egymásnak okoztak. Így 
tekintik át közös megfogalmazásban Luther és a lutheri re-
formáció felismeréseit, mindkét oldal vívódásait az evangé-
lium ügyéért, a vitákat és az egymásnak adott válaszokat, az 
ötszáz év során bekövetkezett új fejleményeket, amelyek révén 
maguk is új meglátásokra jutottak, és újra felvették a párbe-
szédek fonalát. A szöveg összefoglalja és bemutatja a kereken 
ötven évvel ezelőtt megkezdett evangélikus–római katolikus 
dialógus tíz dokumentumát is. Közülük csak a megigazulás 
tanításáról szóló, 1999-ben Augsburgban aláírt közös nyilat-
kozat érte el a széles magyar egyházi és társadalmi nyilvános-
ság ingerküszöbét. Most a könyvben található összefoglalás 
alkalmat kínál a dialógusok eredményeinek és kérdéseinek 
fi gyelmes tanulmányozására. Nem kétséges, hogy mindkét 
oldalon nemcsak lesznek, hanem bizonyára vannak is olya-
nok – ha nem is ebben a teremben –, akik mind a beszámoló 
tartalmával, mind a megtett úttal is elégedetlenek. Hiszen itt 
vannak a türelmetlenek, akik az ilyen iratokban csak valami 
tespedt körülményeskedést látnak. S itt vannak azok is, akik-
nek túl gyors a tempó, és valahai mozgalmárok módján szi-
matolnak, hogy ki engedett többet, ki kit győz le. Ha lutherá-
nusok, akkor – némi túlzással – Luther híres wormsi kiállá-
sát hiányolják, ha pedig római katolikusok, akkor – megint 
csak túlzással – az eretnekmáglyák lobogását.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen közösen elkészített doku-
mentumok csak akkor készülhetnek el, ha közeledésről és 
egyetértésről szólnak, és hallgatnak azokról a kérdésekről, 
amelyekben – legalábbis egyelőre – nincs remény a köze-
ledésre, nincs esély a kibeszélésre. Az iratban magában is 
kifejezésre jut, hogy noha együtt beszélik el a reformáció 
történetét, de ez mégsem jelenti, hogy Luther vagy a refor-
máció felől egyetértés lenne a két felekezet között.

E tény fölött semmiképpen nem szabad átsiklanunk, 
sem kudarcként felfognunk azt. Tartsuk inkább a megtett 
út józan számbavételének. Így tudjuk elmondani azt, amit 
erről az ötszáz évről közösen mondani tudunk. És nagy-
szerű, hogy római katolikusok és evangélikusok részek-
nek tekintik egymást a Krisztus testében. Nagyszerű, hogy 
együtt tudnak örülni, hogy az evangélium új fénnyel ra-
gyogott fel a reformációban. Bár lenne mindannyiunké a 
megbánás érzése és a panasz az ötszáz év alatt egymás el-
len és a Krisztus teste ellen elkövetett vétkek miatt! Közös 
Urunkat magasztalja, ha nemcsak az ökumenikus imahé-
ten együtt, hanem év közben külön-külön is tudunk egy-
más javáért, növekedéséért, gyarapodásáért könyörögni. És 
azért, hogy Krisztusban valóban egyek legyünk.

A kötet – amelynek megszívlelendő szándéka, hogy 
„kritikus tekintetünket elsőként magunkra, nem pedig 
egymásra kívánjuk irányítani” (Előszó) – nemcsak az el-
múlt ötszáz évről szól, hanem a jövőre nézve öt imperatí-
vuszt, öt ökumenikus felszólítást vagy parancsot is elénk 
ad. Ezek röviden: mindig az egység szempontjából indul-
junk ki; engedjünk a folyamatos krisztusi transzformáció 
erejének; kötelezzük el magunkat a látható egység mellett; 
fedezzük fel újra Krisztus evangéliumának erejét a mai kor-
ban; és tegyünk közösen tanúságot Isten kegyelméről ige-
hirdetéssel és a világban végzett szolgálattal.

Kezünkben van hát a közös bizottság készítette kötet 
magyar fordítása. Az első után készülnie kell egy második 
kötetnek is. Ezt nem egy bizottságnak kellene elkészítenie, 
hanem nekünk, magyarországi római katolikus és evan-
gélikus és más keresztényeknek, levetkőzve „a régi embert 
cselekedeteivel együtt,” és felöltözve „az új embert, aki Te-
remtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre job-
ban megismerje” Krisztust (Kol 3,9–10). Adja a Szentlélek 
Úristen, hogy az első kötet forgatása sokakban ezt a má-
sodik kötetet munkálja!

*Krisztust nem lehet megosztani
g  K R Á N I T Z  M I H Á L Y

Az Újszövetség igazolja számunkra, hogy a keresztények 
egysége Jézusnak az Istennel való egységében gyökerezik, 
és hogy az egyház mint Krisztus teste egy, mert Krisztust 
nem lehet megosztani, ugyanúgy, ahogy csak egyetlen Lé-
lek van. Az egyház egysége tehát már minden emberi erő-

feszítést megelőzően adott. Törekvésünk a szakadások gyó-
gyítását és az egyházak közötti teljes egység előmozdítását 
tűzte ki céljául. Szent Ciprián (210–258) a De ecclesiae ca-
tho licae unitate című művében írja, hogy „az egység szent-
ségét, a megtörhetetlenül összefüggő egyetértésnek a köte-
lékét ábrázolta számunkra Urunk, Jézus Krisztus köntöse 
az evangéliumban. Ezt a köntöst nem osztották szét, egy-
általán nem hasították el, hanem aki a Krisztus köntösére 
sorsot vetők közül megkapja, és magára fogja ölteni Krisz-

 * Elhangzott a könyvbemutatón a Deák Téri Evangélikus Gimnázi-
um dísztermében 2016. január 17-én.
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tust, az egész öltözetet kap, romlatlant, és osztatlan tunika 
kerül a birtokába.”1

Az egységről szóló gondolkodásnak így kettős jelle-
ge van, mert mielőtt megállapítanánk jelenlétét, azon-
nal hozzá kell tenni, hogy még nincs itt, és mialatt ezt 
várjuk, hangsúlyozni kell, hogy épp a jelenléte a vára-
kozás alapja.

Ebben az összefüggésben az egyház egysége egy széle-
sebb értelmezési körben arra vonatkozik, hogy meghall-
juk és felhasználjuk az egyetemes egyházból származó más 
észrevételeket is, amelyek az evangélium kimeríthetetlen 
gazdagságáról tanúskodnak.

Pontosan erről szólt ötven évvel ezelőtt a II. vatikáni 
zsinat, amikor az egység helyreállításáról szóló határoza-
tában kifejtette, hogy „a földi vándorútján járó egyházat 
Krisztus szüntelenül az »örök reformációra« hívja” (Uni-
tatis redintegratio 6). Mivel az egyház egysége a meghalt 
és feltámadt Krisztus művének egységére utal, ezért ez 
egyszerre marad rejtve és jelenik meg ígéretként: „Rejtve 
van, mert a kereszt árnyéka vetül rá; és ugyanakkor ígéret, 
mert csakis abban a pillanatban tárul fel a maga teljessé-
gében, amelyben a húsvéti fény végérvényesen szétoszlat-
ja az emberiség művének sötétségét. Így mint kezdetben, 
itt is a keresztények egysége ajándék lesz.” A két időpont 
között az egyházak feladata, hogy mint az eljövendő Isten 
országa elővételezésének jelét éljék meg.

Az egység nagy jelét belső megtérés nélkül lehetetlen 
felmutatni, ezért – ahogy a zsinat is megfogalmazta – „a 
Szentlélektől kell kérni a komoly önmegtagadás, a szol-
gálathoz szükséges alázatosság és szelídség, valamint a 
mások iránt tanúsított testvéri nagylelkűség kegyelmét” 
(Unitatis redintegratio 7). Az elmúlt ötven év az egyhá-
zak közötti párbeszéd jegyében telt el. Ennek az alapja az 
a valóság, hogy a keresztség által egyek vagyunk Krisz-
tus Jézusban (Gal 3,28). Mára már teljesen világos, hogy 
az ökumenizmus az együttműködés egyetlen iskolája, út 
az egység felé. Mert éppen az együtt munkálkodás köz-
ben könnyűszerrel megtanulható, miként lehet egymást 
jobban megismerni, többre becsülni, s hogyan épül a ke-
resztény egység útja (Unitatis redintegratio 12). Az évszá-
zados szembenállást követően és a hatékony együttműkö-
désnek köszönhetően a keresztények közötti kapcsolatok-
ban – ahogy ezt II. János Pál pápa Ut unum sint kezdetű 
körlevelében megemlíti – már most lehetővé válik a gya-
korlati együttműködés lelkipásztori, kulturális, szociá-
lis téren és az evangéliumi üzenet melletti tanúságtétel-
ben, s így maga az ökumené is az evangélizáció eszközé-
vé válik (Ut unum sint 40).

Ma, a keresztények egységéért végzett imahét első 
napján vehetjük a kezünkbe A szembenállástól a közös-

 1 Szent Cyprianus: A katolikus egyház egységéről 7. In: Vanyó 1999, 
248. o.

ségig című kötetet, amelyet az Evangélikus–Római Ka-
tolikus Közös Bizottság állított össze, felhasználva a re-
formációra való emlékezés 2017-es évfordulóját. A kerek 
évfordulók mindig jó alkalmak arra, hogy ébren tartsák 
az egység helyreállításának vágyát Krisztus valamennyi 
tanítványa között.

A római katolikus egyházban az irgalmasság szent-
éve zajlik, amely katolikus részről szinte rímel Luther 
Márton 500 évvel ezelőtti kérdésére, hogy hol van a ke-
gyelmes és irgalmas Isten. Luther kérdésére napjainkban 
mintha Ferenc pápa válaszolna, amikor kijelenti, hogy 
Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának az arca (Mise-
ricordiae vultus 1). Az isteni irgalmasság olyan forrás, 
amely soha nem apad el, mert Isten irgalmassága vég-
telen (uo. 25).

A most megjelent dokumentumkötet nagy előrelé-
pés és példaadás a keresztény egység útján, amely bát-
ran szembenéz a múlt egyházak közötti megosztottsá-
gával, és az evangéliumhoz való hűség alapján igyekszik, 
hogy a keresztény közösségek együtt hallják meg, hogy 
mit mond a Lélek az egyházaknak. A krisztusi felszólí-
tás – „legyenek mindnyájan egy” – mellett a korunkban 
megtapasztalható új történelmi, társadalmi és kulturális 
helyzet is válaszadásra készteti a keresztényeket. A most 
megjelent kötet magyar fordítása lehetővé teszi, hogy a 
múlt sebeit, az egyházszakadásokat tárgyilagosan mér-
jük fel, hogy legyen bátorságunk kimondani és bevallani 
az egység ellen elkövetett bűnöket, és ahogy a zsinat kér-
te: „Alázatosan könyörögve kérjünk bocsánatot Istentől 
is, különvált testvéreinktől is, viszont mi is bocsássunk 
meg az ellenünk vétkezőknek.” Maga a kötet is arról tesz 
tanúságot, hogy minél jobban törekszünk az evangéliu-
mi életre, és minél szorosabb a közösségünk az Atyával, 
a Fiúval és a Szentlélekkel, annál bensőségesebb és köny-
nyebb lesz majd a növekedés a kölcsönös testvériségben 
is (Unitatis redintegratio 7).

Ahogy az irgalmas samaritánus történetében, most a 
történelem ura – aki bölcsen és türelmesen valósítja meg 
hozzánk, bűnösökhöz lehajló kegyességének tervét – bő-
ségesebben, mint valaha, árasztani kezdte napjainkban a 
lassan gyógyuló sebekre, az egymástól különvált testvérek-
re az önbírálat és az egymás utáni vágyakozás kegyelmét 
(Unitatis redintegratio 1). Mert Krisztus is, amikor „meg-
látta a bajba jutottat, megesett rajta a szíve, odament hoz-
zá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte azokat” (vö. 
Lk 10,33–34).

Az összeállított kötet most nekünk ad vigaszt, hogy 
felkelhetünk elesettségeinkből, az emlékezet megtisztítá-
sával meggyógyíthatjuk sebeinket, és a Krisztustól kapott 
gondoskodás által eljuthatunk arra a közösségre, amely-
ben testvérnek ismerjük el egymást.

Köszönet a fordítóknak, a kivitelezőknek, a kiadónak 
és az ötletgazdának, hogy ne csak más országokban nyíl-
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jék meg e kötet életadó forrása, hanem a magyar egyhá-
zak között is legyen egy olyan útmutató, amely az őszin-
te szembenézés szándékával fogalmaz meg továbbvivő 
meglátásokat.

A közös nyilatkozat 1999. évi megjelenése óta újabb 
mérföldkőt értünk el hazai egyházi viszonylatban is, 
amikor a kötet segítségével megtapasztalhatjuk az egy-
házak közötti bensőséges testvériséget, a bővülő egy-
ség és a most már nem széthúzó, hanem összetartó kö-
zösség erejét.
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Brand mi magunk vagyunk legkülönb pillanatainkban
Műkritika Ibsen Brand című drámájának a Nemzeti Színházban bemutatott előadásáról

g  G E R L A I  P Á L  –  G E R L A I - N A G Y  H E L G A

Ibsen koráról

Norvégia Ibsen korában még nem volt önálló, gazdaságilag 
erős nemzetállam. 1536 és 1814 között a dánok gyarmata, a 
napóleoni háborúk után pedig a svéd királysággal alkotott 
perszonáluniót. Politikai függetlenségét csak 1905-ben nyer-
te el, ekkor készültek el az első anyanyelvi bibliafordítások is, 
egészen addig „idegen nyelvű” Bibliákat használtak az egy-
házi életben, istentiszteleteken. 1885-ig nem is igen létezett 
írott norvég nyelv, hisz a bürokráciában és a tudományos 
életben a dán nyelvet használták. A mai norvég nyelv alap-
jait Ivar Aasen fektette le, aki a német Grimm testvérekhez 
hasonlóan kitartóan járta a vidéket, gyűjtötte a népmeséket, 
tanulmányozta a nyelvjárásokat. Ezekből a nyelvjárásokból 
alkotta meg a kor romantikus szellemének megfelelő „töké-
letes nyelvet”, a mai nynorskot (azaz újnorvégot). Ezzel pár-
huzamosan azonban a dán nyelv is használatban maradt, 
amely főleg a keleti partszakasz városaiban volt népszerű. 
Ennek sztenderdizált változata a mai bokmål (könyvnyelv).

Ez a két írott nyelvváltozat mind a mai napig kurrens, 
és a sok helyesírás reform hatására folyamatos változás-
ban vannak.

Henrik Ibsen (1828–1906) korában központi kérdés 
volt az értelmiség körében a norvég identitás keresése, 
hogy hogyan határozzák meg magukat az erősebb skan-
dináv nemzetekkel szemben. Ez volt a nemzeti ébredé-
sek kora, a tökéletes nyelv keresésének a kora. Ibsen na-
gyon jó kapcsolatot ápolt a déli és nyugati parti lelkészek-
kel, problémáikat nagyon jól ismerte belülről. Magánéleti 
jellegű problémái és irodalmi mellőzöttsége miatt érzett 

csalódottsága elől a napsütéses Itáliába menekült. Itt ír-
ta 1865–66-ban, tehát pont 150 éve a Brand című darab-
ját is, amelyben minden addig felhalmozott feszültségét, 
élettapasztalatát, keserűségét feldolgozta. Ebben a drá-
mában is a hivatás és a családi élet törékeny egyensúlyát 
kutatja. Lehetséges-e, hogy valaki egyszerre legyen szere-
tő családapa és férj, ugyanakkor a közösség elvárásainak 
és a lelkészi hivatás erkölcsi normáinak is megfeleljen?

Az előadás1

Az előadás a Nemzeti Színház egyik eldugott emeleti kis-
termében, a Kaszás Attila-teremben került megrendezés-
re. A terem rideg, szinte sivár, a színpad részévé válik a 
nézőtérrel szomszédos üvegfal is, amely alatt ott dübörög 
a pesti forgalom, ott lüktet a város. Az előadás kezdetén a 
kinti sötét miatt a nézők saját magukat látják az üvegben 
mint tükörben, egyáltalán nem kellemes érzés. A dísz-
let olyan, mintha egy skandináv stílusú modern nappalit 
vagy társalgót látnánk magunk előtt: IKEA-dizájn, hófe-
hér fa- és fémbútorok: puritán környezetbe érkeztünk egy 
olyan nézőtérre, amelyről a vidéki focipályák lelátója jut 
az ember eszébe. Ingatag, lépcsőzetes dobogón elhelyezett 
székeken ül a közönség. Minden jegy elkelt, a sok ember 

 1 2015 első hónapjaiban volt látható Ibsen Brand című drámája a 
Nemzeti Színház egyik kistermében. Az előadás evangélikus vo-
natkozása és az evangélikus lelkészek házasságával kapcsolatos 
kérdések adták az apropóját ennek a cikknek.
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alatt szinte hajlanak a deszkák és a zártszelvények. A ké-
nyelmetlen helyzetbe, a szorongó hangulatba a színpadi-
as sötétítés és a különleges szereposztás tudata hoz izgal-
mat: főszerepben a nemzet színésze, a rengeteg fi lmben 
és színházi szerepben látott Törőcsik Mari, a lelkészt és a 
feleségét pedig két nagyszerű színész alakítja: Trill Zsolt 
és Trokán Nóra.

A terem bútorait, falburkolatát, az üvegfalat és a raj-
ta túl húzódó széles teraszt is kihasználják a színészek 
a darab során. Mégis olyan hiteles és magával ragadó 
a játék, hogy a hétköznapi kellékek eltűnnek, szétfoly-
nak, elváltoznak. A fehér lambéria és hideg kőburkolat 
fj ordokká és jégtáblákká válik, az ülőgarnitúra paróki-
ává alakul, az egyszerű fehér asztalok házakká és beha-
vazott hegyekké.

Trill Zsolt játékában lelkész barátok, kollégák szavai-
ra ismerhet a néző. Mintha Ibsen élne a mai kicsi magyar 
evangélikus egyházban. Életpályájában a 20. század ne-
héz évtizedeit megélt lelkészek, püspökök tragédiája vagy 
kevésbé ismert szomorú sorsú elődök története ismerhető 
fel. Brand mintha ismerős, elhivatástól lángoló vagy épp 
elcsüggedő mai lelkészekből lenne összegyúrva, mégpe-
dig úgy, hogy – mint a darab utáni közönségtalálkozón 
kiderül – a színész és a rendező egyetlen evangélikus lel-
készt sem ismer.

A második furcsaság a dráma történetéből fakad: egy 
evangélikus lelkész egy északi norvég falu felé vándorol-
va elveszi egy festő menyasszonyát, majd a faluba megér-
kezve gyülekezetet, templomot épít, hadakozik a polgár-
mesterrel és saját édesanyjával, a kiábránduló gyülekezet-
tel, majd ennek a küzdelemnek áldozatává válik gyermeke, 
felesége és végül ő maga is. 

A valódi kihívásokat látszólag a lelkész környezetében 
élő nők és a hozzájuk fűződő kapcsolat jelenti – matróna 
édesanyát Brand olasz útján szerzett tapasztalatai alapján 
formálta meg. Alapjában véve mégsem a lelkész mellett ál-
ló nőkkel van baj. A lelkész saját elveihez való makacs ra-
gaszkodása, ahogyan azokat isteni törvényként kezeli, kül-
ső szemlélő számára kiszámíthatóan sodorják a végzet felé. 
Az, hogy a történet elején a lelkészt a gyülekezet ünnepelve 
megválasztja, majd a mű vége felé kis híján halálra köve-
zi, már csak a keserű hab a dráma tortáján. A küzdelmek-
be felesége és gyermeke is belehal. A Sitz im Leben másfél 
évszázadon is átível, úgy látszik, Ibsen korában sem volt 
könnyű lelkésznek lenni.

Brand a lelkészi szolgálatot nem ismerő külső szem-
lélők számára érthetetlenül a hivatás – nem is az Isten, 
hanem inkább a saját maga elvei – oltárán feláldozza a 
feleségét, pici gyermekét és édesanyjával való kapcsola-
tát. A skandináv dráma komorságába egyedül a lelkész 
gyermekének szellemét megjelenítő két és fél éves kislány 
tündéri játéka csempész vidámságot: elképesztő, ahogy 
a darab során háromszor is tökéletes játékkal szórakoz-

tatja a nézőket, tévedhetetlenül, gyermekien őszintén. 
Látványába kapaszkodva vészeljük át a lelkész tragédiá-
jának mélységeit, és a darab végén az ő megjelenése he-
lyettesíti az Úr Brandot magához szólító szavát is: „Ő a 
szeretet Istene.”

A közönségtalálkozó

Az előadás után közönségtalálkozó következik. Törőcsik 
Mari néhány kedves szóra ottmarad, szeretettel, áhítattal 
veszik körül. Az idősebb színházlátogatók – akik évtize-
dek óta szinte ismerős rajongói – merészelnek csak di-
csérő szavakat rebegni. Gyengeségére hivatkozva kimenti 
magát, nem is marasztalják, hiszen olyan, mint egy an-
gyali látomás.

Ezután a közönségtalálkozó pódiumbeszélgetésén ott 
maradnak a színészek és a rendező. A publikum számára 
kijelölt kávéházi asztaloknál ott ül a pesti értelmiség, ra-
jongók, újságírók és önjelölt kérdezők. Az első kérdések-
ből kiderül: sokan vannak, akik nem értik, hogy mi is ez 
a történet.

Záporoznak a kérdések: hogy lehet helye a nagybetűs 
Nemzetiben egy ilyen periférikus történetnek, egy evan-
gélikus lelkészről szóló drámának, hiszen a mai magyar 
ember életútját hol befolyásolja egy lelkész sorsa? Már 
az is furcsa, hogy felesége van, a legtöbb magyar néző 
agyában a lelkész, a feleség vagy a szerelem nem is na-
gyon fér meg egymás mellett! Egyáltalán miért mutatták 
be? Miért van helye a mai Magyarországon egy kis nor-
vég falu evangélikus lelkészéről szóló darabnak? Miért 
ilyen ellenszenves a lelkész Brand? Elhangzik a kritikák 
között, hogy nem is a jézusi értékeket képviseli, amikor 
feláldozza a szeretteit. Az egyik kritikus véleményalko-
tó megjegyzi, hogy néha bizony képes lett volna megüt-
ni a főhőst. Felteszi a kérdést, hogy egyáltalán mit keres 
a darab prospektusában ez a mondat: „Brand én magam 
vagyok a legkülönb pillanataimban!” Ki tud azonosulni 
egy ilyen emberrel?

A Kossuth-díjas rendező, Zsótér Sándor elmondja, hogy 
Ibsen több evangélikus lelkésszel ápolt barátságot, ő ma-
ga alkotói válsága során írta a művet Olaszországban, az 
idézett mondat pedig magától a szerzőtől származik. Bi-
zonyára saját kérdéseivel küzdve írta. 

A közönségtalálkozón később is két szekértábor ala-
kul ki a mű alaphelyzetét értetlenül vizsgáló, hiányossá-
gait kétségbeesetten bizonyítani akaró bírálók és színhá-
zi elhivatottságukat a lelkész hivatástudatában felismerő 
társulat tagjai között, akik rokon lélekre lelnek Brand lel-
kész dilemmáiban. 

A kritikusok felteszik a kérdést, hogy a mű leírásában 
a dramaturg miért írta: „minden korban szükségünk van 
Brandokra”. Hiszen a darabban elhangzik, a falu népe a 
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templomot építi, ahelyett, hogy a települést és az utat fej-
lesztené a fj ord és a hegy között, majd pedig amikor hitü-
ket vesztik a csalódásuk után, megkövezik a lelkészt, aki 
így látszólag elbukik. 

A rendező elmondja, az Isten ügyében hívő lelkész, akit 
követni képes a gyülekezet, mégis előre viszi a világot. 

A történetet értő, felismerő néző Ibsen és az előadómű-
vészek közös drámaprédikációjának hallatán és láttán meg-
érti: noha a történetben emberi életek mennek tönkre, és 
a megkövezett lelkészt lavina temeti maga alá, a színpa-
don szaladgáló angyali kisgyermek, a neki haldokolva há-
lát adó feleség és a halálában is őt védelmező, majd ben-
ne Krisztust magát felismerő anya mind nyomatékosítja a 
lelkész hivatásának értékét, még ha ennek emberi oldalát 
is láttatja a nézővel.

Konklúzió

A színdarab aktualitását az is adja, hogy az elmúlt évben 
egyre többet foglalkoznak a lelkészek párkapcsolatainak 
problémáival, és kutatják azok okait. 

A színdarabban megjelenik a falu és pénzközpontú la-
kói (köztük a lelkész édesanyja is), akik igénylik a vezető 
jelenlétét, aki a földin túlmutató immanens értékeket ál-
lít eléjük, ugyanakkor az ezzel járó életvitel áldozatait már 
nem vállalják, nem akarják magukénak tudni, ugyanak-
kor megróják a lelkészt, ha ő nem így él. A lelkész temp-
lomot építtet a falunak, ezt jól veszik, de a nehézségekben 
magára hagyják a lelkészt. Ugyanakkor a lelkész családja 
egyértelműen vesztese az ügynek, akiknek kötelességük a 
lelkésszel tartani az északi vidékre, a faluba, amelynek lel-
ki vezetőjéül szegődött a lelkész. 

Ez ma is aktuális, amikor a lelkész a teológián magas 
szintű teológiai ismereteket szerez, majd bekerül egy kis 
gyülekezetbe, ahol ezt a gyülekezet nem érti. Sokszor a 
házastársnak fel kell adnia a maga életét, és egészen más 
szerepkörbe kerül, meg kell felelnie az új helyzet kihívása-
inak, elvárásainak, sokszor a lakóhelyétől, barátaitól, szel-
lemi közegétől nagyon távol. Ez a dráma is nagyon jól mu-
tatja, hogyan tud elszigetelődni egy lelkész a templomépí-
tés, a pályázatkeresés problémái között, de akár erkölcsi 
kérdésekben is hogyan hátrál ki mögüle a falu, amikor ké-
nyelmetlenné válnak ezek az elvárások. Megdöbbentő ez 
a dráma, mert számos lelkészcsalád sorsa visszatükröző-
dik a cselekményekben, és az elszegényedő, anyagi prob-
lémákkal küszködő egyházközségek példája is megjelent 
a másfél évszázaddal ezelőtt írt cselekményben. A vidéki 
egyházközségek sokszor nem tudják eltartani a lelkészt, 

aki így választás elé kerül: vagy elhagyja a nyájat és jobb 
körülmények után néz, vagy kénytelen kalmárszemléletű 
pappá válni, aki a pályázati pénzeket hajtja fel, klerikális 
vállalkozóvá válik. Ez rányomja a bélyegét a lelkészházas-
ságokra is: kifelé elvárások vannak a lelkészházaspárral 
szemben, de belül nem jut elég idő egymásra, a gyerekek-
re, sok esetben a feleség sem gyakorolhatja eredeti szakmá-
ját, mivel a saját közegéből kikerülve szellemileg és anya-
gilag is elszigetelődhet. Egy támogató gyülekezetben új 
célok, új kihívások érhetik, ehhez a közösség jóindulata 
mindenképpen szükséges.

Ezeket a problémákat az előadás utáni beszélgetésben 
a pesti értelmiség nem értette, pedig az egyházban ezek-
kel a problémákkal az ember naponta találkozik. Elgon-
dolkodtató, hogy a két tapasztalati halmaz miért ennyi-
re különböző.

Személyes vonatkozás

Az előadás és a beszélgetés során számunkra az jelentet-
te a legnagyobb örömet, hogy olyan visszacsatolást ad-
hattunk a rendezőnek és a főszereplőknek, amilyet eddig 
nem kaphattak. Evangélikus lelkészként és lelkészfeleség-
ként beszélhettünk arról, hogy az ibseni dráma, a lelkészi 
hivatás és próbatételei az előadásban megjelenő szerepek, 
az író által megfogalmazott dilemmák mennyire hitelesen 
érkeztek meg hozzánk ma is évszázadokon, kultúrákon, hi-
vatásokon átnyúlva. Bár nálunk nem jégtáblák és fj ordok 
között küzdenek a lelkészek, a feladatok, a próbatételek és 
a szereplők is igencsak hasonlóak. A lelkészi hivatás ki-
hívásait, sivárságát, de szépségét és gazdagságát is fel-fel-
villantották a dráma során, és ezért az élményért nagyon 
hálásak vagyunk mi is nekik. 

Örömteli volt látni, hogy a rendező és a színészek meny-
nyire örültek a pozitív visszacsatolásnak, hogy felismerhe-
tő és hiteles volt a kép, amelyet az ibseni drámát megjele-
nítve színpadra tudtak vinni. Kár, hogy keveset játszották 
ezt a darabot, és meglehetősen elrejtve egy kisteremben. 
Ennek ellenére a rendezés 2015-ben a Színikritikusok dí-
ját is elnyerte.

Számunkra személyesen fontos volt ennek a drámá-
nak a megtekintése, mivel néhány hónappal házasságkö-
tésünk előtt láttuk. Jó volt látni, hogy milyen kihívásokra 
kell fi gyelnünk, hogy házaspárként ebben a hivatásban 
ne csak az égi boldogságot keressük, hanem a földön két 
lábbal állva kell a kihívásokkal megküzdenünk, de Isten 
támogatásával, hiszen ahogy a darab is zárul, Ő a szere-
tet Istene!
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Hiteles vezetőként és pásztorként a gyülekezetben – vezetéselméleti kurzus
Helyszín: Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
Időpont: 2016. május 8–11. (vasárnap estétől szerda délig)
Szervezők: dr. Siba Balázs – dr. Joób Máté

A kurzus célja, hogy a gyülekezeti lelkészek refl ektálni tudjanak saját vezetői munkájukra, és egyben megismerjék 
a legújabb vezetéselméleti irányzatokat. Gyakorlati és elméleti blokkokban szeretnénk körbejárni olyan kérdéseket, 
mint például: Hogyan gyarapíthatom saját vezetői eszköztáramat? Hogyan tudnék jobban motiválni embereket és 
delegálni feladatokat? Szerepemmel vagy személyiségemmel tudok inkább vezetni? Hogyan lehet feldolgozni a ve-
zetésben szerzett kudarcokat? Mit jelent a Lélekre mint vezetőre fi gyelni? A kurzust ajánljuk mindazoknak, akik új 
impulzusokat szeretnének szerezni ahhoz, hogy minél hitelesebben és hatékonyabban tudják végezni vezetői mun-
kájukat a gyülekezetben. 

Jelentkezési határidő: 2016. április 25.

„Tetten értem az én szívemben” – Lelkigyakorlat lelkészeknek
Helyszín: Majkpuszta, Kamalduli remeteség
Időpont: 2016. október 10–13. (hétfőtől csütörtökig)
Szervezők: dr. Percze Sándor – dr. Varga Gyöngyi

A lelkigyakorlat a személyes istenkapcsolat megerősítéséhez kíván segítséget nyújtani. Hogyan érhetem tetten Istent 
a szívemben? Mit kaphatok a csendben, a csendből? Hogyan békélhetek meg a hiányaimmal, fájdalmaimmal, miként 
meríthetek erőt az örömteli tapasztalatokból? Ugyanakkor lehetőségünk lesz különböző imaformák kipróbálására, 
gyakorlására is (pl. szemlélődés, Jézus-ima, szentírási szöveg meditációja, Luther Miatyánk-meditációja). Minden 
este úrvacsorai közösségben leszünk együtt, és visszatekintünk a napra, az átélt történésekre. A majkpusztai kolostor 
egész környezete „beimádkozott tér”. A gyönyörű környék szép sétákra hív minket, többször lesz alkalmunk egyedül 
elvonulnia természetbe, szemlélődni, imádkozni. Személyes lelki kísérésre, beszélgetésre is nyílik lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 26.

„Egyház a Szentírásban és Szentírás az egyházban”
Helyszín: Révfülöp, Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ
Időpont: 2016. október 19–23. (szerdától vasárnapig)
Szervezők: dr. Fabiny Tibor – dr. Orosz Gábor Viktor

A tervezett kurzus az egyház és a Szentírás kapcsolatának hermeneutikai modelljeivel kíván foglalkozni bibliateo-
lógiai, rendszeres teológiai és egyháztörténeti szempontból. Tanulmányozzuk a Bibliának az egyházzal kapcsolatos 
gazdag képvilágát, a rendszeres teológiának az egyházra és a Bibliára vonatkozó megállapításait egy úgynevezett 
„drámai teológia” újszerű fogalmi rendszerével („megváltásunk drámája”; „szövegkönyve”, illetve „hitünk perfor-
manciája” az egyházban mint theatrumban (vö. Gustaf Aulén Christus Victor; illetve Kevin Vanhoozer Drama and 
Dogma című munkáit.)

Jelentkezési határidő: 2016. október 3.
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 Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)

f Mt 21,1–9

Igehirdetési előkészítő

Böjt 6. vasárnapja különleges helyet foglal el az egyházi esz-
tendőben, hiszen a húsvétot megelőző előkészületi idő utolsó 
vasárnapja, ugyanakkor a nagycsütörtök este a Jézus hiá-
nyát elénk vetítő nagypénteki és nagyszombati komorságba 
forduló nagyhét bevezető napja is. A Liturgikus könyv és az 
Agenda egyaránt ezzel a címmel jelöli az ünnepet: az aláza-
tos Király. A vasárnap ószövetségi olvasmánya a szabadító 
Úr közelségét felvillantó prófécia, amelyben az Úr nevében 
felszólaló prófétát ért hátrányokról is hallhatunk (Ézs 50,1–
10). Az újszövetségi ige a jól ismert himnusz, amely az ön-
maga istenségéből kivetkőző Krisztust magasztalja, amely 
kiüresedésnek azonban nem egyszerűen az alázat, hanem 
éppenséggel a kereszthalálig engedelmes megalázkodás az 
oka (Fil 2,5–11). Virágvasárnap az ősi hagyomány szerint a 
Máté-passió olvasásának vagy éneklésének a napja, így az 
evangélium és egyben igehirdetésünk alapigéje is Jézus Je-
ruzsálembe való bevonulásának története (Mt 21,1–9). 

Exegézis

Az elbeszélés mind a négy evangéliumban megtalálható. 
Máté kompozíciója Márk előadását követi, azt mindössze az 
érkező királyra vonatkozó és Máté által a jeruzsálemi bevo-
nulással beteljesedettnek ítélt zakariási próféciával egészíti 
ki. Kihagyja azonban a falubeliek – a Bétfagéhoz közeli falu 
alighanem Betánia lehetett (vö. Mk 11,1) – kérdezősködé-
sét, illetve szamárcsikó helyett, minden bizonnyal éppen 
a zakariási idézet téves értelmezése nyomán nem egy, ha-
nem két állatról, a szamárról és annak a csikójáról beszél. 

A perikópa hangsúlyos és az igehirdetés szempontjá-
ból is alapvető kérdése természetesen a messiási értelmezés 
problematikája. Ennek tükrében továbbgondolandó már az 
elbeszélésnek a helye is az evangélium belső összefüggésé-
ben. A jeruzsálemi bevonulást ugyanis megelőzi a harmadik 
szenvedésbejelentés, amely ismét konkretizálja Jézus messi-
ási szerepének tartalmát (20,17–19). Ezt követi Zebedeus fi a-
inak kérése, mintegy torz tükörként, amelyben a helytelen 
messiási váradalmak bukkannak felszínre, ráadásul éppen 
a legszűkebb tanítványi körből, a megdicsőülés hegyénél is 
jelen lévő három tanítvány közül kettőnek a részéről (20,20–
28). Hármójuk közül Péter már az első szenvedésbejelentést 
követően elbukott, ráadásul nyomban a saját szenvedélyes 
hitvallása után (16,13–23), most Jakab és János is követi őt 
ezen az úton. A jeruzsálemi bevonulást közvetlenül megelő-
ző elbeszélésben azonban a két jerikói vak részéről felhang-
zik a „Dávid Fia” megszólítás, mintegy bevezetve a városban 
Jézust ünneplők diadalmas énekét; mindehhez pedig a cso-
dálatos gyógyítás révén azonnal egyértelmű messiási jel is 
társul (20,29–34). A bevonulás és Jézus „bemutatása” után 
(21,10–11) pedig ott van a következő messiási jel: a templom 
megtisztítása, majd újabb gyógyítások. A főpapokkal és az 
írástudókkal kialakult konfl iktus megint a helyes messiási 
értelmezés felé fordítja az eseményeket, hiszen felvillantja 
a szükségszerű következményt, amely azonban Isten tervé-
nek alapvető része is: a keresztet (21,12–17).

Magát a bevonulás módját sem értelmezhetjük más-
ként, csak Jézus messiási identitásának vonatkozásában. 
Figyelemre méltó, hogy a szamár milyen kiemelt hang-
súlyt kap a történetben, noha alapvetően semmi rendkí-
vüli nincs abban, ha egy zarándok szamárháton ülve érke-
zik meg a fővárosba. Márk előadásából derül ki az, hogy a 
szamárra kimondottan a bevonuláshoz szükséges „kellék-
ként” volt szüksége Jézusnak, minthogy azt érkezés után 
nyomban vissza is szándékozott küldeni a gazdájának (Mk 
11,3). Különös, hogy János szövege szerint a szamarat nem 
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előre megfontoltan, hanem rögtönözve használja fel Jézus 
a bevonulásnál: miután az ünneplők sorfala között köze-
ledik Jeruzsálem felé, talál egy szamarat, és felül a hátá-
ra, mégpedig az evangélista értelmezése szerint Zak 9,9-
nek megfelelően, tehát messiási jelként. Írásmagyarázók 
rámutatnak ugyan arra, hogy a szamár valaha királyi ál-
latnak számított az ókori Keleten, ám ez csaknem egy év-
ezreddel korábban volt, és Jézus korában már aligha tar-
tották számon. Hiszen éppen a Máté által idézett, a Kr. e. 
4. században élt Deutero-Zakariás is egyszerűen 
-nak mondja a szamarat! A szamarat a harcosok há-
taslovaival ellentétben így bízvást tarthatjuk a szelídség, 
a jámborság jelképének, ám emellé nyomban oda kell he-
lyeznünk azt a tényt is, hogy Máté precízen ügyel arra, 
hogy a zakariási prófécia pontról pontra megvalósultnak 
tűnjön az elbeszélésben. Így kerül oda a Márk által emlí-
tett szamár mellé az ószövetségi idézet alapján még a csi-
kója is. Jézus ugyanis mint Messiás nem általában jelení-
ti meg az alázatosságot és a szelídséget, hanem kifejezet-
ten a kortársak által elvárt messiásképhez képest, illetve 
azzal ellentétben. Azok számára a Messiás az Úr harco-
sa, aki fegyverrel, erőszakkal és hatalommal tesz rendet, 
megvalósítva az Isten uralmát, míg Jézus útja virágvasár-
napon már egyértelműen és nyílegyenesen a kereszt felé 
vezet. Ezt abban is tetten érhetjük, hogy Máté Zak 9,9-ből 
kihagyja a Septuaginta  kife-
jezését, és a szamárháton megjelenő Messiás nála egysze-
rűen -ként szerepel. Ennek megfelelően tehát Jézus 
nem a nép által várt harcos Messiás, de nem is egyszerű-
en az a csendes, szerény és alázatos „jóságos Jézus”, aki-
nek mi – kevéssé igeszerűen – gyakran láttatni próbáljuk, 
hanem a megjövendölt szabadító, aki valóban „az Úr ne-
vében” jön, és ennek megfelelően nem az emberi elvárások 
szerint, hanem az Úr akaratának megfelelően viszi végbe 
váltságművét. A bevonuló Jézus alázatossága tehát nem a 
szószékről követendő példaként hirdethető erkölcsi maga-
tartás, hanem Istennek a korabeli reményekkel szemben 
álló valósága. (Ahogyan arról az újszövetségi lekció Krisz-
tus-himnusza is beszél.) Az alázatos király a hozsannázó 
tömeg gyűrűjében is a kereszt Krisztusa!

Így illeszkedik a történetbe a városba bevonuló Jézust 
köszöntő ének is. Felmerül a kérdés, hogy mennyiben volt 
ez kifejezetten Jézust mint Messiást üdvözlő himnusz, és 
mennyiben simul bele a 118. zsoltárt éneklő általános ün-
nepi hagyományba. Vajon csupán Máté, illetve a valószínű-
síthető forrásául szolgáló Márk kompozíciója-e a messiási 
jellegű bevonulás, és mindez eredetileg nem magának Jé-
zusnak, hanem az ünnepnek és az ünneppel összefüggő vá-
radalmaknak szólt, és ezek kapcsolódtak össze az evangé-
liumi hagyományban az evangélisták által egyértelműen a 
várt Messiásnak tekintett Jézus személyével? A kérdés nyil-
ván megválaszolhatatlan, annyi azonban bizonyos, hogy a 
történetet a maguk teológiai koncepciójának megfelelően ér-

telmező és előadó evangélisták Jézust egyértelműen mint a 
várt, valódi Messiást mutatják be, hiszen ők nem történet-
írók, hanem olyan tanúk, akiknek a keresztre készülő Krisz-
tus melletti bizonyságtétel a céljuk és a feladatuk. Az általá-
nos messiásvárás lázában élő sokaság reményei szerint ez a 
húsvét azért kínálkozott különlegesnek, mert bíztak abban, 
hogy idén talán eljön a Messiás, és rendet tesz a világban. Ké-
zenfekvő jelöltjük a názáreti Jézus volt, akit prófétának lát-
tak (Mt 21,11), illetve aki Lázár feltámasztásával messiási je-
let mutatott (Jn 12,17–18). Az evangélisták tanúságtétele vi-
szont azt mondja el, hogy ez a húsvét annyiban különbözött 
a többi húsvéttól, hogy ugyan valóban elérkezett a Messiás, 
és az valóban a názáreti Jézus, csakhogy nem az emberi el-
várások szerint fog cselekedni, hanem a kereszten szerez bé-
kességet Isten és ember között. 

Igehirdetési vázlat

Virágvasárnap az alázatos király bevonul Jeruzsálembe. 
Hiba volna ebben a történetben egyszerűen a szívünkbe 
megérkezni óhajtó Krisztus allegóriáját látnunk, mint-
hogy az összefüggések sokkal mélyebbek ennél. A tör-
ténetet nem szabad másképpen értelmeznünk, csakis a 
mennyei üdvterv fontos részeként. Ennek megfelelően 
alakul az igehirdetés témája is: Az alázatos király köze-
lít a kereszt felé.

Az alázatos király valóra váltja az Atya akaratát

A jeruzsálemi bevonulás a maga történetiségében prófétai 
ígéretek valóra válását jelzi, amint azt az evangélista jelzi is 
az ószövetségi idézet közbeiktatásával. Vagyis virágvasár-
nap elsődleges mondanivalója az, hogy a megígért Messi-
ás jelent meg Jeruzsálemben, a kellő időben, a mondottak 
szerint egy szamár hátán. Isten üdvterve közelít a célhoz 
a názáreti Jézus által. Az események nem véletlenszerűen 
következnek egymás után, nem is Jézus ötletszerű ren-
dezésének megfelelően, hanem az Atya akarata szerint, 
mégpedig nemcsak a jeruzsálemi városkapunál, hanem a 
folytatásban is, a Golgotát és az üres sírt is beleértve. Így 
lesz nyilvánvalóvá, hogy Jézus keresztje nem egyszerűen 
a jó és a rossz küzdelmének szomorú következménye, ha-
nem Isten szabadító, megváltó akaratának megvalósulá-
sa, az egyetlen, valódi főpapi áldozat a nyomorult ember 
megmentéséért.

Az alázatos király elutasítja a hamis emberi váradalmakat

A hozsannázó virágvasárnapi tömeg szemében a várt 
Messiás olyan mennyei erővel érkező szabadító volt, aki 
rendet tesz a világban, igazolja a kegyeseket, és a pusz-
tulásba dönti az istenteleneket, nem utolsósorban a meg-
szálló pogány rómaiakat meg a velük kollaboráló zsidókat. 
Jézus azonban nem ez a fajta Messiás. Nem a kegyeseket 
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igazolni érkezett, hanem a nyomorult bűnösöket, hívőket 
és hitetleneket megigazítani. Nem emberi váradalmakat 
teljesít be, hanem az Atya akaratát. A mi elvárásainkat 
sem! Éppenséggel a keresztfára vitte azokat, megfeszítve 
a saját halálra adott, megtört testében minden emberit, 
hogy számunkra is új élet kezdődjön bűntörlő vére által.

Az alázatos király az Úr nevében érkezve reménységet 

teremt a szívünkben

Virágvasárnap mintha kiemelkedne a böjti vasárnapok so-
rából a hozsannázás örvendező karakterével. Talán pusztán 
emberi reménység csalta a messiásváró tömeg ajkára az ünne-
pi himnuszt, egyvalamit mégis megmutat: ahol a valódi Mes-
siás megjelenik, ott reménység, hit, öröm támad a szívekben, 
és ezeknek az éneke felcsendül az ajkakon. A reménységein-
ken felüli beteljesedés éneke ez. És a keresztútjának végigjá-
rására készülő Jézus virágvasárnap is jelen van közöttünk, 
a kereszt evangéliuma által, valamint az oltáriszentségben, 
értünk megtört testében, a Szentlélek élő ajándékaként. Így 
a mi ajkunkon is bátran felhangozhat a hozsánna, hiszen 
most is megadatott nekünk, hogy az Úr szabadító cselekvé-
sét ünnepeljük. 

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Mi az Isten reménye? Amikor az első emberpár elkövette 
az első bűnt, már felhangzott Isten ajkán az első evangéli-
um, amely szerint majd el fog jönni az, aki sarkával tapos 
a kígyóra, és legyőzi a bűnt. Ez Jézus. Isten reménye volt, 
hogy Jézus végigjárja az utat az Olajfák hegyétől a Golgota 
hegyéig, és áldozati halálával legyőzze a bűnt. De hogyan 
lesz a tied ez a váltság? Csak ha Jézushoz csatlakozol. A 
jeruzsálemi bevonulás alkalmával is sokan voltak, akik 
nem csatlakoztak Jézushoz, és semmi részük nem volt a 
bevonulásban. Te is, ha nem csatlakozol Jézushoz, nem 
részesülhetsz megváltó kegyelmében, melynek célja, hogy 
visszaállítsa ezen a világon és a te szívedben az elvesztett 
Édent. (…) Azért álmodja meg Zakariás próféta az Isten 
álmát, hogy a Messiás ne úgy vonuljon be, ahogyan a nép 
várta és elképzelte daliásan, harci paripán, kivont kard-
dal, hódító hadsereg élén, hanem alázatosan, szamárhá-
ton ülve, mint az áldozat királya, hogy aki hozzá akar 
csatlakozni, az megtanulja az Isten reményét itt a földön 
megvalósító alázatot.”

Weiszer Elek 1955-ös igehirdetése (kézirat)

„Hogy találkozásunk vele hogy válhat tartóssá? Erre felel 
a következő szakasz. Vállalnunk kell önmagunk »elvesz-
tését«, ahogy ő vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. 
Akkor valóban egyek leszünk majd vele, s nem a futó, ha-

nem az örök dicsőségben, a jeruzsálemi bevonulás után az 
örök Jeruzsálembe való bevonulás örömében.” 

Pilinszky János (1921–1981) József Attila-díjas 
költő: Virágvasárnap

VERS

Bódás János: Virágvasárnap

Csak hulljatok virágok, pálmaágak
Csapongjon a piros szárnyú öröm
S higgyétek, hogy Dávid utódja jön
Szabadságszerző győzelmes királynak. 

Ő… látja már, hogy messze mint a felleg,
Fekete átok varjúraja vár
És szárnyra kap, s hogy nemsokára már
Káromkodnak, akik most énekelnek

Ő… tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,
Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,
Nem marad bennük se remény, se hit…

S egy szürke fa a borzongó erdőbe, 
mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle, 
meg-megrázza zörgő leveleit…

g  T U B Á N  J Ó Z S E F

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jól ismert történetről van szó. A rendszeresen istentiszteletre 
járók számára nincs magyarázatra szoruló eleme, de a ritkán 
templomba látogatóknak valószínűleg meg kell magyaráz-
ni, hogy mit jelentenek a következők: Sion leánya, Dávid Fia, 
hozsánna, illetve „hogy beteljesedjék a próféta mondása”.

Szembetűnő a nagy ellentét: Jézus alázata és az őt ki-
rályként, „sztárként” ünneplő tömeg éljenzése. Az a tény, 
hogy néhány nappal később a tömeg „Feszítsd meg!”-et ki-
ált Jézusra, arra utal, hogy a virágvasárnapi sokadalom ha-
mis váradalmakkal tekintett Jézusra. „Sztárcsináló” ujjon-
gása őszinte volt, mégis földi, politikai szabadítást remélt a 
Jézusban felismert Messiástól. Vajon nekünk milyen elkép-
zeléseink vannak Jézusról? A hitre jutás útján fontos mér-
földkő a virágvasárnapi felismerés: Jézus a megígért Mes-
siás. De el kell jutni nagypéntekhez, húsvéthoz, a menny-
bemenetelhez is, hogy különbséget tudjunk tenni a földi 
királyok és a mennyei király között. Éppen ebben rejlik az 
aktualitása ennek a történetnek. A hitre jutás útján min-
denkinek személyesen meg kell érkeznie ezekhez a mér-
földkövekhez. Nem szabad megállni. Nem elég karácsony-
hoz megérkezni. Hitemben el kell jutnom a virágvasárnapi 
királymagasztaláshoz, majd a nagypénteki kereszt botrá-
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nyához, az üres sírhoz, és nem utolsósorban Krisztus visz-
szajövetelének bizalom- és örömteli várásához.

E történetből erőteljesen csendül ki, hogy Jézus pon-
tosan tudja, mi fog történni. Vajon mi tudnánk-e teljesí-
teni Jézus kérését ellenvetés nélkül, mint ahogy a szamár 
után küldött tanítványok engedelmeskedtek? Nyilván az 
sem véletlen, hogy a húsvét ünnepe előtti hétre időzítet-
te Isten a jeruzsálemi bevonulást. Egyre inkább kiderül, 
hogy az események mögött egy „csodálatos rendező” áll: 
Isten, aki mindent előre eltervezett, és minden az ő ren-
dezése szerint történt. 

 Nagycsütörtök

f Jn 13,1–15 

Igehirdetési előkészítő

Az ünnepről

Nagyhét az egyházi esztendő liturgiai szempontból legin-
tenzívebb, leggazdagabb időszaka, amelynek nyitánya vi-
rágvasárnap, „első felvonása” pedig nagycsütörtök, az úr-
vacsora szerzésének ünnepe. A nagyhét sötétjében, gyászá-
ban a szentség elrendelésének örömünnepeként ragyog fel 
ez a nap. Ezt jelzi a fehér oltárterítő is, illetve utal az ün-
nep evangéliumára, a lábmosás történetére, ami ebben az 
esztendőben igehirdetésünk alapigéjét is adja. A katolikus 
egyházban nagycsütörtökön a lábmosás szertartásával is 
emlékeznek Jézusnak erre a János által megörökített cse-
lekedetére (amelynek Ferenc pápa liturgiai módosításának 
következtében az idei évtől már nem csak férfi ak, hanem 
nők is részesei lehetnek).

A textus helye

János evangéliumában a 12. fejezettel zárul Jézus nyilvános 
működése. A 13. fejezettel új egység veszi kezdetét: a 13–17. 
fejezetek beszámolnak egy olyan időről, amit Jézus elfoga-
tása előtt még a tanítványai körében tölt, búcsút vesz tőlük, 
a 17. fejezettől pedig Jézus szenvedésére, a passiótörténetre 
koncentrál az evangélium. A textus eseménye egy vacsora 
keretében történik, ahol Jézus és a tizenkettes tanítványi 
kör van jelen. János nem írja le az utolsó vacsora történe-
tét, viszont nála található meg egyedül a lábmosás leírása. 
A cselekmény ideje a páska ünnepe előtti nap (niszán 13. es-
téje), azaz a szinoptikusokkal ellentétben Jézusnak az utolsó 
vacsorája János evangéliumában nem páskavacsora. János 
nem részletezi magát az étkezést, a vacsora csupán keretet 
ad annak az egyedülálló eseménynek, ami ekkor történik.

Exegetikai súlypontok

„Szerette őket mindvégig”

Az 1. vers egyetlen mondatban sűríti össze az evangélium 
második fő részének mondanivalóját. Jézus kijelenti, hogy 
eljött az ő órája, elkezdődik az a folyamat, amelyre küldeté-
se kezdettől fogva irányult. Két fogalom határozza meg ezt 
az órát: az átmenet az Atyához és a mindvégig tartó szeretet 
az övéi iránt. Szereti őket, éspedig az agapé szeretetével, az-
zal, ahogyan őt szereti az Atya, azzal a szeretettel, ahogyan 
egyszülött Fiát adta ezért a világért. Szerette őket mindvé-
gig (), és ezzel a kifejezéssel János előreutal Jézus 
utolsó, kereszten elhangzó szavára: „Elvégeztetett!” (
 – 19,30). A mindvégig nem csupán azt jelenti, hogy 
haláláig, hanem egész üdvözítő művének beteljesedéséig, 
önmaga odaadásának a teljességéig. János első fejezetének 
szavai: „az övéi nem fogadták be őt” (1,11) itt új megvilágítás-
ba kerülnek, hiszen ő viszont szerette övéit e világban mind-
végig. De hogy egészen konkrétan mit is jelent ez a szeretet, 
arra egy jelképes cselekedetben válaszol Jézus.

„…elkezdte a tanítványok lábát mosni” 

A lábmosást részletesen, szemléletesen írja le az evangélis-
ta. Minden mozdulatot megörökít: Jézus felkelt a vacsorá-
tól, letette felsőruháját, kendőt kötött magára, vizet töltött 
a mosdótálba, megmosta, majd megtörölte a tanítványok 
lábát. Az antik világban a lábmosás hétköznapi cselekedet 
volt, a rabszolgák feladatai közé tartozott, illetve az asszo-
nyok mosták meg férjük lábát, a gyermekek az apákét, tehát 
a rangsorban alacsonyabb szinten lévő mosta meg a felette 
álló lábát. Jézus lealacsonyította, megalázta önmagát (Fil 
2,7), amikor elvégezte tanítványai között a rabszolga fela-
datát. Míg az ember mindig nagyobb akar lenni, olyan akar 
lenni, mint Isten, az Isten szolgai formát ölt, és ezt a lábmo-
sás gesztusa nagyon jól érzékelteti. A tanítványok lábának 
megmosása Jézus odaadó, szolgáló szeretetét mutatja meg. 
„Jézus jelszerű cselekedete egész üdvözítő művét kifejezi. 
Leteszi isteni fényét, mintegy letérdel előttünk, megmossa 
és megtörli piszkos lábunkat, hogy illően vehessünk részt 
Isten menyegzős lakomáján.” (Ratzinger 2011, 51. o.)

„Ha nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám”

Péternek a Mester és tanítvány kapcsolatáról kialakult képé-
vel nem fér össze az, hogy Jézus megmossa tanítványai lábát. 
Péter hétköznapi kategóriákban gondolkodik: az Istennek 
Szentje (6,69) nem szolgálhat, szinte provokációnak érzi Jé-
zus tettét, de nem csupán a saját, hanem a többi tanítvány 
nevében is beszél, amikor felteszi a kérdést: „Uram, te mosod 
meg az én lábamat?” Az értetlenkedő kérdés egy Jézussal va-
ló tisztázó beszélgetést indít el, ami tipikus jánosi menetben 
zajlik: értetlenkedés, magyarázat, félreértés, megvilágítás. Jé-
zus türelmes válaszaiban a lábmosás tulajdonképpeni értelme 
rajzolódik ki: Jézus részesít önmagából, mégpedig úgy, hogy 



1 0 3  c

Nagycsütörtök a

aki részt vesz benne, az tiszta lesz. A tisztaság a zsidó vallási 
hagyományban fontos fogalom, az ember csak akkor lehet 
közösségben Istennel, ha tiszta, de mivel ez a tisztaság nem 
alapállapota az embernek, újra és újra szüksége van megtisz-
tulásra. A kultusz fontos eleme a rituális tisztulás. Jánosnál a 
lábmosás példájában jelenik meg a tisztulásnak az a módja, 
amit Jézus a tanítványokra hagyott. A megtisztító pedig nem 
más, mint Jézus mindvégig tartó szeretete. A tisztaság nem 
rítusok következménye, hanem Isten tette, az ő ajándéka.

„…példát adtam nektek”

A 12. versben az étkezés lesz ismét előtérben, és ennek ke-
retében kezdődik a tanítás a lábmosás példájáról. Jézus 
kérdez és válaszol is. Az, ami normális esetben elképzel-
hetetlen, Jézusnál mégis összetartozik: az Úr és Mester ma-
gára veszi a rabszolga feladatát, a Legnagyobb a kereszten 
mindenki megtisztítójává válik, mert szereti az övéit mind-
végig. A tanítványok nem tudják egymást megtisztítani, 
megváltani, de az elsőbbség, a nagyság, az uralkodás vágyát 
levetve az odaadó szeretetben követniük kell Jézus példáját: 
„…amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.”

Az igehirdetés lehetséges vázlata

Nagycsütörtök ünnepe elsősorban az utolsó vacsora ese-
ményével kapcsolódik össze, evangélikus körökben ke-
vésbé ismert, hogy ehhez a naphoz fűződik az az esemény 
is, amikor Jézus megmosta tanítványai lábát. János nem 
beszél az úrvacsora szereztetéséről, azon a helyen, ahol a 
többi evangélista az utolsó vacsorát írja le, ő a lábmosás 
történetéről tudósít. Ha tüzetesebben megnézzük a kettőt, 
több párhuzamot is felfedezhetünk közöttük.

Mindkettő jelképes cselekedet Jézus szeretetből, értünk 
való haláláról. Mindkettő előrevetíti Jézus kereszten való 
szolgai önátadását. Ha csupán felületesen nézzük a lábmo-
sás történetét, könnyen vonhatunk le morális tanulságot: 
íme, Jézus példát adott az alázatra, nekünk is ilyen aláza-
tosan kell szolgálnunk egymást. A hétköznapi alázatnál 
azonban sokkal többre adott példát Jézus: arra a szeretet-
re, ami képes még a józan ész szabályaival ellentétes dol-
got is vállalni a másikért, arra az attitűdre, ami nem ural-
kodni akar a másik fölött, hanem akár áldozatok árán is, 
konkrét tettekben is kifejezi szeretetét.

Mindkettő részletekbe menően beszámol az eseményekről. 
(Úrvacsora: áldás, megtörte, tanítványainak adta, ezt mond-
ta; lábmosás: felkelt az asztaltól, kendőt kötött, megmosta, 
megtörölte.) Mintha egy lassított felvételt néznénk, úgy tu-
dósítanak az evangélisták az utolsó vacsoráról és a lábmo-
sásról is. Fontos, lényeges, hangsúlyos minden eleme ezek-
nek a cselekvéseknek, súlya van mindannak, ami történt.

Mindkettőhöz kézzelfogható „jel” és érzékelés kapcsoló-
dik. (Úrvacsora: kenyér, kehely, ízlelés; lábmosás: víz, törlő-

kendő, tapintás.) Nem csupán szóban elmondott, hanem az 
összes érzékszervet bevonó tanítást ad Jézus, hogy ne csak 
gondolati síkon, hanem egész lényükkel részeseivé váljanak 
a tanítványok az üzenetnek. Ne csak a szavakat, az elméle-
tet, hanem a kézzelfogható tapasztalatot adják tovább. A to-
vábbadásra Jézus szavai is buzdítanak mindkét esetben, el-
küldi a tanítványokat: Ezt cselekedjétek! Ti is így tegyetek!
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Illusztrációk

VERS

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet)

„Én is világot hódítani jöttem, 
s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel, 
vagy ámíthatom és becsaphatom.
Valaha én is úr akartam lenni; 
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten, 
s uraktól nyüzsög a végtelenség.”

GONDOLATOK

Az élet értékéről
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az em-
berek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általáno-
san hangzik, de ez az egyetlen igazság, melyet minden kö-
vetkezménnyel megismertem. Senki nem ülhet a virágos 
réten, mint Ferdinánd, a bika, s nem szagolhatja büntet-
lenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát ember módra és 
az emberek között kell élned.” 

Márai Sándor (1900–1989) magyar 
író, újságíró: Füveskönyv

Az alázat (részlet)
 „Nem könnyű manapság alázatról beszélni. Ez a szó mint 
pozitív értékmegjelölés majdnem teljesen eltűnt szóhasz-
nálatunkból. A mai embernek sokszor méltatlan engedé-
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kenységet, rosszfajta függőséget, szolgai érzületet, gyenge-
ségre valló magatartást vagy még rosszabbat jelent. Hogy 
a valódi alázatnak mindehhez semmi köze, az abból kö-
vetkezik, hogy az alázat pozitív erény, pontosabban a sze-
retetnek egy különleges minősége. (…) Alázat és szeretet 
lényegesen összetartozik. Azt állíthatná az ember, hogy 
az alázat a végső tisztaságig emelkedett szeretet, mintegy 
a szeretet csúcsa. Az alázat a szeretetnek az a végső ereje, 
amely képessé teszi az önzetlenségre.

Az önzetlenség az emberi önkialakulás útja. Az em-
ber annyiban találja meg valódi lényét, amennyiben oda-
adja magát. Csak akkor őrzi meg saját magát és éri el be-
teljesedését, ha habozás nélkül ajándékozza magát, és létét, 
amelynek nem ura, mások rendelkezésére bocsátja. Csak 
akkor tudja magát megtartani, ha önzésének mohó szo-
rítását lazítja, ha nem kapaszkodik saját magába. Az em-
ber léte létszerűen extázisra épül: csak úgy találja meg sa-
ját magát, ha kiszolgáltatja létét. Minél inkább ragaszko-
dik saját magához, annál kevésbé »önmaga«. Saját énjébe 
zárva üresnek és ígéretnélkülinek találja magát.

Milyen az a lét, amely nem tart többé »kifelé önmagá-
ból«? Az ember visszahúzódott saját énjébe, a magányosság-
ba, az elhagyatottságba, a könyörtelen egyedüllétbe. A ma-
ga sötét ürességében futkos körben, holt párbeszédet folytat 
önmagával, amelyet senki nem hallgat. Visszautasít minden 
segítséget, senkinek nem akar bajáról panaszkodni. Elha-
gyatottan, egyedül maradva önmagával kell kibírnia saját 
magát. Az ilyen ember »saját-arc-nélkülivé« válik. Elvesz-
ti személyes helyi értékét a létben. Ez már mind arra utal, 
hogy az ember önzetlenség nélkül nem is ember. A bennünk 
rejlő ember összetörik, ha többé már nem ajándékozza ma-
gát, ha nem »önmagából kifelé« él, azaz ha nem alázatos.”

Boros László: A köztünk élő Isten
g  Z S U G Y E L - K L E N O V I C S  K A T A L I N

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jézus példát mutat a tanítványoknak. Olyan képletes jele-
netet mutat be a kijelölt textus, amelyben Jézus példát mu-
tat az alázatról és a szeretetről. Ezt az alázatot és szerete-
tet kell továbbvinniük és továbbadniuk a tanítványoknak. 

Három különböző embertípus jelenik meg a történet-
ben. Az első embertípus, aki engedi, hogy Jézus megmossa 
a lábát, azaz elfogadja és befogadja Jézust az életébe, a szí-
vébe. A második embertípus, aki elismeri Jézust, de nem 
engedi be a szívébe. A harmadik embertípus (Júdás) az, 
aki Jézus helyett az ördögöt engedi a szívébe. Ezek azok az 
emberek, akik lopnak, testi-lelki kárt okoznak másoknak, 
elveszik más ember(ek) életét, vagyis ölnek.

Júdás. Mi az ő küldetése, illetve szerepe a tanítványok kö-
zött? Sokszor olvassuk a Szentírásban, hogy „mindez azért 
történt, hogy beteljesedjék az Írás”. Nem feltétlenül nega-

tív „szereplő”. A Sátán beköltözött Júdás szívébe. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a Sátán erősebb nálunk, ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal is, hogy Isten erősebb a Sátánnál.

Jézus mindennap kopogtat szívünk ajtaján. Befogad-
juk-e őt? Inkább ajtót nyitunk a bűnnek, a Sátánnak? Jézus 
befogadása azt jelenti, hogy szeretettel, békességgel, alázat-
tal és engedelmességgel töltjük meg szívünket. 

Ma is megrökönyödnénk, ha egy magas beosztásban lé-
vő vagy világszerte ismert híres ember megmosná a lábun-
kat. Igaz, ma még szokatlanabb lenne, mint kétezer évvel ez-
előtt, de mégis: hogyan moshatja meg ő a lábamat? A szokat-
lan helyzetet boncolgatva fontos rámutatni arra, hogy a Jézus 
általi „lábmosás” egyedülálló. Ő nemcsak a port, a tanítvá-
nyok lábára rátapadt mocskot mossa le, hanem a bűnt is. 

Jézus tanít bennünket. A lábmosás képe rámutat a má-
sik emberhez való odafordulásra, a másik ember megsegí-
tésére és elfogadására. Jézus megtehette volna egész földi 
életében, hogy nem alázza meg magát, de mégis megtet-
te, így tanítva minket is az alázatra. „Mert aki felmagasz-
talja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felma-
gasztaltatik.” (Mt 23,12)

 Nagypéntek

f Jn 19,16–30

Igehirdetési előkészítő

Bevezetés

A teológiában gyakran használjuk az ún. divinum passivum 
kifejezést, amely nemcsak az elszenvedő alanyra, hanem az 
adott cselekvést láthatatlanul irányító Isten aktivitására is 
utal. A nagypénteki történetben e kettő elválaszthatatlan 
egymástól: ugyanaz a cselekvő és az elszenvedő. Bach Já-
nos-passiójában az „elvégeztetett” ige egy alt áriában szólal 
meg, amely így nemcsak a gyötrelemről, hanem a diadal-
mas szent keresztről is tanúskodik: „Júda hőse hatalommal 
győzött.” A Máté-passióban pedig ez az énekszöveg hangzik: 
„Midőn eljön halálom, vigasztalóm te légy…” Noha látszólag 
gyenge és erőtlen, mégis Jézus áll a középpontban, és ke-
zében tartja az eseményeket: ő a Győztes (Christus Victor), 
vigaszunk és békességünk forrása. Nem feladatunk ezért, 
hogy valami újszerűen hangzó üzenet hamis reménységet 
kínáló illúziójával kápráztassuk el az igehallgatókat, sokkal 
inkább az, hogy rámutassunk a kereszt evangéliumának 
megújító erejére és az isteni szeretet e valóban megdöbben-
tő, értelmünk számára ugyan megközelíthetetlen, ám – a 
Lélek által – hitben mégis megragadható páratlan csodájá-
ra. Fogadjuk hát meg a zsidó nép szent parancsát: „Ismétel-
gesd azokat fi aid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban 
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vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (5Móz 
6,7) Nem szabad semmit hozzátenni az evangéliumhoz, és 
elvenni sem lehet belőle, hanem újra és újra – tisztán és iga-
zán – el kell mondani, hiszen sokan még mindig nem értik 
Isten kegyelmének titkait. Luther a 95 tételben átkozottnak 
nevezi azokat a prófétákat, akik hamis békességet hirdet-
nek (92), viszont jól végzik a dolgukat és áldottak, akik a 
keresztre mutatnak (93). Mert békességünk és váltságunk 
nem magától van, hanem a Krisztus halálának gyümöl-
csei ezek. Így a következőkben a sokféle hamis szabadság 
és békesség helyett mi is a kereszt felől áradóra tekintünk.

Homiletikai irányú exegézis

Csak a magyar fordításokat vizsgálva nem tűnik fel, hogy 
a  kifejezés (a  ige aoristos alakja) 
foglalja keretbe a textust. Míg a 16. versben Pilátus tettére 
emlékeztet, aki Jézust átadta a sokaságnak, hogy keresztre 
feszítsék őt, addig a 30. versben Jézus utolsó szavára utal, 
aki – az új fordítás szerint – „kilehelte” lelkét. Ám e két cse-
lekvés közt pont akkora különbség van, mint az ég és a föld 
között. Pilátus – gyarló emberként – félelemből, számítás-
ból, ezzel szemben Krisztus Urunk szeretetből cselekszik. 
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a fé-
lelmet” – tanítja János apostol (1Jn 4,18). A felénk irányuló 
jézusi -nak semmi nem álhatott és állhat útjában. 
Némelyek a  igét úgy értelmezik, hogy Jézus 
visszaadta lelkét az Atyának, ahogyan Lukács tanúságtéte-
lében olvassuk: „Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet.” Ez 
is egy lehetséges értelmezés, de az ige elsődleges jelentéstar-
talmára fi gyelve – ’átnyújt, továbbad, örökül hagy’ – gon-
dolhatunk arra is, hogy Jézus nekünk adta lelkét! Méghozzá 
a -t, a Szentlelket hagyta ránk örökül. Nagypéntek 
óta nem titok már, hogy a Lélek a kereszt felől árad. A kereszt 
igéje nemcsak az újjászületés eszköze, hanem megvalósító-
ja, ezért keresztény életünk egyetlen sarokköve.

A szentíró a megelőző eseményekhez, Jézus – gondos 
részletességgel és alapossággal bemutatott – peréhez képest 
nagyon szűkszavúan, csupán egy rövid, tárgyilagos közlés 
formájában emlékezik meg a megfeszítés körülményeiről. 
Nem célja a szánalomkeltés. Azzal, hogy a még látszólag 
jelentéktelennek tűnő mozzanatokat is valamely prófétai 
jövendölés beteljesüléseként láttatja, nyilvánvalóvá teszi, 
hogy Isten a legapróbb részletekig menően kézben tartja az 
eseményeket, mert jónak találta, hogy így tisztázza a meg-
romlott viszonyt a tőle elszakadt világgal.

Tudtán kívül Pilátus is ezt hirdette. A három nyelven el-
készített felirat szövegét a zsidó elöljárók meg is szerették 
volna változtatni. De a korábban bizonytalan római hely-
tartó most megtépázott önbecsüléséből próbál még valamit 
helyreállítani: „Amit megírtam, megírtam.” (
– a perfectum használata világossá teszi, hogy 

befejezettnek tekinti a cselekvést.) Így mindenki számára 
olvashatóvá vált az örök igazság: „Názáreti Jézus, a zsidók 
királya.” Bár maró gúny és végtelen cinizmus közepette fo-
gant e felirat, de míg kiötlőinek királysága tiszavirág életű 
volt, és hatalmuk gyorsan elillant, addig a kereszt kétezer 
év óta Jézus győzelmét hirdeti. Ő a kereszten is Úr és Király.

Tudtukon kívül azok a katonák is erről tanúskodtak, akik 
Jézus szakadt felső ruháján () megosztoztak, alsó ru-
hájára pedig – mivel nem akarták szétszakítani – sorsot ve-
tettek. Az itt szereplő  szó az új fordításban köntösként 
jelenik meg, ami félreértésre adhat okot, hiszen ebben az eset-
ben valószínűleg arra a varratlan () alsóruhára kell 
inkább gondolnunk, amely egyúttal a főpapok jellegzetes vi-
selete is volt. Ez, illetve a 22. zsoltárra való utalás világossá te-
szi, hogy Jézus nemcsak Úr és Király, hanem ő az igazi Főpap 
is. „Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jé-
zus, az Isten Fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz…” (Zsid 4,14)

A kereszt aljánál minden bizonnyal négy asszony állha-
tott, bár e kérdésben a kutatók véleménye erősen megosz-
lik. (Tetszetős párhuzam lenne a négy sorsot vető katoná-
val szemben álló négy Jézust sirató asszony.) Ennél azon-
ban fontosabb, hogy ott állt egy tanítvány is. Ekkor Péter 
már megtagadta, Júdás pedig elárulta Jézust. Ám valaki, 
egy harmadik tanítvány (valószínűleg János) ott van a ke-
resztnél. Jézus pedig édesanyjára, Máriára bízta ezt a ta-
nítványt, vagyis testvérének fogadta őt. Az a szeretet, ami 
a kereszten megnyilvánult irántunk, a tanítványok szere-
tetében él tovább. „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35)

Végül a dráma tetőpontja előtt, szintén azért, hogy be-
teljesedjenek a próféciák, Jézus megszólalt: „Szomjazom!” 
Az izsóp (), amelyre rászúrták az ecettel átitatott 
szivacsot, egy kék virágú cserje volt, amelyet a tisztító ál-
dozatnál használtak. E cselekedet rámutat arra, hogy Jé-
zus nemcsak a leghatalmasabb Király és Főpap, hanem az 
egyedüli tiszta és tökéletes áldozat is, ahogyan Pál vall ró-
la: „Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett min-
ket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Isten-
nek kedves illatként.” (Ef 5,2)

Ezt követően hangzik el a legfenségesebb szó az igében: 
„Elvégeztetett!” Minden benne van: Júdás árulása, Péter ta-
gadása, Pilátus gyávasága, a főpapok fanatizmusa, a tanítvá-
nyok erőtlensége… Minden! A  nem egy fájdal-
mas felkiáltás a szenvedések végén, hanem a váltságmű be-
fejezésére utal: Isten akarata célhoz ért. Jézus elvégezte azt a 
munkát, amit az Atya rábízott (vö. Jn 17,4). Ez minden isten-
dicséret csúcsa: a Fiú engedelmességével dicsőíti a mennyei 
Atyát. Nem egy élet veszett itt el, hanem sokunké megtalál-
tatott. A kereszt felett nyitva áll az ég, az örök élet kapuja. 
Jézus így lett úttá, igazsággá és életté mindnyájunk számá-
ra. A  perfectuma jelzi a cselekvés befejezését, egyút-
tal rámutat annak örökérvényű voltára is. Amikor emberi 
szemmel nézve minden elveszett, akkor lett teljes a diadal.
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Meditáció

Csontváry Magányos cédrusát sokan önarcképnek gondol-
ják. Közelebb jár az igazsághoz, aki Krisztus-képnek, még-
pedig nagypénteki Krisztus-képnek tekinti, mert bár nagy 
volt a „nyüzsgés” a kereszt lábánál, mégis egyedül kellett 
szenvednie – helyettünk! Augustinus szerint nagyszerű lát-
vány ez: az istenteleneknek gúny és csúfolódás, ám a hívők-
nek felséges titok. Luther is felteszi a kérdést: Hogyan szem-
léljük Krisztus szent szenvedését? Csak két választ tart elfo-
gadhatónak: egyrészt rettenjünk meg bűneink miatt, hisz 
miattunk harcol a Megfeszített, ugyanakkor hálatelt szívvel 
örüljünk, mert értünk van a diadal. Így kellett szenvednie és 
megdicsőülnie a Krisztusnak. Nikosz Kazantzakisz Akinek 
meg kell halnia című regényében egy görög faluban hétéven-
te „élőben” előadják a passiót. Kiosztják a szerepeket, aztán 
mindenki éveken át készül rá. A regény cselekménye szerint 
a passió előadására való készülés igazi „műsorrá” változik 
a faluban, amit az író egyébként „gyalázatos világnak” ne-
vez, hiszen a Jézust alakító pásztorfi út megölik – épp ka-
rácsonykor! A Megváltó születésének ünnepén előre szok-
tunk mutatni nagypéntekre, a bölcsőtől a keresztre. A két 
ünnep közelsége miatt ezúttal lehetne visszafelé mutatni. 
Aki megtestesült karácsonykor, most értünk szenved a ke-
reszten. „Mikor jön el a világba olyan Megváltó, akit nem 
feszítenek keresztre?” – teszi fel a kérdést az író. A helyes 
válasz pedig így hangzik: ha olyan jönne, nem volna, nem 
lehetne Megváltó! Luther szerint is: „Ami Istentől való, an-
nak keresztre kell feszülnie ebben a világban.”

Vázlat

1. Látszólag Jézus gyenge és erőtlen, mégis kézben tart-
ja az eseményeket. Tudtán kívül is rá mutat és róla vall 
mindenki.

2. „Ó, ember sirasd bűnödet!” – szól böjti korálunk 1. sora. 
Jézus nem azt akarja, hogy őt sirassuk, sokkal inkább önma-
gunkat. Nagypénteki csendességünk a kereszt előtt állva így 
lehet a „megtérésre való megszomorodás” ideje (vö. 2Kor 7,9).

3. Jézus irgalmának, áldozatának gyümölcse az új élet 
ajándéka, ami itt e földön szeretettel és türelemmel való 
kereszthordozást, a mennyben pedig romolhatatlan örök 
életet jelent, amely hitben már most is látható.

Illusztrációk

KORÁLSZÖVEG

„Szent Fiad véréért minden bűntől szabadíts meg!
Vétkeink súlyától fáradt testünk Te könnyítsd meg!
Színed előtt térdelünk, bocsánatod kérjük! 

Töröld el bűneink!
Te vigyázd léptünket, kísértésből ments ki minket!
Csak neked szolgáljunk, hálás szívvel magasztaljunk!
És szent igéd olvassuk, csak az szerint járjunk!
Szenteld meg életünk!”

Szokolay Sándor korálszövege

GONDOLATOK

„Ti, pszichológusok mindig úgy gondolkodtok, hogy a vi-
lágban problémák vannak, amiket meg kell oldani. Én azt 
hiszem, hogy a világban tragédiák vannak, és irgalomra 
van szükség.”

Pilinszky János mondta Popper Péternek

„Wurzenben vagy valahol a környékén élt egy bolond, aki 
farsangkor gyászba öltözött, lehorgasztotta fejét, és szomorú 
képet vágott, ellenben nagyhéten szép ruhát vett fel, vidám 
volt, és jól érezte magát. Amikor kérdezték tőle, miért cselek-
szik így, ő ezt válaszolta: »Farsangkor sok bűn történik, ami 
miatt helyénvaló szomorkodnunk. Nagyhéten pedig azt pré-
dikálják, hogy Krisztus meghalt a szegény bűnösökért, és en-
nek örülni kell.« Okos beszéd volt ez, hát még egy bolondtól!”

Luther Márton: Asztali beszélgetések

VERS

Pilinszky János: Az ember itt

Az ember itt kevés a szeretetre.
Elég, ha hálás legbelül
ezért-azért; egyszóval mindenért.

Valójában két szó, mit ismerek,
bűn és imádság két szavát.
Az egyik hozzám tartozik.
A másik elhelyezhetetlen.

g  W E L T L E R  G Á B O R

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Jézus körül sokféle ember volt: a katonák, a tömeg, a fari-
zeusok, Pilátus, Mária, János, a két lator, a százados. Most 
melyik szereplő jellemzői illenek rád? 

Hogyan viszonyulsz Jézus Krisztushoz? 
Volt, aki csodát várt Jézustól, hogy leszáll a keresztről. 

Ma is vannak csodavárók, akik azt mondják: „Uram, ha 
ezt a csodát megteszed, akkor hiszek benned.” A százados 
és a lator a csoda nélkül is hittek!

Jézus gondoskodott Máriáról. Jánosra bízta őt, még a 
kereszten is gondoskodik. Ezzel „megszűnik” Mária fi a 
lenni, hogy az ő Megváltója is lehessen.
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Mi a véleményetek Pilátus viselkedéséről?
• Politikai nyomás alatt volt
• Pogány volt
• Jézus hatással volt rá
• Nem akarta megölni
• Isten fi gyelmeztette a feleségén keresztül
• Volt személyes döntése
• Embereknek akart megfelelni
• Kezet mos – „ártatlan vagyok!”
• Nem lehet két urat szolgálni!
Hogyan jellemeznéd Jézust?
• Magát nem kímélve indult a szolgálatába, tudta, hogy 

mi vár rá, mégis vállalta.
• Nem volt benne félelem, de szenvedett amiatt, hogy 

magára vette minden bűnünk terhét, és az Úr elfor-
dult tőle.

• Annyira szeretett minket, hogy értünk ezt is vál-
lalta, hogy nekünk ne kelljen örökre elszakítva len-
nünk Istentől.

• Nincs olyan bűn, ami ne lenne az ő kegyelme alatt, 
hiszen oly nagy és drága árat fi zetett értük.

• Jézus nem szállt le a keresztről, beteljesítette az Atya 
akaratát.

• Neki van hatalma elvenni, megbocsátani a bűnein-
ket, mert a bűntelen szenvedte el a bűn büntetését.

Jézus úgy tudta Isten tervét végigvinni, hogy mindig az 
ő akaratát vágyta teljesíteni, és szoros kapcsolatban állt vele. 

Isten adott időt a népének a döntésre. 
Az Úr számunkra csak a következő lépést mutatja meg 

– mi pedig szeretnénk belátni az előttünk lévő pályát. Ha 
követjük őt, megáldja az engedelmességet, és az ő áldásá-
ban haladhatunk. 

„Elvégeztetett”: beteljesedett az ígéret, a híd megépült, 
és kapcsolatunk lehet Istennel.

 Nagyszombat

f Mt 27,57–66

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep szerepe liturgiánkban és az egyházi évben

Nagypéntek és húsvét között szerényen és csendesen hú-
zódik meg ünnepünk. Sokat nem tudunk róla. A Credóban 
az egész keresztény egyház egyetemlegesen vallja: „…alá-
szállt a poklokra…” A hitvallás szentírási vonatkozásai 
igen szűkszavúnak bizonyulnak. Valójában csupán néhány 
igeverset találhatunk, amelyek Krisztus alászállására vo-
natkoztathatók: 1Pét 3,18–21; 4,6; Ef 4,8–10; Kol 2,15. Egé-
szen konkrétan viszont még a legközelebbi megállapítás, 

1Pét 3,19 sem ír Krisztus urunk pokolra való alászállásá-
ról. A szövegösszefüggésekben, illetve a szöveg kortörté-
neti hátterét vizsgálva viszont egyértelműsíthető mindez. 
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz 
a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután 
halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek sze-
rint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált 
azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten 
türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítése-
kor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a 
vízen át.” A Biblia magyarázó jegyzetekkel ellátott kiadvá-
nyának ide vonatkozó jegyzete szerint a 19. vers gondola-
tai egyedülállóak az Újszövetségben. „Ezek feltételezik azt 
az elképzelést, hogy a Krisztus eljövetele előtt meghaltak 
a halálban mint egy fogságban (börtönben) tartatnak. De 
Krisztus alászállt a holtaknak ebbe a világába is, és még 
Nóé engedetlen kortársainak is prédikált (a 4,6 megmutat-
ja, hogy nem csak róluk van van szó). […] A látszólag meg-
másíthatatlanul elveszetteket is szembesítette még a halál-
ban az evangéliummal (prédikált nekik), és megnyitotta 
előttük az életet.” (Biblia magyarázó jegyzetekkel, 1491. o.)

Ünnepünk egyházi évben elfoglalt helyzetét kettős ér-
zület hatja át. A nagypéntek csendjének drámaisága és hús-
vét katartikus öröme között feszülő ellentét határozza meg 
dinamizmusát. Tehát egyfelől igaz rá Jánossy tanár úrnak a 
nagypéntekre vonatkozó fi gyelmeztetése: „A nagypénteki 
prédikációból a legszigorúbb mértékkel mérve távol kell tar-
tanunk mindent, ami emberi bölcselkedés lehetne; csupán 
alázatos és engedelmes szolgák lehetünk, akik felmutatjuk 
a keresztet, hadd prédikáljon (minden zavaró körülménytől 
mentesen) maga a kereszt: az én bűnömről és a Keresztrefe-
szített kegyelméről, megváltó áldozatáról! A Keresztrefeszí-
tett nem példakép; Isten Bárányának áldozati halálából em-
beri irányba ez az egy motívum kíván érvényesülni: haljunk 
meg a bűnnek Krisztussal, aki értünk – bűneinkért – meg-
halt!” (Jánossy 2008, 31. o.) Nagyszombat napjának csendjé-
ben viszont már közelgő ünnepünk boldogsága is ott szuny-
nyad. Az érkező örömünnep, amely ellenállhatatlan erővel 
hozza felszínre az életre mentettek örömujjongásait.

Személyes gondolatok az ünnepről: húszéves szolgála-
tom során talán csak egy ízben prédikáltam e napon. Ak-
kor is egy vendégszolgálaton. E napon számomra a csend 
a legfontosabb. Isten Fia „távol” van az élők világától. Nem 
hirdeti a bűnbocsánat örömhírét. Többször beleborzong-
tam már, mi lett volna ebből a világból, ha a Megváltónk 
meg sem érkezett volna hozzánk, vagy ha megváltó halálát 
nem követi feltámadás. Ezt a távollétet, ezt a csendet jelké-
pezi a római katolikus testvéreink gyakorlata, amelyet csak 
így neveznek: „a harangok Rómába mennek”. Szép hagyo-
mány, hogy ilyenkor római katolikus testvéreinknél az is-
tentiszteletre hívogató harangok némák maradnak, mintha 
ezzel is Krisztus némaságát hirdetnék. De mi történne, ha 
soha többé nem szólalhatna meg az evangélium? (Üresedő 
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templomaink, felhíguló hitéletünk mintha az elhallgatott 
evangélium következménye lenne.) Ezeken és hasonlókon 
gondolkodom. Ebben a csendben, mint föld ölében titkon 
szunnyadó mag. Az élet ünnepére készülök.

A perikópáról (szövegkritikai észrevételek)

Kijelölt textusunk két témát dolgoz fel: Jézus temetését (Mt 
27,57–61), valamint a sír őrzését (Mt 27,62–66). Urunk temeté-
sének történetét a szinoptikus evangéliumok és természetesen 
János evangéliuma is feldolgozzák: Mk 15 42–47; Lk 23,50–55; 
Jn 19,38–42. A sír őrzésének elbeszélése az evangéliumok közül 
egyedülálló módon, minden bizonnyal apologetikus célokból 
került Máté evangéliumába. Máté látható módon a márki for-
rásból építkezik, ugyanakkor teológiai koncepciójának meg-
felelően megváltoztatja azt. Kicsit tömörebben fogalmaz, de 
nem csak a rövidítésekkel módosítja a szöveget. A 2003-ban 
kiadott katolikus bibliamagyarázat szerint: „A részletek zsi-
dó jellegét csökkenti és keresztény jellegét növeli, és fokozza 
az események méltóságát és nagyszerűségét.” (Jeromos bib-
liakommentár, 2: 158. o.) Az idézett mű a továbbiakban ki-
emeli, hogy Jézus halálának részletes leírása hangsúlyozza 
Mesterünk halálának valóságosságát, szemben az esemény 
valóságosságát tagadó gnosztikus tanításokkal.

57–59. vers: „Amikor beesteledett” – Az est beálltával, 
napnyugtakor valójában már megkezdődött a szombat. Ez 
a továbbiakra nézve érdekes megállapítás, mert szombaton 
nem illendő sem a Nagytanácsnak Pilátus elé menni (vö. 
Mt 27,62), sem Arimátiai Józsefnek Jézus temetését intéz-
ni. Ezzel a változtatással véleményem szerint Máté két dol-
got hangsúlyozott. A márki tudósításhoz képest egyszerre 
csökkentette a zsidó ünnepre való utalást, valamint itt már 
József sem a „Nagytanács tekintélyes tagja” (vö. Mk 15,43), 
hanem egy tekintélyes és tehetős ember. Ez a tehetősség egy-
szerre magyarázza meg, Pilátus miért adja olyan könnyen ki 
Jézus testét Józsefnek, valamint azt is, miért temették Jézus 
holttestét olyan kiemelt helyre (60. vers). A szombatnap Jó-
zsef és az asszonyok általi fi gyelmen kívül hagyása (61. vers) 
egy további következtetésre is utal. Arimátiai Józsefet és a 
többi tanítványt már nem kötötték annyira a szombatnapi 
előírások. Valami véglegesen megváltozott bennük. Erre a 
tényre erősít rá a lukácsi elbeszélés is: „Az ünnepi előkészü-
let napja már elmúlt, és megkezdődött a szombat.” (Lk 23,54)

A holttest tiszta gyolcsba való göngyölése: a márki elbe-
szélés sokkal naturalisztikusabb változatával szemben itt 
egy fennköltebb megfogalmazást találunk. A vásárlás he-
lyett egy tiszta gyolcsba való göngyölésről beszél az evan-
gélista. A  ’tiszta’ azonos szótári alakban a Hegyi 
beszéd boldogmondásában – „Boldogok a tiszta szívűek, 
mert ők meglátják az Istent” (Mt 5,8) – és több alkalom-
mal a farizeusokkal való vitában fordul elő: „Vak farizeus, 
tisztítsd meg…” (Mt 23,26), valamint ennek párhuzamos 

helyén: „Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és 
minden tiszta lesz nektek.” (Lk 11,41) Nem szeretném telje-
sen átvenni a rabbinikus írásmagyarázat szőrszálhasoga-
tásait, de e pontnál mégis eszembe ötlött, hogy a  
kifejezés talán több, mint pusztán fennkölt irodalmi jel-
ző. Krisztus Urunk halálára utaló jel. Olyan jelzés, amely 
a mindenek bűnéért meghaló Isten Fia tisztaságára, értsd 
ártatlanságára utal.

60. vers: A holttest új sírba való helyezésének elbeszélése 
szintén jelentősen eltér a márki változattól. József Márknál 
elhelyezi „egy sziklába vágott sírboltba” (Mk 15,46), Máté el-
beszélése alapján „a maga új sírjába” temeti el Jézust, vél-
hetően egy előkelő helyen, hiszen tekintélyes ember. A Je-
romos-kommentár véleménye hivatkozik a közelmúltban 
lefolytatott ásatások eredményeire, amelyek szerint Krisz-
tus Urunk sírja mégis csak egy szerényebb helyen, egy el-
hagyatott kőbányában volt. Márk beszámolója jobban meg-
felel a valóságnak. A kivégzett gonosztevőket még aznap el 
kellett temetni (5Móz 21,22–23).

61. vers: az asszonyok nem csupán hozzátartozók és 
az eseményt elszenvedő gyászolók, hanem szemtanúk is. 
Ámbár a női tanúk véleménye nem sokat számított a ko-
rabeli zsidó törvénykezésben, ezért a történeti hitelessége 
nagyon is valószínű (Jeromos bibliakommentár, 2: 159. o.).

62–66. vers: E részek történeti hitelességét sokan vitat-
ják. Azt mondják, apologetikus szándékkal kerültek be a 
Szentírásba. A Biblia magyarázó jegyzetekkel (2010) lapja-
in a fent jelzett versekhez kapcsolódóan a következő meg-
jegyzést olvashatjuk: „Az itt (és a folytatásban 28,11–15) el-
mondottak történelmi hitelességével szemben némi kétség 
támadhat…” A továbbiakban részletezik a kétségeket. Ezek 
közül csak egyet említek. Nagyon valószínűtlen, hogy a fa-
ri zeusok és írástudók a szombatnapi előírásokat megszeg-
ve elmentek volna Pilátushoz. Ilyen mondat, illetve mon-
datok után már nehéz bármit leírni, elmondani ezekről az 
igékről. Mégis, mindezekkel szemben egy kicsit időzzünk 
el a Nagytanács magatartásánál. Nagyon jól el tudom kép-
zelni a farizeusok és írástudók közösségét, akik szintúgy 
emberekből álltak, mint napjaink politikusai. Tehát egy 
rendkívüli helyzet szülte pillanatban igenis fi gyelmen kí-
vül hagyták a dolgok megszokott rendjét, menetét. Éppen 
olyan lehetett ez akkoriban, mint manapság például a pá-
rizsi terrortámadások után kihirdetett rendkívüli állapot. 
A legfontosabb szabályokat is felülírta. Ezért azon biblia-
kutatók megállapításait is óvatosan kezelném, akik pusz-
tán apologetikus szándékokat feltételeznek a márki elbe-
széléshez mért változtatások hátterében. S valójában így 
vagyok ezzel az egész 62. verstől kezdődő második résszel 
kapcsolatban. A továbbiakban nem is kívánom a szakasz-
ra vonatkozó többi kritikus megállapítást cáfolatát meg-
kísérelni, mert akkor talán ugyanolyan tévedéseket, túl-
zásokat követnék el, mint Máté evangélista, legalábbis az 
általam olvasott kutatók sommás megállapításai szerint.
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Nagyszombat a

Az igehirdetés felé: „Az ember azt nézi, ami a szeme 
előtt van…” (1Sám 16,7c)

Véleményem szerint a lényeg nem abban van, ami a felszín 
felett történt. Nem abban van, ahogyan József, a hűséges 
tanítvány megadta drága Mesterünk holtteste számára a 
végtisztességet. Nem is abban, hogy azt milyen módon tette 
meg, hol s milyen sírba helyezte el őt. Még abban sem, kik 
voltak az esemény szemtanúi, és hogy kik miként akarták 
eltusolni, elsikálni a feltámadás tényét. A nagyszombati 
üzenetünk lényege, evangéliuma most is abban van, amit 
Isten Jézus Urunk által cselekedett. Úgy is, hogy az emberi 
szem és a különféle érzékszerveink számára abból semmi 
vagy majdnem semmi sem fogható.

Ne azt nézzük tehát, ami a felszínen történik, mert akkor 
felszínes lesz az egész gondolkodásunk. Próbáljunk meg ki-
csit Isten szemével látni az ószövetségi ige útmutatására fi -
gyelve: „Az ember azt nézi a mi a szeme előtt van, de az Úr 
azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16,7c) Így is mond-
hatnánk a mi esetünkre értve. Az valójában az érdekes, 
ami a mélyben, ami rejtetten történik. Mi történik a szín-
falak mögött? Az, amiről itt az evangélista nem beszél. Il-
letve elbeszéléséből az látszik, hogy talán nem az igazán lé-
nyegeset mondja el. Az Úr Jézus hiánya, a tőle való fi zikai 
távolság miatt felerősödnek az emberi cselekedetek. Pro és 
kontra. Az Urat követők táborában éppen úgy, mint az Úr 
ellenségeinél. Jézus távol van. Mintha csak a kereszten lé-
vő Úr elhagyatottságának magánya ismétlődne meg a ta-
nítványokon. Mert az Isten Fiától való távolságunk zavart, 
kedvetlenséget, kétségbeesést és bizonytalanságot okoz. 
Nagyszombaton, ha prédikálnék, talán ez volna az igehir-
detés központi üzenete. Ezt bontanám ki a társadalom kü-
lönböző csoportjainak, sejtjeinek összefüggéseiben – ter-
mészetesen az önmagammal való kritikus szembenézésig 
terjedően, vagy ezzel kezdve.

Igehirdetési vázlat

1. Mi történik a felszínen? A beszámolók különbözősége 
talán mutat némi zavart, tanácstalanságot.

2. Mi történik a felszín alatt? Mit tesz mindeközben Jé-
zus? Hirdeti az evangéliumot az elveszett lelkek számára. Mi 
történik velem Jézus nélkül? Mi történik a családommal az 
élő Jézus nélkül? Mi történik, ha emberi kapcsolataimban 
nem az élő Jézushoz való szeretetkapcsolatom viszonyulá-
sában szemlélem a körülöttem állókat? Mi történik egyhá-
zunkkal az élő Jézus nélkül? Illusztrációkat lásd az életben.

3. Mi történik a szívben? Miután megértettem, nem a 
Jézustól való fi zikai távolság a legnagyobb tragédia. Sok-
kal nagyobb, kétségbeejtőbb az, amikor lélekben érzem tá-
vol magam tőle.

4. Jézus az élő igével életre, élő reményre kelti az elkár-

hozottakat. Ez az, ami számunkra egyetlen eszközként ada-
tott, hogy ki-ki hitének, tehetségének mértéke szerint hir-
desse: Jézus Krisztus a feltámadás és az élet, aki hisz őben-
ne, ha meghal is, él (vö. Jn 11,25).

Hivatkozott művek
Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, 2010.
Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. 2., jav. kiad. 

Fraternitás, Veszprém.
Jeromos bibliakommentár. 2. köt. Az Újszövetség könyveinek 

magyarázata. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bu-
dapest, 2003.

Illusztrációk

GONDOLATOK

A helyettünk szenvedő Megváltó
„»Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gaz-
dag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt 
Jézusnak. Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.« (Mt 
27,57–58) Akármilyen elhagyatott legyen is Jézus, szükség-
képpen mindig támadt valaki, aki megbecsüli őt. Itt most 
nem csupán egy lator volt az, hanem egy közeli barátja, 
az Arimátiából való József. Hatalommal bíró és gazdag 
polgár volt, ám mindig is olyan igazságosan gondolko-
dott, hogy nem akart beleegyezni a tanács ítéletébe, nem 
akart ott lenni, amikor elítélték Krisztust (Lk 23,51). Er-
ről tesz tanúságot itt az ige, és azt mondja, eddig az óráig 
titokban követte Krisztust (Jn 19,39), ahogy Nikodémus 
is (Jn19,39). Korábban nem tett róla nyilvánosan tanúsá-
got, ám most megteszi. A zsidók azt gondolják: »A mes-
tere meghalt, hadd végezze el nyugodtan a temetést!« Hát 
nem csodálatos, hogy éppen a legfőbb papi tanács tagja 
temeti el azt, akit az egész tanács és Pilátus elítélt? Ha-
bár a zsidók azt gondolták, hogy Jézus odaveszett, mégis 
nagy bátorság kellett ahhoz, hogy József egymaga, len-
vászon kendővel a kezében odamenjen, és gondját viselje 
a halottnak. Mivel azonban az Úr meghalt, nem akadá-
lyozták őt ebben.”

Luther Márton: A helyettünk szenvedő Megváltó.
Prédikáció nagyszombat délutánjára. (LVM 6, 317. o.)

Sziklasír
„E sziklasír körül lelki szemeimmel látom a betlehemi an-
gyalokat, kik ezt a szent éjt itt néma dicséretben és imá-
datban töltik; glória (dicsőség) helyett gratiát (hálát) sut-
tognak. Sürgölődik ott azután a kaján ember is: lepecsételi 
a sírt, őröket állít. A sírkövön van a Szent Szűz csókja és 
a zsinagóga pecsétje. Ily kontrasztokkal van teli az élet.”

Prohászka Ottokár (1858–1927) római katolikus püspök
g  S Z A R K A  I S T V Á N
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Egyszerű kérdéseink

Ki lehetett József, hogy szavára hallgatott Pilátus? Mi volt 
a célja azzal, hogy eltemessék? 

Miért adta ki Pilátus Jézus testét? Nem az lett volna a 
célja, hogy sokáig látható legyen a kivégzett ember? 

Milyen az az új sír? Miért fontos, hogy ez a sír új? 
Hogyan lehet egy követ lepecsételni? Milyen volt a kő, 

amelyet a sír szájára hengerítettek? 
Miért ilyen komplikáltan fogalmaz az evangélista, hogy 

„péntekre következő napon”? Nem volna egyszerűbb azt 
írni: „szombaton”? Nem szegték meg a szombatot azzal, 
hogy összegyülekeztek, tetejében egy pogánynál? 

Észrevételeink

A tiszta gyolcs, az új sír mintha rímelne arra, hogy Jézus 
bűn nélküli. 

Jézus követői közül csak az asszonyok (de ki az a má-
sik Mária?) vannak jelen a sírbatételnél. A tanítványok el-
hagyták Jézust. 

A főpapok megjegyezték Jézus szavát a feltámadásról. 
A tanítványok erről elfeledkeztek, s amikor feltámadt Jé-
zus, nem mertek hinni. 

Pilátus szokatlanul kemény a főpapokkal szemben. Ha 
ilyen határozott lett volna a per folyamán, nem ítélte vol-
na el Jézust. 

Gondolataink

Mennyi mindent tesznek az emberek, hogy eltemessék Jé-
zust, és hogy megakadályozzák azt, hogy a test kikerüljön 
a sírból! Érdekes, hogy a tanítvány – Arimátiai József – és 
a főpapok végül is ugyanannak a törekvésnek részesei. Is-
ten azonban egészen mást cselekszik, amikor Jézust feltá-
masztja a halottak közül. 

Tulajdonképpen jót tettek velünk a főpapok, hogy lepe-
csételték és őriztették a sírt. Így bizonyossá vált, hogy a ta-
nítványok nem lophatták el Jézus testét. A sír nem ezért üres.

 Húsvét ünnepe

f 1Sám 2,1–10

Igehirdetési előkészítő

Előzetes gondolatok a textusról

Anna hálaadó éneke az Ószövetségben található evangé-
liumi tartalmú bibliai szakaszok közé sorolható, amelyek 
a kicsinyekhez, az elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz le-
hajoló és őket felemelő Istent mutatják be. 

A szakaszról szóló magyarázatot a Jubileumi kommen-
tár így summázza: „A zsoltár Sámuel születését és életét Is-
ten üdvcselekményébe állítja, s közeli rokonságot mutat a 
Lk 1,46–58-cal. Az ószövetségi Magnifi catnak is nevezhető.” 

Műfajával kapcsolatban Bánki Éva irodalomtörténész 
ezt írja: „a legversszerűbb vers a zsoltárok előtt a Bibliában.”

A szerzőség kérdésébe nem bonyolódnék bele, csak 
érintőlegesen szólok róla pár szót. Az írásmagyarázók egy 
része a 10. versben lévő, királyra történő utalás miatt vitat-
ja, hogy Anna lenne a szerző, mivel ő még a királyság előtt 
élt. Más ezt a problémát azzal oldja fel, hogy itt nem föl-
di királyra történő utalásról van szó, tehát emiatt szerin-
te nem zárható ki annak lehetősége, hogy a „zsoltárosnő” 
akár Anna is lehet. A római katolikus Jeromos bibliakom-
mentár mintha a két felfogást próbálná ötvözni: „A király-
ra történő utalása (2,10) világos anakronizmus, szerencsés 
tévesztés…”

A Bibliában többször visszatérő elem, hogy az Isten ál-
tal kiválasztott emberek születési körülményei rendkívüli-
ek, mintegy ezzel is kiemelve szolgálatuk fontosságát. Sok 
nevet lehetne itt felsorolni az ősatyáktól kezdve Mózesen 
és a prófétákon keresztül egészen Jézusig. Isten választottai 
nemritkán meddő asszonytól (Jézus esetében szűztől) szü-
letnek, ami hangsúlyozza és jelzi, hogy Istennek különleges 
terve van az így érkezővel. Ebben az összefüggésben a Sá-
muel születését megelőző kerettörténet Izrael utolsó bírá-
jának, az első királyokat felkenő próféta szolgálatának je-
lentőségét készíti elő, illetve hangsúlyozza. A Sámuel név 
jelentése is erre utal vissza: Isten meghallgatott. 

Anna énekében személyes tapasztalatából kiindulva 
a szabadító Istent dicséri. Az öröm forrása Anna imádsá-
gának meghallgattatása, illetve Isten hatalmának megta-
pasztalása. Isten megszabadította őt a meddőségtől, és új 
élettel ajándékozta meg. A mélységből való kiemeltetést, a 
gyermektelenség átkától való szabadulást élte át Anna. Is-
ten beavatkozása felszabadította a meddő nőket érő kül-
ső gúnyolódás zaklatásai alól, a családon belüli meg nem 
felelés nyomasztó terhétől, de a lelke mélyén őt belülről is 
emésztő önértékelési problémáktól is. 

A történetben szembeszökőek az erős kontrasztok. 
Az előzményben, az 1. fejezet 14. versében arról olvasha-

tunk, hogy a kétségbeesett asszony szenvedélyes fohászára 
felfi gyelt Éli főpap. Udvariasnak egyáltalán nem nevezhető 
módon szólt az asszonyhoz: „Meddig tart még részegséged? 
Józanodj ki mámorodból!” A magyarázatok között találtam 
olyat, ahol Éli fésületlen szavait próbálták jóra magyaráz-
ni. E szerző szerint a főpap feltehetően a hamis Baál-kul-
tusznál tapasztalt eksztatikus és néha alkoholos befolyá-
soltság alatt révedező megnyilvánulásokra asszociálhatott, 
amikor Anna szokatlanul szenvedélyes imáját hallotta.

A bibliai szöveg szerint Anna így válaszolt Éli főpap-
nak: „Nem, uram! Bánatos lelkű asszony vagyok. Nem it-
tam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki 
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az Úr előtt. Ne tartsd szolgálólányodat elvetemült asszony-
nak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem 
ilyen sokáig.” (1Sám 1,15–16)

Az exegéták között van, aki ebben a furcsa párbeszéd-
ben az Isten szolgálatában álló két markáns csoport, a pap-
ság és a prófétaság szemléletbeli különbségét és szemben-
állását látja. Siló az áldozatbemutatás helye volt, ezért Éli 
gondolhatta azt, hogy itt nem az eksztatikus imák helye 
van, hanem az áldozati kultuszé. Az pedig végképp zavar-
hatta, hogy a kultuszhelyen éppen egy nő mond eksztati-
kusnak tűnő imát…  

Egy tanulmányt is megérne ez a téma, hogy a történe-
lemben miként volt, illetve ma miként van jelen a papi, il-
letve a prófétai szemléletmód. Legalább ennyire érdekes 
lenne kibontani, hogy e kétféle szolgálat látásmódja miként 
keveredik vagy éppen hogyan polarizálódik a mai evangé-
likus lelkészi felfogásunkban, illetve hogy hogyan férnek 
vagy nem férnek meg egymás mellett… 

A húsvéti igehirdetésre hangolódva azonban ezt a szá-
lat nem tanácsolom felvenni. 

Anna hálaimája a szégyenétől Isten életet ajándékozó 
szeretete által megszabaduló asszony túláradó öröméből 
fakad, és egy túlcsorduló, Istent magasztaló hálaénekké 
formálódik. Figyelmünk fókuszának mégsem az imádko-
zó asszonyra, hanem az imádságot meghallgató és szaba-
dítást készítő Istenre kell irányulnia. 

Az imádság áldott lehetőségének refl ektorfénybe állí-
tását kétségkívül nagyon kínálja a textus. A tágabb kon-
textus, illetve húsvét erős kázusa, Jézus Krisztus halál fe-
lett aratott győzelme a szabadító Isten szabadításának vi-
lágtörténeti jelentőségét hangsúlyozza, ezért a megszólaló 
üzenetek belső arányára és hangsúlyaira nagyon fontos 
odafi gyelni. Ugyancsak fontos az igehallgatók életét is érin-
tő összefüggésekig eljutni. A félreértések elkerülése végett 
írom le, hogy nem arról van szó, hogy húsvétkor kevésbé 
lenne fontos számunkra az imádság és az imameghallga-
tás ajándéka, hanem hogy a húsvéti győzelem az emberek 
javáért és megmentéséért fáradozó Isten tervében nagyság-
rendekkel nagyobb válasz, mint amit az ember imádsága-
iban egyáltalán kérni képes! Természetesen húsvétkor is 
fontos, hogy Isten előtt lehetőségünk van őszintén kiönte-
ni szívünk örömét és bánatát, és hogy Isten még a remény-
telennek tűnő kéréseket is meghallgatja és teljesítheti, de 
húsvéti igehirdetésünkben nem az emberi kéréseket, vára-
kozást és képzeletet kell a centrumba állítanunk, hanem az 
ezeket is messze meghaladó Isten életet ajándékozó csodá-
ját, illetve a bűn és a halál feletti győzelmét, az élet esélyét. 

A szerzőség összefüggésében utaltam már a kijelölt tex-
tus utolsó versére, ahol említés esik arról a bizonyos király-
ról: „Megítéli az Úr a földet, de királyát megerősíti, felkent-
jének hatalmat ad.” (1Sám 2,10) A későbbi bibliai történe-
tek ismeretében beteljesült prófétai üzenetként csengenek 
ezek a szavak. Ószövetségi összefüggésben a megszületett 

kis Sámuel kiemelt feladata lett az Isten által kiválasztott 
első két uralkodó, Saul, majd később Dávid királlyá való 
felkenése. Húsvét felől visszatekintve, újszövetségi össze-
függésben még nagyobb a jelentőségük. Jézusban egy kü-
lönleges király, a legnagyobb király, a királyok királyának 
képe is körvonalazódik. A nagypénteken meggyalázott, a 
megszégyenítésül töviskoszorúval meg is koronázott és ke-
resztre feszített Jézus feje fölé gúnyolódva azt írták: a ná-
záreti Jézus, a zsidók királya. Jézus húsvéti feltámadása 
felől visszatekintve viszont egy beteljesült próféciaként is 
olvashatók Anna énekének záró sorai. Ítéltek valahogyan 
az emberek, és máshogyan ítélt Isten! Felülírta az emberi 
hatalmasságok ítéletét. Akit ők halálra, azt az Isten életre 
ítélte. Királyát megerősítette, felkentjének hatalmat adott. 
A húsvéti prédikáció őrá mutathat mint az ünneplő gyü-
lekezet, azon belül a mai ember reményére.  

„Sok jót adsz gyakorta reménységen felül…” – 
Egy lehetséges vázlat

Meghallgatja övéit az Isten

Ma szerte a világon Jézus Krisztus feltámadására, halál fe-
lett aratott győzelmére emlékeznek a különböző felekezetű 
keresztyének. Isten az élet Ura. 

Mai igénkben is az élet Uraként áll előttünk Isten, no-
ha ez a történet több mint ezer évvel korábban játszódik, 
mint amikor Jézus a földünkre jött. 

Az élet Ura, aki éppen azért szólítható meg, mert nem 
egy eszme, hanem az övéire odafi gyelő, élő és személyes Úr.  

Anna gyermektelen és emiatt sokat szenvedett asszony. 
Szíve keserűségét és lelke fájdalmát hosszú időn keresztül 
rendszeresen kiöntötte Isten előtt. Kitartóan és hűségesen 
imádkozott. Lehetne példaként állítani őt, de a történet jó 
híre nem ebben van. Az örömüzenet az, hogy Isten meg-
hallgatta őt, és meghallgatja a hozzá fordulókat…

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a Nagy László versében 
megfogalmazottak szerint Istentől a magunk szerénységé-
re hivatkozva azt várjuk el, hogy automatikusan mindent 
megadjon nekünk: „…nekem a kérés / nagy szégyen, / ad-
jon ugyis, ha / nem kérem”… Sokkal több dolgot kaptunk és 
kapunk Istentől így, kérés nélkül, mint amit tudatosítunk. 
Így kaptuk például az életünket is. Az életünk fennmara-
dásának legtöbb feltételét így kapjuk naponként. Húsvét-
kor tudatosíthatjuk azt is, hogy az örök élet ígéretét is így, 
személyes kérésünk nélkül kaptuk ajándékba. Miért van-
nak akkor mégis hiányaink? Mert a hiányokra is szüksé-
günk van! A „nincs” nélkül a „van” sem érthető. Az imád-
ság meghallgatásának megtapasztalása sokkal nagyobb a 
kapott ajándéknál. Anna nem egy gyermeket kapott aján-
dékba, hanem Isten szeretetét megtapasztalva mindent. 
Ezért tudja elválasztása után elengedni régóta vágyott és 
várt gyermekét. 
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Istentől jön az élet

Anna a reménytelen mélység poklát megjárva, hosszú 
évek kilátástalansága után, sok átsírt és átvirrasztott 
éjszaka után, sok száz és sok ezer imádságot követően, 
ezek meghallgatását megtapasztalva csodálkozott rá er-
re. Régóta tudta, hogy saját teljesítőképessége határán 
már túljutott. Ezt a problémát sem akarattal, sem eről-
ködéssel, de még más emberek segítségével sem tudja 
megoldani. Tudta, hogy egyedül Isten segíthet rajta, aki 
az élet Ura. Milyen gyönyörűen beszél énekében Isten-
ről, akihez senki sem fogható! Az Úr a hősök íját össze 
tudja törni, de az elesettet is fel tudja övezni. Hetet fog 
szülni, aki meddő volt, és gyászolni fog, akinek sok fi a 
volt. Ő tud szegénnyé és gazdaggá tenni, megalázni vagy 
felmagasztalni, sírba vinni vagy felhozni onnét. Ő tudja 
felemelni a porból a szűkölködőt, és kiemelni a szemét-
ből a szegényt, de leültetni is az előkelőkkel együtt, és 
főhelyet juttatni neki…

Sajátosan cseng egybe több mint ezer év távolából An-
na istentapasztalata és bizonyságtétele, illetve Jézus feltá-
madása. 

Isten az élet Ura akkor is, ha a mai emberek a lombik-
bébik és a mesterséges megtermékenyítések, valamint a 
klónozás korszakában nem tekintik már olyan nagy cso-
dának a gyermekszületést, mint a hosszú meddősége után 
gyermeket szülő Anna. Isten csodái akkor is csodák, ha a 
szemünk előtt játszódnak le, vagy ha speciális műszerek-
kel végig tudjuk nézni, miként fejlődik a magzat az anya-
méhben. Jézus Krisztus halálból való feltámadása az élet 
Istenének rendkívüli jele a történelemben, aminek remé-
nye már ott van Anna énekében, és amihez számunkra is 
fontos ígéret kapcsolódik.  

A titokzatos király

Ki az a király, akiről Anna énekének végén olvasunk? Sá-
muel, Anna fi a feladatára utalna ez, aki Izrael népének első 
két királyát, Sault és Dávidot királlyá kente? 

Húsvét felől visszanézve egy másik király alakja is fel-
sejlik. Azé, akit a próféciák úgy említenek, mint a kirá-
lyok királyát. Ő nem palotában, hanem istállóban szüle-
tett. A valóságban soha nem hordott királyi koronát. Élete 
utolsó napján, nagypénteken kínzói gúnyolva királyparó-
diát játszottak vele. Bíborköpenyt adtak rá, és tövisből font 
koszorút nyomtak a fejére. Keresztjére elítélésének okaként 
ezt írták: „A názáreti Jézus, a zsidók királya”… 

„Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, 
felkentjének hatalmat ad.”

Feltámasztásával az Úr ítéletet tartott a Jézust elíté-
lő egykori hatalmasságok felett éppúgy, mint ahogy a le-
győzhetetlen hatalomnak látszó halál felett is. Felkentjé-
nek hatalmat adott. 

Nemcsak az egykori, de a mai, így a mi húsvétunknak 
is ő a reménye!

Illusztrációk

VERS

(a képzeletünket meghaladó imameghallgatás)
„Erőt kértem tőled,
és te feladatokat adtál,
hogy megerősödjek általuk.
Bátorságot kértem, 
és te nehéz körülményekbe vezettél, 
hogy megtanuljak szembenézni ezekkel.
Szeretetet kértem, 
és te olyan embereket küldtél, 
akik ezt éhezték, 
és általuk szeretni tanítottál.
Semmit sem adtál abból, amit kértem, 
mégis mindent megadtál, amire szükségem volt. 
Azért, hogy megtanuljak bízni benned, és
teljes szívemből szeretni téged!
Egyszóval MEGHALLGATTÁL!”

(ismeretlen szerző)

Kurt Marti: Az egészen más feltámadás

egyes uraknak jól megfelelne
ha majd a halál minden számlát
kiegyenlítene
és az urak uralma
s a szolgák szolgasága
mindörökre s végleg
jóváhagyattatna
egyes uraknak jól megfelelne
ha az örökkévalóságban
maradnának
a drága sírboltokban
s szolgáik
az olcsó közsírokban
de jön egy feltámadás
egészen más mint vártuk
jön egy feltámadás
mikor Isten támad fel
az urak ellen
és minden
urak Ura
a halál
ellen
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Nehéz ige húsvét ünnepére. Olyan, mint egy jövendölés. Hol 
kapcsolódik egymáshoz az a két esemény, amelyről az ünnep 
igéi tanúskodnak? Isten meghallgatta Annát, és megajándé-
kozta egy fi úgyermekkel. Jézus sírja üres, s az angyal hirdeti a 
riadt asszonyoknak, hogy a názáreti Jézus, akit megfeszítettek, 
feltámadt. Megdöbbentő események, megdöbbentő hálaének.

Feltűnően sok Anna hálaénekében az ellentét. Nagyon 
erős képekkel fogalmazza meg a mélység és magasság kö-
zötti feszültséget. Hősök és földre rogyók, éhezők és jólla-
kottak, meddők és hetet szülők, szegények és gazdagok. 
Azonban nemcsak a főnevek, hanem az igék is ellentétet 
fogalmaznak meg. Éheznek és ünnepelnek, gyászolnak és 
szülnek, összetörnek és megerősödnek. Megöl és megele-
venít, letaszít és újra felhoz, megaláz és felmagasztal.

Anna a büszke, gőgös beszéd ellen is szól, miközben ő maga 
is tele van büszkeséggel. Isten iránti alázata, ahogy imádkozott 
egykor, elhozza számára a büszkeség idejét. Az egykor elke-
seredetten könyörgő, könnyek között imádkozó asszony most 
hálaadó, ujjongó éneket zeng: „Tudok már mit felelni ellensége-
imnek, mert szabadításodnak örvendezhetek.” Büszkeségének, 
örömének forrását nem magában jelöli meg. A húsvéti öröm 
forrása sem bennünk van, hanem kívülről, felülről érkezik.

Az is érdekes az igében, hogy az ellentétekkel olyan dol-
gokat is kifejez, ami emberi ésszel fel nem fogható történés. 
Ahogy az is, hogy tulajdonképpen az élet feletti örömmel 
indul a hálaének, és a föld megítélésével ér véget. A textus 
Anna arcának felemeléséről beszél az elején, a végén már 
a király megerősítését és felkentjének hatalmát hirdeti. 
Mintha minden ezért történne.

A végső pont sosem a szomorúság, a gyász, a megalázott-
ság. Húsvét ezt hirdeti. A kiszolgáltatottságban, a gyengeségben 
rejtetten, de ott van az erő, ami nyilvánvalóvá válik. A gyak-
ran használt képpel fejezi ki Isten nagyságát: „…nincs olyan 
kőszikla, mint a mi Istenünk.” Az üres sír mellett az elhenge-
rített kő emlékeztethet minket is arra, hogy Isten megmutat-
ta, ő erősebb, mint a sírokat lezáró kövek. Ő a mi Kősziklánk.

Húsvét 2. napja

f 2Móz 15,1–11

Igehirdetési előkészítő

Húsvét második napja

Húsvét második napját meghatározza a feltámadott Krisz-
tusban való öröm, a szabadító Isten jelenléte és a liturgikus 
fehér szín, amely a tisztaság és az új kezdet, valamint a re-
mény szimbóluma is egyben. A természet tavaszi éledése, 

illata, madárhangja ugyancsak magában hordozza nem-
csak az új kezdet élményét, de a benne való teremtményi 
létezés átélésének lehetőségét is. Ebben az összefüggésben 
jelenik meg a vasárnap tematikája az ige hallgatója és hir-
detője számára egyaránt: a húsvéti hit Teremtőjével talál-
kozunk, mégpedig személyes érintettségünk okán.

Exegézis

Miután a nép csendben megtapasztalta a csodát Isten vé-
dőszárnyai alatt, újból megtalálja saját hangját az utolsó 
epizódban, amely két eltérő hosszúságú jelenetben formá-
lódott meg. Eltekintve a rövid bevezetéstől, az első a „ten-
ger dala”, vagy másként „Mózes éneke”, amit Mózes és az 
izraeliták énekeltek. A második, rövidebb jelenet – ami 
nem tartozik textusunkhoz – Mirjámot, Áron testvérét ál-
lítja középpontba, aki dob kísérete mellett feltűnő módon 
táncol, miközben énekel. Mindkét dicséret az úgynevezett 
„hajnali segítség” tematika összefüggésében jelenik meg, 
amit az izraeliták már hasonlóképpen tapasztaltak meg a 
Vörös-tengernél (vö. 2Móz 14,26–31). 

Az ének teljes egészben annak a gondolatnak a jegyé-
ben áll, amit Mózes biztatása így fejezett ki: „Az Úr harcol 
értetek…!” (14,14) Emberi analógiától vett vonás az, hogy 
„az Úr vitéz harcos” (15,3). Azokban a régi történetekben, 
ahol Izrael az Úr segítségével arat győzelmet ellenségein, 
mindig ki van hangsúlyozva az, hogy ő valamilyen módon, 
akár a természet elemi erőinek riasztó felhasználásával is 
megzavarta Izrael ellenségét (pl. 2Móz 14,24; Józs 10,11; Bír 
4,15 stb.). Így ő maga volt az igazi győztes. („Kivonta kard-
ját, megelőzött” – Ady Endre: Ádám, hol vagy?)

A főtéma (1b) megvilágítása után himnikus magasz-
taló elemek következnek, amelyekről egy-egy sor szállói-
geszerűen élt Izrael szent irodalmában (2a; vö. Ézs 12,2), a 
3. vers utalása az Úr nevére pedig emlékezetünkbe idézhe-
ti a 3,14-ben kijelentett névnek a jelenléttel, szabadítással 
biztató tartalmát. A 4. verstől az egyiptomi sereget ért ka-
tasztrófa színes leírása következik, ahol váltakozik az Úr 
erejének, ellenségeit szétzúzó hatalmának a magasztalása 
magának a katasztrófának a leírásával. Különösen a 8–10. 
versek balladaszerű előadása ad mozgalmas képet: az Úr 
haragjának a szelétől gátként álltak meg a futó habok, ami-
nek a révén Izrael átkelhetett a tengeröböl túloldalára. Az 
üldözők kárörömmel sietnek utánuk a biztos zsákmány 
reményében, aztán Isten „rájuk fújt szelével”, és eltakarta 
a tenger a magabiztos üldözőket. A 1. vers szónoki kérdé-
sénél nem azon kell gondolkoznunk, hogy az Ószövetség 
monoteista vagy politeista elvi alapfelfogású volt-e; Izrael 
olyan világban élt, ahol a népek a legkülönbözőbb istene-
ket imádták. Az Ószövetség Ura azt bizonyította szabadító 
jelenlétével népének, hogy ezek az istenek semmik őhozzá 
képest. Az Egyiptomból való szabadulás e végső mozzana-
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ta is hozzátartozott ahhoz a kijelentéshez, hogy az Úr íté-
letet tart Egyiptom istenei fölött.

Meditáció

Bolyki László Milyen zenét szeret Isten? című könyvében ír-
ja: „Legfontosabb dolog, amit feltétlenül meg kell értenünk, 
hogy az új ének nem új stílusú éneket jelent, hanem új él-
ményekből táplálkozó éneket!” (Bolyki 2005, 206. o.) Min-
den ének a Bibliában egy-egy új élményhez kapcsolódik. 
Mózes, Anna, Mária és Zakariás, de a Jelenések könyvének 
győzelmi énekei is arra mutatnak, hogy az igazi énekhez 
valódi élményre van szükség: „…a tegnap énekei ugyan na-
gyon fontosak a ma élő nemzedék számára, hiszen nagyon 
sokat tanulhatunk elődeink hitéből, de ha nincsenek saját 
tapasztalataink, előbb-utóbb azt fogjuk látni, hogy hitünk 
kiszárad, énekeink régi fénye megkopik.” (Uo.)

Az ember lakóhelye a szárazföld, így mindig, amikor 
tengerre száll, kiszolgáltatja magát azoknak az idegen ha-
talmaknak és szeszélyeknek, amelyeken saját erejéből nem 
tud úrrá lenni – fogalmaz Borbély András Szabadulás a 
tengerről című írásában (2011). A tengerre szállás motívu-
ma Odüsszeusz tengeri utazásai során sajátos módon kap-
csolódik össze leleményességével, „eszességével”, amely e 
rajta túlható hatalmakat mégis megpróbálja kijátszani. 
E merész kockázatvállalásban tehát az emberi észnek és 
megismerésnek az a telhetetlensége is kifejeződik, amely 
a halálos veszedelemtől sem riad vissza, s amire a legmeg-
felelőbb szó talán mégiscsak a „tudásvágy”. Mert a „vágy” 
itt azt is kifejezi, hogy nem pusztán racionális kíváncsiság-
ról van szó, hanem a lélekben ható mélyebb és alapvetőbb 
indíttatásról, egy örökösen jelen lévő és az életet megha-
tározó betöltetlenség tapasztalatáról. Az Egyiptomból me-
nekülő izraelitáknak viszont nem kellett tengerre szállni-
uk, nem kellett hajót készíteniük, hogy azon meneküljenek 
tovább, mert megjelent a Szabadító, aki utat nyitott nekik 
a Vörös-tenger kettéválasztásával, hogy száraz lábbal kel-
hessenek át, tehát a biztonságot jelentő szárazföldön. Ahol 
korábban a bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot jelen-
tő tenger volt, oda Isten utat készített választott népének!

Az evangéliumok átértelmezik a tenger és a szárazföld 
szembeállítását. A halászokból lett tanítványok elhívása és 
„emberek halászaivá” tétele, a csodálatos halfogás mozza-
nata, a hal és a kenyér együttes szimbólummá tétele, a ha-
lállal fenyegető vihar lecsendesítése a Genezáret-tavon – 
mindezek azt sejtetik, hogy a tengeri és a szárazföldi erők 
összebékítéséről, az előbbieknek egyfajta győzedelmes ki-
engeszteléséről is szó van. Hogy az emberré lett Isten, Jé-
zus maga is tengerre száll, s mintegy a Jelenések könyvé-
nek előképeként száraz lábbal „ússza meg” ezt a „kalan-
dot”, vagyis győzelmet arat a víz kiszámíthatatlan erői 
fölött – írja Borbély András. Majd hozzáteszi: „A tenger-

ből nyert táplálék megszaporítása, az »emberhalász« me-
tafora, a víz borrá változtatása egy olyan transzformáció-
ra utalnak, amely a veszélyek legveszélyesebbikéből, a ha-
lál közelségéből, az idegen erők túlerejéből ragadja vissza 
az embert, és adja vissza a most már kiemelt értelemben 
vett, éppen a transzformációs módszer által megváltozott 
értelmű életnek, az örök életnek. Halálból élet! Pál írja va-
lahol, hogy a legnagyobb veszély pillanatában fölmagaso-
dik a menedék is.” (Borbély 2011)

Igehirdetési vázlat

1. A szabadság iránti igény feltételezi a Szabadítót, az egyén 
és a közösség igényét a szabadságra – egy bizonyos csopor-
tét vagy az egész társadalomét. A társadalmi élet jórészt 
értelmét veszítené, ha a szabadság külső tere mindenki-
nek igénye és szükséglete szerint körvonalazódna, elég a 
munkára, a sportra, az iskolára vagy a büntetőjogra gon-
dolnunk. A keresztények belső szabadsága a bűn, a halál 
és a hitetlenség fogságából ugyanakkor nem nyilvánulhat 
meg a külső szabadságról való lemondásban vagy az irán-
ta való közönyben. Éppen a belső szabadságból születik a 
külső szabadság iránti igény és lehetőség. Mózes hálaéne-
ke éppen azért autentikus, mert benne a szabadító Isten-
be vetett hit tapasztalattá válása fejeződik ki. A bizalom 
bebizonyosodik.

2. Emmanuel Lévinasnál a másik emberrel szembeni 
kötelezettségnek viszont nem egy egyetemes elv, hanem az 
a határtalan felelősség a forrása, amelyet a Másik a kapcso-
lat és a szituáció megismételhetetlenségében jelenléte által 
követel. Ez a felelősség megelőzi és körülhatárolja a szabad-
ság terét. Az egyén mindig a Másikért való felelősségében 
létezik. Ám ez azt is jelenti, hogy bármi is történjék a Má-
sikkal, az egyén felelőssé is tehető azért. Az „elfordulás” 
sem segít, a Másik Arcának semmibevétele eltárgyiasítás, 
a beléfojtott szó bűn. A felelősség helyzetében az egyedü-
li válasz a szereteté, a szabadság valóra válása a szeretet. 
„Nem létezik önmegvalósítás a Másik nélkül. Csak a má-
sikkal való kapcsolatban kerülök abba a térbe, amelyben 
önmagam lehetek.” (Purcell 2006, 46. o.) Csak így tehe-
tek szert saját élményre, és hangozhat az „új hálaének”!

3. A szabadság visszanyeréséről és ezzel a morálké-
pes emberről szól a páli megigazulástan: „Ezért ha vala-
ki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 
jött létre.” (2Kor 5,17) A megigazulásban éppen a felelősség-
vállalásra történő meghívás és nem a felelősség alól való 
felmentés valósul meg. Az eredendő bűn következménye 
alóli felmentés, amely a keresztény ember szabadságában 
realizálódik, éppen a felelősségvállalásra tesz képessé. Ar-
ra, hogy a keresztény ember Krisztusért kapott szabadsá-
gában szabadon cselekvő polgára legyen a szabadság esz-
méjét folyamatosan értelmező közösségnek. Ne régi sab-
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lonokban, hanem új lehetőségekben gondolkodjék, hogy 
ahogyan Stráner Vilmos professzor írta egykor: „A régi 
hit a jelen talaján növekedjék!” 
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 Illusztráció

A híres Deus affl  avit et dissipati sunt (Isten rájuk fújt, és ők 
szétszóródtak) felirat is a kijelölt textusra vezethető vissza. 
Ez az 1588-ban szétvert spanyol armada emlékére vert érme 
felirata. Az 1588-as sikertelen spanyol hadjárat megmutatta 
azt a technikai fölényt, amely Angliát nemcsak a tengeri 
hadászat, de a hajóépítés terén is jellemezte, ezzel együtt 
pedig megnyitotta számára azt az utat, amelynek végén a 
szigetország a világtengerek ura lett.

Szophoklész híres Antigoné-kórusa, amely az ember 
technikai ügyességét és bátorságát dicsőíti, szintén az első 
helyen említi a tengerre szállás kockázatát:
„Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb,
Ő az, ki a szürke
Tengeren átkel,
A téli viharban örvénylő habokon,
S Gaiát, a magasztos istennőt,
Zaklatja a meg-megújulót
Évről évre az imbolygó ekevassal,
Fölszántva lovával a földet.”
(Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Szabadulós játék
Különböző pincehelyiségekben kialakítanak játékpályá-
kat. A pályák felépítéséhez általában valamelyik sorozat 
(pl. Lost) vagy horrorfi lm (pl. Fűrész), egy érdekes, való-

ságos hely, téma ad ihletet. A szobák tematikája többnyire 
horrorisztikus. A szabadulószobák különböző tárgyakat 
tartalmaznak, logikai és ügyességi feladatokat, rejtvénye-
ket kell megoldani, és megszerezni a kulcsot, hogy a játé-
kosok ki tudjanak jutni a helyiségből. A kijutásra többnyire 
60 perc áll rendelkezésre, de vannak maratoni játékok is, 
például az egyik pályáról át kell jutni a másikra, és onnan 
kell végül kijutni. Mindenhol van egy visszaszámláló óra, 
ami ha elindul, a percek fogynak, az adrenalinszint pe-
dig növekszik. Ahhoz, hogy a játékosok megszerezzék a 
szabadulás kulcsát, intelligenciára és csapatmunkára van 
szükség. Muszáj együttműködni, mert ha mindenki a sa-
ját feje után megy, akkor szinte esélytelen megszerezni a 
szabadulás kulcsát.

g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Izgalmas lehet az igeszakasz a pusztító Isten hallatán. Hi-
szen immár Európa-szerte azzal szembesülünk, hogy van 
olyan szélsőséges vallási megnyilvánulás, amely egy isten 
nevében terrorizmust hoz, halált kiált és rettegést ébreszt. 
A mi Istenünk is ilyen? Ő is pusztítást követel tőlünk? Visz-
szavágásra buzdít? Kárörömre bátorít?

A fi gyelemre és a gondolatok elkalandozására jellemző, 
hogy volt, aki a tenger hallatán a nyári fürdés és napozás 
kellemes élményére/tervére gondolt, volt, aki a Titanicra 
asszociált, s volt, aki előtt fényképeznivaló látványként je-
lent meg a szétválasztott két vízfal. 

Érdekes volt hallgatni, amint a diákok maguktól osztot-
ták két csoportra, az üldözők és az üldözöttek élesen elha-
tárolódó csoportjára a történet szereplőit: a végül győztes 
izraeliekre és a vesztes egyiptomiakra. Az éles elkülönítés 
ellenére volt, aki ösztönösen valamiféle közös nevezőt ke-
resett. Sajnálat ébredt a végül elpusztult egyiptomiak iránt: 
„Azért sajnálni valók az egyiptomiak…” „Nem volt fair, 
hogy egész Egyiptom bűnhődött, pedig csak a fáraó volt 
rossz…” „Én »Svájc vagyok«, azaz semleges: nem akarok 
senkit megsérteni…” „Isten valóban megölte az egyipto-
miakat? Pedig nem is a katonák, hanem csak a fáraó mon-
dott ellent Istennek!”

Örömteli volt hallani a „szelíd lelkek hangját”: „Még 
kérni sem szabad, kérni sem érdemes, hogy Isten bárkit is 
elpusztítson!” – Azt gondolom, a „Jézus nevében” elmon-
dott imádságaink lényege éppen ez. Ám Mózes mintha épp 
ellenkezőleg, a káröröm hangján imádkozna! 

Ezt is megkérdezték a diákok: Van-e Istennek ellensé-
ge? – egyik fi atal szerint Istennek még az ördög sem az el-
lensége, csak az ördög ellensége Istennek. Komoly kérdés 
lehet: ha mégis akad Istennek ellensége, akkor én hova is 
tartozom: Istenhez vagy az ellenségéhez? Másrészt egyér-
telműnek látszik, hogy Isten ellensége mindig veszít.
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 Húsvét után 1. vasárnap (Quasi modo geniti)

f Ézs 40,25–31

Igehirdetési előkészítő

Ráhangolódóban

Húsvét ünnepe még mindig tart. Nem hangolhat le sok 
nagyünnepi szolgálat fáradsága – talán nem is volt fárad-
ság –, nem üthet szíven az istentiszteletre érkezők megfo-
gyatkozott száma, ismét a megszokott arcok látványa, és 
nem simulhatok bele az „egyszerű” vasárnap nyugalmá-
ba. Krisztus feltámadt! Krisztus valóban feltámadt! Ahol 
konfi rmáció lesz ezen a vasárnapon, ragadja magával az 
ünneplőket és a vallástevőket a mindig győztes Élet, a feltá-
madott Jézus Krisztus öröme, ereje, hatalma és békessége. 
Húsvéti örömmel hirdetjük őt, aki legyőzi hitetlenségünket 
(Liturgikus könyv), aki az új élet Teremtője (Prőhle-agenda).

Az ünnep evangéliumában (Jn 20,19–29) látjuk Tamást, 
aki látni akar, érinteni akar – többet akar, jelet akar. Előt-
tünk van a feltámadott Úr is, de kap egy kevés külön re-
fl ektorfényt a megváltott is. Mint alapigénkben Jákób-Iz-
rael. A látszatra fi gyelnek, pedig az Isten ígérete és hatalma 
meghaladja elképzeléseiket – és a miénket is. Az epistolá-
ban (1Jn 5,4–10) a kereszt alatt is hűen megálló tanítvány 
hirdeti a Krisztus-hit világot meggyőző diadalmas erejét.

Gondolatok a textushoz

25–26. vers:  Az elemző, hasonlító, értékelő ember felé for-
dul a Szent. Mi nagyrészt csak darabkáiban látjuk és ér-
tékeljük az életet, a világot és magát Istent. Minden egyéb 
között a hatalmas Istent is bekerteljük önmagunk korlá-
taival, hogy „kezelhetővé” tegyük, és ha már nagyon meg-
szoktuk, talán már a szomszédnak a kertjét kezdjük zöl-
debbnek látni. Pedig önmagunkat fosztottuk meg Isten 
végtelenségétől, és amikor érezzük ennek terhét, akkor őt 
magát tesszük bűnbakká. „Kihez hasonlíthatnátok engem? 
Tekintsetek föl a magasba” – hogy meglássuk teremtését 
túl azon, amit érinthet lábunk, megfoghat kezünk… Hogy 
érzékeljük a számunkra láthatatlan végtelenbe hatoló te-
remtését, amelyről ő maga mégis tudja, hogy teljes és jó.

27. vers: Textusunkról a Lelkipásztor 2007-es számá-
ban olvashatunk Quasimodo genitire előkészítőt és Ko-
vács Imre gyűjtéséből származó illusztrációkat. A 2004., 
1985., 1977., 1963., 1935. évi Lelkipásztor számokban rövidebb 
formájában mennybemenetel ünnepi alapige. (Az 1946-os 
szám számomra nem volt elérhető.) 1960-ban az Evangéli-
kus Teológiai Akadémia tanévnyitó istentiszteletének ige-
hirdetési alapigéje volt részben ez a textus. Ezen előkészí-
tők némelyikében is kiemelkedik, hogy a 27. versben Isten 

mindkét nevén szólítja népét: Jákób és Izrael. Az álnok csa-
ló Jákób, aki önmagában bízik, és türelmetlenül szerzi, vár-
ja, követeli az áldást; és Izrael, aki az Istennel győztes, aki 
az Úrban bízik. Isten népének ez a kettőssége itt van előt-
tünk ebben a versben, de kiderül: megfáradása olyan pont-
ra ért, hogy Izrael sem képes már örömét és bizalmát az Úr 
felé fordítani, hanem ugyanott van, ahol Jákób panaszsza-
va szól. Fontos, hogy legalább szól, hogy kimondja pana-
szát, amit gondol, elmondja bánatát, ugyanakkor tragikus, 
hogy elhagyta a párbeszéd lehetőségét Istennel, nem Isten-
nek beszél, csak Istenről beszél – más irányba, tőle elfor-
dulva, elkanyarodva. A megfáradt és elerőtlenedett ember 
hangja, tapasztalata, érzése jelenik meg előttünk. Megint 
csak egy darabot lát meg és értékel az életéből és Istenből 
is. Panaszában ott van a bizonyosság, hogy Isten tud róla, 
de hogy mostanában mi van vele, milyen a sorsa, hogyan 
áll ügye, az nem kerül Isten elé. Mintha valami akadályoz-
ná Istent ennek megismerésében. De az ember ismét ön-
maga töredékességébe zárta be Istent, és tulajdonképpen 
saját tehetetlenségét vetíti a Szentre, a Teremtőre. Torzult, 
hamis istenképről árulkodik tehát panasza, amelybe tu-
datlanul rejti bele saját akadályozottságát, szeme homá-
lyosságát, saját megfáradását, ellankadását, elernyedését.

28–29. vers: Isten újra felveszi a párbeszéd szálát, és 
elfordult panaszkodása ellenére ismét megszólítja népét. 
Emlékezteti Jákób-Izraelt mindarra, amit eddig is tudott, 
csak megfáradásában elengedett. Kihullott ismereteiből 
és hitéből, hogy az Úr az örökkévaló Teremtője minden-
nek, ő az erőt adó – húsvét fényében ő a mindig győztes, ő 
az élet, az erő és a hatalom. A tőle kapott erőre mindany-
nyian rászorulunk.

30. vers: A megfáradás és elerőtlenedés kortól és edzett-
ségtől független. Az ok tehát nem a kereteinkben lehet, ha-
nem életünk/halálunk lényegében. Mi az, ami elfáraszt, 
ami elernyeszt? A túl sok? Amikor csak személytelen szem-
lélőivé válunk az áramló információnak, gondolat nélküli 
fogyasztói leszünk a kínálatnak? Amikor már nem moz-
dít meg egy személyes hang, tanúságtétel, emlékeztetés? 
Amikor a túl sok túl kevéssé válik? Amikor bénultságba 
betegít a sok üressége és a mindenre rázúduló kevés? Ami-
kor a remény üresen kezd kongani (zengő érc…), és a hit 
hálaadásból követeléssé ürül?

31. vers: A szárnyra kelő sasok és az el nem fáradó hala-
dók képe a lélek és a test Istentől kapott megerősödését is 
jelképezheti. És fontos a sorrend: a lélek szárnyalása nélkül 
a test munkabírása is gyengébb, lankadóbb. A 2015-ös hit-
tantáborunk jut eszembe: 5 nap alatt 15 órát aludtam, sok 
lelki beszélgetéssel teltek el az alvástól ellopott órák. A tá-
bor utáni vasárnapon a második istentisztelet előtt a szako-
nyi gondnok megjegyezte, hogy fáradtnak tűnök, és meg-
kérdezte, milyen volt a tábor. Gondolkodás nélkül válaszol-
tam: „A lelkem szárnyal, a többit meg majd kialusszuk.”

A szárnyaló sas a magasból már nem csak a részlete-
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ket látja. Az Úrban bízó ember szárnyalása, felülemelte-
tése folytán valamivel jobban érti élete darabkáit, a világ 
történéseit s magát Istent. Istentől van ez, nem önmagunk 
edzésének az eredménye.

Rövid meditáció

Néha úgy peregnek a napok, újra vasárnap van. Máskor egy 
hét is tud időtlen súlyúvá válni, ha sok eseménye érintett 
meg. Virágvasárnaptól Tamás vasárnapjáig két hét telt el. 
A tanítványokra gondolok. Mennyi mindent megéltek ab-
ban a néhány napban! Nagyon erős érzéseket kavaró esemé-
nyekbe vitte őket sorsuk/útjuk. Húsvét után egy héttel talán 
részben még mindig az eszmélés időszakában lehettek néhá-
nyan, nem csak Tamás. Csak János vallja magáról, hogy az 
üres sírba belépve látott és hitt. Ugyanakkor hozzáteszi: még 
nem értették az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. 

Hit, értés, eszmélés. Vajon igehallgatóink hol tartanak 
húsvét diadalának fényében? Szülje újjá őket Isten Szentlel-
ke által, hogy mint az újszülött csecsemőket, táplálja őket a 
tiszta ige tiszta teje, hogy növekedjenek tőle az üdvösségre.

Szárnyalás a feltámadás örömében – igehirdetési vázlat

1. Ismét az Úr gondoskodik arról, hogy utat építsen a pusz-
tában, a kietlenben – az emberekben, az emberekhez. Ami-
kor mi már nem is beszélünk vagy éppen mellébeszélünk, 
ő a lényeget ragadja meg, és fel nem tett kérdéseinkre is 
választ ad.

Talán még nem tartunk ott, mint ahol Jákób/Izrael. 
Még nem kell emlékeztessen hatalmára, az Életre, a meg-
váltó Szeretetre. A még hívő ember keresi a helyét a bál-
ványimádás fogságában vegetáló világban. Tudunk Isten 
hatalmáról, de a világ van a szemünk előtt. Olyan, mint 
egy hályog. Ez a hályog akadályoz abban, hogy őt terem-
tésében, tetteiben, Jézus Krisztusban meglássuk. Az út in-
nen oda akadálytól terhelt. És innen könnyen szólal meg a 
panasz. Előfordul, hogy arra következtetünk: onnan ide is 
akadályozva van a haladás. Azt gondoljuk, az Úr sem jut 
el teljesen oda, ahol mi vagyunk. A látszat és a tapasztala-
tunk megcsalja a szemünket. 

Az öreg székely jut eszembe, aki csendes kíváncsiság-
gal várta haza idegenben járt unokáját. A fi atal sokat me-
sélt a Nyugaton látottakról. Az öreg csendes hümmögés-
sel, olykor kérdésekkel, véleményt mondva fogadta a be-
számolót. De amikor az unokája a kaszálógépről mesélt, 
elkerekedett az öreg szeme. „És képzelje, Tata, a kaszáló-
gép egy nap alatt lekaszál annyit, mint amennyit maga és 
én együtt öt nap alatt!” Erre az öreg csak legyintett egyet, 
s annyit mondott: „Menj el, menj el, fi am! Olyan nincs is.” 
És a fi ú nem mesélt tovább a kaszálógépről. Arra gondolt, 

hogy az irdatlan sok munkával telt élet végén hogyan is hi-
hetne az öreg egy mesének, hogy lehet valami, ami ennek 
a munkának egy részét értelmetlenné teszi. 

Önmagunkba zárulva egyre inkább önmagunkban bí-
zunk, s Istenre vágyálmokat függesztünk, azok beteljesü-
lését mint jeleket reméljük. Egyik pillanatban elbizako-
dunk, aztán elfáradunk, végül csalódunk, s olyanokká vá-
lunk, mint a törött szárnyú madarak.

Ott találjuk magunkat a kereszt tövében, a döbbenet és 
a tehetetlenség bénultságában. De mint egy rossz álomban 
– eltorzult istenképünk következtében – a keresztre tekint-
ve önmagunkat látjuk megfeszítve. Mi váltunk áldozatok-
ká, akikről Isten tud, de akikkel mégsem törődik. 

2. Ami a kereszten történt, az valóban a váratlan rossz 
álomként érkező döbbenet. De mi ma már érthetjük az 
Írást, hogy így kellett meghalnia, hogy megváltson min-
ket a halálból az életre, hogy a kereszt botránya is a min-
dig győztes Urat hirdeti. Nagypéntek és nagyszombat bé-
nultságából pedig a feltámadás mozdít el, mozdít ki, ad 
lendületet! És futásnak eredünk, mint Péter és János, hogy 
lássuk, s ő megajándékoz, hogy hihetjük. Még aznap elin-
dulunk a mieinkhez, hogy elmondjuk a hírt, mint az em-
mausi tanítványok, akiknek a lelke szárnyra kelt, és már 
nem törődnek testük fáradtságával. Az élő Krisztustól ka-
pott motiváció, lendület célja, hogy a feltámadást és a meg-
váltó Krisztusban való üdvösséget hirdessük. Ha mi nem 
mondanánk el, akkor is híre menne ezer csatornáján a mé-
diának, de ez személytelenül áradó információ. A mi ka-
pott lendületünkkel és erőnkkel kell megérkeznünk az el-
ernyedt felebaráthoz, hogy általunk is személyessé váljon, 
láthatóvá legyen az evangélium.

3. Csíkszentmihályi Mihály írja le a fl ow fogalmát 
mint olyan állapotot, amikor az ember teljesen elmé-
lyül abban, amit csinál, mozgósítja belső erőforrásait és 
energiáit, tudatos, teljesítőképessége maximális. Időle-
gesen háttérbe szorulnak gondjai, eltűnik a külvilág, és 
úgy érzi, mintha megállna az óra. A pszichológus szerint 
ebben megfogalmazódhat az egyén számára, hogy mi is 
az öröme az életben.

Húsvét diadalában a fl ow fogalmát vigyük tovább egy 
Krisztus feltámadásában megélt örömre! A húsvéti örömöt 
megőrizve hitünkben, életünkben, hogy elmélyüljünk a fel-
támadott Krisztusban. Megtaláljuk az örömöt az ő feltá-
madását hirdető istentiszteletben és liturgiában. Nem ró-
zsaszín örömöt, amely nem akar tudni fájdalomról, és nem 
tud mit kezdeni vele, hanem éppen az ő szenvedésében és 
saját tapasztalatainkra balzsamként éljük meg, hogy Krisz-
tus feltámadt, Krisztus valóban feltámadt. Hogy ő az oltal-
munk, ő az erőforrásunk, ő ad új életet kegyelemből és sze-
retetből, és ő szül újjá minket Szentlelkével. 

Mi egyedül az értünk meghalt és feltámadt Krisztus-
ból élünk. 

g  S I M O N  R É K A
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok 

Az első rész arról szól, hogy Isten hatalmát megkérdője-
lezik. Itt pedig fi gyelmeztet, hogy ne tegyük ezt. Pál sza-
vai jutnak eszembe: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”

„Miért mondod, Jákób?” – ez a bizalomról szól. Egy-egy 
nagy történés között évszázadok is eltelhettek. Megfakult 
az élmény, hogy Isten segít. Én is így vagyok ezzel. Van-
nak tapasztalataim Istenről, de újabb nehézségekkor fel-
ötlenek bennem bizalmatlan érzések: hátha mégsem segít. 

Mi a bizalom? Nem más, mint a hit. Nekem is a Római le-
vél jut eszembe: Isten a bűnös emberrel szemben semmi más-
ra nem tekinthet, csak a hitre. Ábrahám sok rosszat elköve-
tett (például Egyiptomban, vagy amikor nem volt türelme to-
vább várni az utód születésére), de mindig visszatért Istenhez. 
Esetében a szövetség volt a pecsét. A visszatérés pedig a hit 
megnyilvánulása. Nekünk Jézus vére a pecsét. A mostani igé-
hez visszatérve: lehetünk fogságban vagy épp gazdagságban, 
Istennel való kapcsolatunkban a hit, a bizalom a mérvadó.

A hithez az is kell, hogy megismerjék Istent. Ez hosszú 
folyamat. Szüleimtől kaptam vallásos nevelést, de aztán a 
kollégiumban jött a marxizmus. Mikor aztán hazamentem, 
győzködtem mindenkit. Isten kegyelme, hogy most mégis 
itt vagyok, hogy megkeresett. Azóta nem is tudom elkép-
zelni, hogy lehet, hogy akkor nem hittem.

Merünk-e jót várni Istentől? Vagy inkább úgy érezzük, 
méltók vagyunk a büntetésére? Súlyos terheket hordozva 
azt kérdezzük: hol van ő? De megnyitotta szememet, hogy 
lássam, kegyelme végtelen. Ami történik, azt már nem tu-
dom rossznak látni. Ha nehéz is, abban is benne van a ke-
gyelme. Utólag jövök rá, hogy a tenyerén hordozott engem. 

Ha az üdvösség felől nézzük az életünket, az sok mindent 
elbír: halált, anyagi veszteségeket stb. Fiam gyógyíthatatlan 
betegséggel él együtt. De azt mondja, nem hagyná ki az éle-
téből. A kórházban is tud beszélni a betegeknek Isten kegyel-
méről. Jézus rettegett a Gecsemáné-kertben a fájdalomtól, 
attól, hogy esetleg elhagyja őt Isten, de ki tudta mondani: 
„Legyen meg a te akaratod.” Ez volt a megváltás mondata.

 Húsvét után 2. vasárnap (Misericordia Domini)

f 1Pt 2,20b–25

Igehirdetési előkészítő

Exegézis

A textus kontextusa

Péter első levelének egyik fő témája, hogy miként is ma-
radhat meg az ember Krisztus visszajöveteléig a sok meg-
próbáltatás ellenére, reménységgel. Az első fejezet köszöntő 

szavai után az apostol egy hálaadásba foglalja alapvetését: 
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak 
közül való feltámadása által élő reménységre…” (1,3) Ebből 
az alapból kiindulva vonja le gyakorlati következtetéseit: 
„…mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek le-
gyetek egész magatartásotokban…” Szinte ennek kifejtése-
ként is érthető mindaz, ami a 2–3. fejezetben következik. 
A szent magatartást részletezi, amikor arról beszél, hogy 
a híveknek lelki házzá kell épülniük, külön kitér a felsőbb-
ségnek való engedelmességre, a harmadik fejezetben pedig 
majd arra, hogy a házastársak életében miként valósulhat 
meg ez a szentség. És az utóbbi kettő között Péter gyakor-
lati tanácsa a társadalom egy sajátos rétege felé irányul: 
„Ti, szolgák pedig…” (2,18) Szakaszunk szűkebb kontextu-
sa tehát ez: a szolgák krisztusi reménységben megélt szent 
magatartására vonatkozó apostoli tanács. 

Ami azonban a levél gondolatmenetében a szolgáknak 
szánt üzenet a szenvedés tűréséről és a szenvedés közbe-
ni Krisztusra tekintésről, olyan mély és általános igazsá-
got tartalmaz, amelyet joggal és bátran általánosíthatunk a 
kontextustól talán függetlenül is: mert ez minden, a világ-
ban szüntelenül harcban álló Krisztus-követőre nézve igaz.

Szakaszunk eredetileg az óegyházi perikóparend lek-
ciója volt. A vasárnap evangéliumával (eredeti alapigéjé-
vel) való összefüggése nyilvánvalóvá válik az utolsó mon-
datban: „Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de 
most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.” 
(2,25) Ez a szakasz végén felcsendülő kijelentés összekap-
csolja igénket a János evangéliumában megszólaló jézusi 
kinyilatkoztatással: „Én vagyok a jó pásztor…” (Jn 10,11)

Kulcsszavak után kutatva

Kulcsszavakat kutatva két kifejezés tűnik fel számomra: 
szenvedni és tűrni. A kettő közül talán a másodikkal kap-
csolatban érdemes közelebbi vizsgálatot is tenni. A „tűr-
ni” eredeti görög szava () ugyanis sok jelentésár-
nyalatot hordoz. Tartalmát többféle módon is körülírva 
adódik a lehetőség, hogy az üzenetet is árnyaltan fejthes-
sük ki. A Gerhard Kittel nevével jelzett nagyszabású mű, 
a Th eologisches Wörterbuch zum Neuen Testament 4. kö-
tetében érdekes bejegyzést találhatunk: a szó jelentése a 
klasszikus görög nyelvhasználatban alapvetően ’alulma-
radni’, ’lemaradni (tudás)’, és ilyen értelemben a türelmet 
jelentette. Ám a kifejezés hamar megtöltődött egy sajátos 
pozitív tartalommal, amely egyfajta erényt jelzett: a csatá-
ban való férfi as helytállást, az ellenséggel szembeni kitar-
tást jelentette (függetlenül a csata kimenetelétől). A Sep-
tuaginta görög szövegében megjelenik az Isten országával 
való összefüggésben is: a hívő ember szenvedésben való 
kitartó várakozása, ahol a várakozásnak iránya is van – 
maga az Úr. Ilyen értelemben használja nagyon sokszor a 
szót az Újszövetség is. 
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Ami tehát érdekes számomra, hogy régtől fogva van 
ennek a kifejezésnek valamiféle aktivitása és irányultsága: 
harcias bátorsággal várakozás, kitartó várakozás – az Is-
tenre. Túlerőtől legyűrve vagy a ránk nehezedő teher alatt 
görnyedve is, de kitartóan várni az Úrra – azt hiszem, na-
gyon érdekes árnyalatai ezek a hitéletünk kulcsszavának: 
tűrni, türelmesnek lenni!  

A szakasz néhány mondata, ha nem is a fi gyelmes ta-
nulmányozás során, de első hallásra talán félreérthető le-
het. Az egyik ilyen mondat rögtön a kezdősor: „…de ha jót 
cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Isten-
nél.” (2,20b; Károli-ford.) Előfordulhat, hogy az igehallgatók 
füle rossz helyen érzékeli a hangsúlyt, és az Istennek „ked-
ves” szót a „szenvedve” kifejezéssel kapcsolja össze. Hol-
ott az üzenet szándéka szerint a hangsúly a „tűritek” szón 
van: a szenvedésben is kitartó tűrés az, ami dicséretes, Is-
ten által helyeselt, és ilyen értelemben „kedves” ().

Egy másik félreérthető gondolatsort találunk a 22–24. 
versekben, ahol Péter Jézusra mutat mint követendő pél-
dára: „…ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, 
mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást; amikor szen-
vedett, nem fenyegetőzött…” Úgy is tűnhetne, mintha Jé-
zus passzívan viselné a szenvedést, és Péter erre a passzív 
türelemre akarna inteni. Pedig a gondolatmenet végén az 
apostol arra hivatkozik, hogy Jézus maga „vitte” fel a fá-
ra a bűneinket, sebei által „gyógyultatok” meg – tele van 
aktivitással mindaz, amit Krisztus türelmére nézve látha-
tunk! Megváltónk szenvedésében és tűrésében ott feszül a 
világot megmozgató erő, amely tudatosan és határozott cél-
lal tűr: hogy megmentsen minket. Jézus példájának nem 
a passzív, hanem az elszánt, célra tartó, tudatos és harcos 
teherhordozás a lényege. 

A formálódó igehirdetés – Türelem a szenvedésben

Egy ősi kérdés

Nehéz témában szólal meg Istenünk igéje. A szenvedésben 
ereje végéig jutott ember gyakori kérdéseire – Miért tűr-
jek? Hogyan lesz erőm a kitartásra? – igyekszik válaszolni. 
A Krisztus-követők első generációját is foglalkoztatta ez, s 
mind a mai napig újra és újra szembesülünk ezekkel a kér-
désekkel. Péter apostol első levelének előttünk álló részlete, 
karöltve a mai vasárnap evangéliumi mondataival, most 
ebben támogat minket, útmutatást kínál.

Azt persze tudjuk, hogy szenvedés volt és lesz is, de min-
dig reméljük, hogy nem a mi osztályrészünk. Az apostol 
kortársai közül sokan azt remélték, hogy Megváltónk ha-
mar visszatér, így addig talán már szenvedés sem lesz, vagy 
ha igen, csak rövid időre, csak néhányszor. S mi, maiak is 
talán úgy vagyunk vele, hogy bár Jézus Urunk őszintén el-
mondta: „A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én 
legyőztem a világot” (Jn 16,33b), mi nem szívesen tesszük 

„aranymondássá” e kijelentés első felét, hiszen minden 
ösztönünk ennek az igazságnak az elfogadása ellen ágál. 

Textusunk mélyéről azonban most különös válasz ér-
kezik fájó kérdéseinkre: „…ha kitartóan cselekszitek a jót, 
és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. 
Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett ér-
tetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait köves-
sétek…” Az apostol Megváltónkra irányítja fi gyelmünket, 
aki egyfelől példa a türelemre, másfelől erőforrás a szen-
vedő embernek. Ezzel éppen az alapkérdések miértjét és 
hogyanját fejtegeti Péter.

Miért tűrjük a szenvedést?

Igénk Jézus példájában nem csupán egy magatartásmin-
tára, hanem egy útra mutat: az ő nyomdokait kövessétek. 
Mintha azt mondaná: ezen az úton, amelyen őt követitek, 
mindig is volt szenvedés, és csak egyféleképpen lehet vé-
gigmenni rajta – türelemmel, ahogy ő tette. Miért tűrjük a 
szenvedést? Mert ez Jézus útja – válaszolja az apostol. A Fiú 
szívesen kikerülte volna a passió útját, és a mennyei Atya 
szívesen adott volna más lehetőséget – de nincs más. Van 
azonban itt valami kimondatlan jó hír is! Ha szenvedésben 
való kitartó tűrés Jézus útja, akkor ezt az utat körülfogja az 
ő jelenléte. Minden lépésnél hallhatjuk a biztató mondatot: 
„én már jártam itt”. Minden lépésnél magunkon tudhatjuk 
az Atya jó tetszését kifejező, biztató tekintetét. 

Péter gondolatmenetében van még egy tanulságos moz-
zanat. Sokszor az a kép alakul ki bennünk a türelemről, 
hogy az egyfajta passzív elfogadása annak, ami történik. 
Amikor azonban az apostol útmutatása nyomán Krisztus-
ra nézünk, az ő példáján mást látunk. Keresztet hordozó, 
bennünket mint célt szem előtt tartó erő van ebben a tü-
relemben. Harcos, elszánt szenvedéstűrés az övé, amely-
nek célja van – a mi örök életünk! Az a türelem, amelynek 
követésére elhívattunk, nem valami passzív, balek módon 
való tűrése az eseményeknek, hanem céltudatos, harcos 
várakozás. Nem „birkatürelem”, hanem az Isten Bárányá-
nak türelme.

Hogyan tűrjünk?

Az ősi kérdés második felére textusunk vége és a mai vasár-
napot kísérő ősi evangélium együtt válaszol: Krisztusban 
mint jó Pásztorban bízva! Péter is ide érkezik meg fejtegeté-
se végén: „Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de 
most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.” 
A János evangéliumából felcsendülő ismert mondat is ezt 
visszhangozza: „Én vagyok a jó pásztor.” Milyen sokféle-
képpen megénekelt, megfestett evangéliumi hír ez az egy 
mondat! Mennyi erőforrás rejlik benne!

A sok általam látott illusztráció közül Alfred Soord ké-
pe jut eszembe, amely különös módon ábrázolja a jó pász-
tor Jézust: egy bárány látható a kép jobb oldalán, amint egy 
szakadék szélén kapaszkodik. Alatta homályos mélység, fe-
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lette egy keselyű köröz. A bárány azonban türelemmel vár: 
el kell viselnie a fölötte sikoltó dögevő egyre türelmetlenebb 
hangját, el kell tűrnie a mélységből feltörő hideget szelet. 
Becsületére legyen mondva, kitart a kis jószág, mert tudja, 
hogy a pásztor keze közel van hozzá, meg fogja őt menteni. 
Közben lenyűgöz a pásztor kitartása is. Mennyi ideje úton 
lehetett már, mennyi mindent hátrahagyott, hogy ment-
se ezt az egyet! Tűri a tövisek szúrását, a sziklaperem élé-
nek vágását. Épp lenyújtja kezét a bárányért… A mozdu-
lat tele van feszültséggel, és szinte hallja az ember, ahogy 
roppannak a kifeszített kar ízületei, ahogy a Pásztor nagy 
igyekezettel menti elveszettjét. 

Valahogy magamra, magunkra ismerek ebben a kép-
ben. Olyan sok szédítő mélysége van a kísértéseknek, olyan 
sok minden válik örömrabló keselyűvé fölöttünk. Sokszor 
érezzük, hogy alulmaradtunk a hit nagy csatájában. De ér-
demes tűrni, lehet kitartani! Hogyan? A Pásztorban bíz-
va! Igéretünk van arra, hogy ő nem hagy el minket. Sokat 
szenvedett, türelmes Gazdánk van. Ő már eltűrte a ke-
resztre feszített végtagokba hasító fájdalmat, tövisek szú-
rását, halált kívánó ellenségek vijjogását – és ő már meg-
mentett, amikor megismertük, befogadtuk őt. Újra és újra 
megment, ha lemaradtunk, ha hátra- vagy alulmaradtunk! 
Az a tény, hogy van pásztora életünknek, nem ráadás aján-
dék, nem egy extra a hétköznapokhoz, hanem maga az élet, 
az élő reménység, miközben szenvedések között tűrünk. 
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Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

A biztatás, bátorítás hangszínén szólal meg az alapige. Iga-
zi pásztori attitűddel megfogalmazott mondatokkal talál-
kozunk. A sorok közül kiszűrődik, hogy a levél címzettjei 
valamiféle komoly nyomást, hátrányos megkülönböztetést, 
kirekesztést kell hogy elszenvedjenek a hitükért. Szüksé-
gük van a megerősítésre, lelki támasztékra, a reménységük 
táplálására. Írója plasztikusan fogalmaz, nagyon szép, vá-
lasztékos, mégis elég konkrét és megragadható a kibomló 
üzenet. A szenvedések között Krisztus tisztaságát, alázatát, 
a bíráskodást, revansot az igazságosan ítélő Istenre hagyó 

lelkületét állítja példaként az olvasók, hallgatók elé. Nem 
problémamentes, sikeres kereszténységre hív, sokkal in-
kább a Krisztushoz tartozásban egy új minőségű ember-
ségre, amelynek már nem a „tévelygés”, hanem az „igaz-
ság”, a hazatalálás és az Isten közelsége a jellemző vonásai. 
Még ha szenvedést is kell elhordozni, ennél sokkal több az, 
amit ajándékba kap a Krisztusban reménykedő ember; a 
bűntől való szabadulás, az igazság átélésének katartikus 
élménye és az ember legnagyobb nyavalyájának, az Isten 
hiánynak gyógyulása.

Talán nehézséget okozhat a szöveg nyelvezete. Hiszen 
nagy a távolság időben, térben, szituációban egyaránt az 
eredeti címzettek és közöttünk. Emelkedettsége, ünnepé-
lyessége is elemeli a hétköznapi valóságtól. A szöveg tele 
van olyan szimbólumokkal, amelyek egykor talán nagyon 
beszédesek voltak, ma kevésbé tartoznak az általánosan jól 
használható képek közé.

Ilyen rögtön az egész vasárnap témáját meghatározó és 
szövegben is szereplő pásztor képe. Egyrészt Magyarorszá-
gon ma már csak az emberek 3 százaléka foglalkozik me-
zőgazdasággal – ezért nem is lehet valóságos tapasztala-
tunk a pásztor munkájáról, életmódjáról, viselkedéséről –, 
másrészt az előzőből következik az is, hogy a kép kínálta 
gazdag szimbólumrendszert sem nagyon értjük. A juhok, 
a nyáj képe is inkább bántónak, lekezelőnek tűnhet. Sajnos 
előbb jut eszünkbe róla a csordaszellem, semmint hogy a 
pásztor védelmét, gondoskodását, akár az életét is áldozó 
szeretetét élvező gyülekezetre gondolnánk. 

Szenvedni, panaszkodni nagyon tudunk. Anómiás tár-
sadalomban az emberek hálátlanokká válnak. Van különb-
ség szenvedés és szenvedés között.

A megtérés és a bűn fogalma is magyarázatra szorul-
hat – utóbbi például itt nem egyszerűen a BTK különböző 
kategóriáival egyenlő. Nagypénteken és húsvétkor az em-
ber és Isten kapcsolatában állt be minőségi változás, amely 
alapkonfl iktusunkból kínál kiutat, menekülést. Az ősbűnt, 
az ember Isten iránti bizalmatlanságát, a vele való szakí-
tás átkát és ennek következményeit szünteti meg az Isten 
csodálatos munkája nyomán.

Ezeket a képeket biztosan jó magyarázni, pontosíta-
ni, újratanulni.


