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A Szentlélek azt mondta: Ne hisztizz!
g  S Z E V E R É N Y I  J Á N O S

„Az Emberfi a azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az 
elveszettet.” (Lk 19,10)

Illúziók nélküli küldetéstudattal kezdtem lelkészi szolgála-
tomat. Azon töprengtem például, hogy ha kitör az ébredés 
a gyülekezetben, és olyan sokan leszünk, hogy nem férünk, 
hogyan bővíthetjük majd a gyülekezeti termet. Komolyan 
gondoltam. Reménykedve készültem az első ifj úsági bib-
liaórára: imádkoztam, plakátoltam, hirdettem, hívogattam. 
Kissé lelombozott, hogy csak egy kamasz jött el apja kísére-
tében. Fizetés alig volt, a cserépkályhák bűzösen füstöltek, 
a nyolc méter mély kút bedöglött. Utólag hálát adtam ezért, 
mert az udvari árnyékszék és az emésztő között volt a kút, 
így a víz, amit ittunk, fertőzött volt. Nagy hóban gyalogol-
tam át a falut vasárnap délután, hogy valaki vigyen el au-
tóval a szomszéd településen élő kútfúró mesterhez. Senki 
nem akadt, aki segített volna. Elkeseredtem és összeszorult a 
torkom, mivel második babát váró feleségem és kisfi am fáz-
tak. Őket felraktam a pesti gyorsra, menjenek anyósomék-
hoz. A hit mártírjaként léptem be a bibliaórára, bocsánatot 
kértem borostás képemért, mivel víz nélkül nem tudtam bo-
rotválkozni. Hátha átérzik mostoha sorsomat, és rádöbben-
nek, milyen mulasztása van a gyülekezetnek felénk. Igazán 
mellbevágott egy presbiter kioktató válasza: hólében is lehet 
mosakodni. Nem állítom, hogy könnyű volt megtartanom 
ezt a bibliaórát. A plébános segített a kályhák kitisztításában, 
kutat is fúrattam, teltek a napok, családom is megérkezett. 

A gyülekezet felügyelője nagyapám lehetett volna élet-
kora szerint. Igazán tevékeny volt, egy programot sem ha-
gyott ki, sokat tett korábban is a gyülekezetért. Még a Deák 
téri templomba is felutazott, hogy találkozzon Káldy püs-
pökkel. Kinézte az EvÉletből, hogy mikor prédikál ott. Így 
festette le a találkozást: „Odaléptem hozzá, megcsókoltam 
két oldalról, és azt mondtam neki: adjon papot gyülekeze-
tünknek!” Egy gond volt csak elnöktársammal: időnként it-
tasan jött a gyülekezetbe, bibliaórára, temetésre. Az éneke-
ket is ő vezette, azt is, amit nem ismert… Egy alkalommal 
a temető öltözőjében szemezgetett egy üveggel. Luther-ka-

bát-gombolás közben elfordultam, egye csuda, kortyoljon 
egyet. Iszonyatos krákogással köpte ki a pálinkának gondolt 
denaturált szeszt, amit a kandeláberekbe használtak. Első 
temetői virrasztásra belépve a ravatalozóba, a nyitott kopor-
só mellett, már alaposan feltöltve énekelt, ha azt éneklés-
nek lehet nevezni. Uramisten, mit keresek itt?! – gondoltam.

A biztosítékot az verte ki igazán, amikor ittasan imbo-
lyogva, udvari álldogálós beszélgetés közben rádőlt a babát 
váró feleségemre. Na, most már elég – gondoltam! Miért nem 
maradtam fényképész? Másnap, még délelőtt, józan állapotá-
ban beszéltem vele. Igyekeztem lelkipásztori lenni, amennyire 
ilyenkor lehetséges Arra kértem, hogy ne jöjjön ittasan a gyüle-
kezetbe. Ő, akit a rendőrség sem tudott kitiltani a templomból 
’56 után, az én hatásomra eltűnt, hónapokig nem jött. A cseresz-
nyefa alatt kaszáltam éppen, amikor elém lépett: Erős vár a mi 
Istenünk! – köszöntünk egymásnak. Tiszteletes úr, megbocsá-
tok magának. Erre én: Úgy gondolom, hogy nincs mit megbo-
csátania, én nem vétettem. Kis gondolkodás és köhintés után 
kérdezte: És maga megbocsát nekem? Jézusért igen, feleltem. 

Helyreállt a kapcsolatunk, tiszteltük, becsültük egy-
mást, összedolgoztunk, lett is eredménye. Évekkel később 
én temettem. Sírkövére ezt íratta: „Kezedre bízom lelkemet.”
(Zsolt 31,6) Tőle tanultam a Szegény fejem, hová hajtná-
lak… kezdetű énekünket (EÉ415). Egyik versszakáért meg-
szerettem: „Emlékezzél te szent Fiadra: / Nem jött ő az iga-
zakért; / Hanem magát halálra adva, / A bűnösökért onta 
vért. / Kik eltévedtek az úton, / Azokért jöttél, Jézusom.” 

Azt még elárulom, hogy az eset kapcsán szólt hozzám a 
Lélek: Először azt mondta, hogy ne hisztizz! Majd így folytatta: 
Nem mindig könnyű a szolgálat, de pont azért vagy itt, mert 
baj van. Azért van ige, törvény és evangélium, egyház és gyü-
lekezet, mert bajok vannak, mert szükség van megváltásra. 

Azóta sokszor eszembe jutott ez az eset, ha nehézzé vált 
a lelkészi munka. Meg kell tanulni nem csodálkozni az egy-
ház és a világ romlásán. Az orvos, ha belép a rendelőbe, nem 
csapja össze a kezét: mennyi beteg, és milyen rosszul néz-
nek ki! Az orvosnak az a feladata, hogy gyógyítson. A lel-
késznek pedig az, hogy hirdesse és élje az evangéliumot.

M É C S E S  A  T E  I G É D e
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Evangélikus iskolák erőforrásai és eredményessége
g  P U S Z T A I  G A B R I E L L A  –  B A C S K A I  K A T I N K A

Az újraindult evangélikus iskolarendszer értékei 

A kilencvenes évektől újrainduló és az újonnan alapított 
evangélikus iskolákat övező társadalmi érdeklődés láttán 
még a külső szemlélők is arra következtethettek, hogy az 
1948-ban államosított nagy hírű evangélikus iskolákat túl-
élte jó hírnevük. Azonban az oktatáskutatás eredményei azt 
mutatják, hogy az elmúlt bő két évtizedben végzett mun-
kájuk során számos új értéket teremtettek és halmoztak fel, 
amelyekkel a magyar oktatási rendszer s összességében a 
szélesebb társadalom javát is szolgálják. Mivel a kilencvenes 
évek közepe óta vizsgáljuk a felekezeti iskolákat, nyomon 
követhettük, melyek ezek az erősségek (lásd Pusztai 2004; 
2009; 2011; 2013a). Az ezredfordulón az evangélikus isko-
lákba jelentkező tanulók elsősorban a jó közösség, az életre 
szóló barátságok megtalálására, másodsorban színvonalas 
tanulmányi munkára, harmadsorban pedig a személyre 
szóló odafi gyeléssel nevelő tanárokra számíthattak. Száza-
dunk első évtizedének közepén a felekezeti középiskolába 
jelentkezők kiemelkedő arányban nyilatkoztak úgy, hogy 
azért választották iskolájukat, mert annak hagyományai, 
szellemisége vonzotta őket, valamint egy jó iskolaközösség 
tagjává szerettek volna válni, szemben a nem felekezeti is-
kolát választókkal, akik elsősorban az iskola  eredményei-
re hivatkoztak a továbbtanulási döntés meghozatala során, 
s ezeket részesítik előnyben azok a kelet-magyarországi 
evangélikus iskolások is, akiket 2015-ös vizsgálatunk so-
rán megkérdeztünk.

Kutatásaink során alkalmunk volt az evangélikus isko-
lával kapcsolatos elvárások teljesülését és a tanulók ered-
ményességét is megfi gyelni, s az adatok elemzésekor az 
egyházi iskola néhány fontos értékére és erőforrására vi-
lágítottunk rá. Ennek alapján egyértelmű, hogy az ered-
ményesség kulcsa a tanulói és szülői közösség szerves kap-
csolatrendszere. Az egymással gyülekezeti és kisközösségi 

kapcsolatban levő, egyező normákat követő tanárok, szü-
lők és gyerekek összetartozása a tanulók fejlődését segí-
tő erőforrássá válik. Ez adja az iskola szellemiségének azt 
az erejét, amely szorgalmasabb és céltudatosabb munká-
ra ösztönöz és visszatart a deviáns magatartásformák kö-
vetésétől. Amennyiben az evangélikus iskola közösségé-
ben dominánssá válik az erre épülő kapcsolatháló, akkor 
olyan diákok is profi tálnak belőle, akik maguk nem egy-
házias környezetből kerülnek ki (Pusztai 2004). A norma-
biztonságra épülő iskolaközösség hatása az is, hogy a ta-
nulók nemcsak a tanulás kredencialista elemeit, a jó jegy 
megszerzését, a továbbtanulást és az órai felkészülést tart-
ják szem előtt, hanem az iskolába járást, a tanárra való órai 
odafi gyelést és a társaik munkájának támogatását is, így 
a másik ember méltóságának, munkájának megbecsülése 
az iskolai tanulási környezet megkülönböztető jegyévé vál-
hat. Az iskola oktató és nevelő tevékenységének hatékony-
ságát az növeli igazán, ha a szülők és a tanítók, tanárok, a 
tantestületek tagjai nagy összhangot mutatnak a nevelési 
értékek tekintetében (Bacskai 2015). Az egyházi iskola ki-
emelkedő erőforrása a szülők átlag fölötti bizalma a peda-
gógusok iránt (Pusztai 2011). Az iskolaközösséget jellemző 
bizalomteljes légkör a tanárok, tanítók önkéntes munká-
ján alapuló bőséges iskolai szabadidős és extrakurrikulá-
ris programkínálatnak is köszönhető, amelyek között lel-
ki alkalmak és közösségépítő tevékenységek jelentős súly-
lyal szerepelnek (Pusztai 2009).

Mit tudunk az evangélikus fi atalokról?

Az evangélikus iskolák hagyományosan a legnyitottabbak 
más felekezetű tanulók előtt, s az ezredfordulón ezen intéz-
mények tanulóinak fele más felekezethez tartozott. A bő-
vülő felekezeti iskolahálózatnak köszönhetően egyre több 
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tanuló juthat el saját egyháza iskoláiba, így az evangélikus 
gyerekek, fi atalok is. De mit tudunk róluk? A legfrissebb 
átfogó információink a Kutatópont által készített Magyar 
Ifj úság 2012 vizsgálatból származnak, amelynek adatai ré-
gió, település, életkor és nem tekintetében reprezentálták 
a 2012 őszén 15 és 29 év közötti korcsoporthoz tartozó ma-
gyar fi atalokat. A vizsgálat kérdéseire választ adó 8000 fő-
ből azonban mindössze 3800-an nyilvánultak meg akkor, 
amikor felekezeti hovatartozásukról, vallásosságukról esett 
szó.1 Az evangélikusságukat ilyen módon vállaló fi atalok 
(130 fő) aránya a teljes népességbeli arányok alapján vár-
hatónak nagyjából megfelel.

A többi felekezethez tartozó fi atalhoz képest kiemel-
kedő eredmény, hogy az evangélikusnak keresztelt fi ata-
lok 89-a válaszolta, hogy ő a vizsgálat időpontjában is az 
evangélikus egyház tagja. Ennek ellenére a vallásosságuk 
karakterét leíró kérdésre 70-uk azt a választ adta, hogy a 
maga módján vallásos, miközben 15-uk egyháziasnak és 
10-uk bizonytalannak látja magát. Mivel azonban nem 
egészen a kétharmaduk (62) vallásos nevelésben része-
sült, könnyen működésbe léphetett körükben az a jelen-
ség, hogy szigorúbb kritériumok alapján ítélik meg saját 
vallásosságukat és az egyházuk tanításának való megfele-
lésüket, hiszen a vallásos nevelésben, hitoktatásban részt 
vevőknek érthetően konkrétabb fogalmaik vannak erről. 
A 2012-ben magukat evangélikusnak valló fi atalok nagyobb 
arányban számoltak be arról, hogy vallásos nevelést kap-
tak, mint a reformátusok, akiknek 55-a tapasztalta ezt, 
azonban az evangélikus családok teljesítménye elmarad a 
katolikusokétól, hiszen ott három katolikusnak keresztelt 
gyermek közül kettőt biztosan hitben neveltek. Az evangé-
likusnak keresztelt fi atalok életük jelentős eseményeit egy-
házi közösségben szeretnék megélni: más felekezetek ifj ú 
tagjaihoz képest a legnagyobb (70 fölötti) arányban ter-
veznek egyházi esküvőt.

Igaz, hogy a fővárosiak rejtegették leginkább feleke-
zeti kötődésüket, de a válaszadást vállaló evangélikus fi a-
talok az ország hagyományos evangélikus vidékein élnek 
nagyobb arányban. A legnépesebbtől indulva Bács-Kis-
kun, Győr-Moson-Sopron, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyékben laknak, s kétségtelen körükben a nagyvárosi-
ak túlsúlya. A válaszadó evangélikus fi atalok a többi tör-
ténelmi egyházhoz tartozóknál kedvezőtlenebb helyzet-
ben vannak abból a szempontból, hogy bő egyötödüknek 
nincsen testvére, s további 54-uknak mindössze egyet-
len testvére van, ezzel megközelítik a felekezeten kívüliek 
demográfi ai jellemzőit. 

Miközben az evangélikus fi atalok szüleinek körében a 
középfokú végzettségűek fordulnak elő kiemelkedő arány-

 1 Ennek oka, hogy a kérdőív többi részétől eltérően ezt a kérdés-
blokkot önkitöltős technikával vették fel, a válaszmegtagadás Buda-
pesten és Pest megyében volt a legnagyobb arányú. Pusztai 2008.

ban, a gyermekeik körében felülreprezentáltan vannak je-
len a felsőoktatásba bejutó, illetve a diplomás fi atalok. Meg-
jegyezzük, hogy ez nemcsak az evangélikusok jellemzője. 
A 2012-es ifj úságvizsgálat adatait elemezve rámutattunk, 
hogy a közösségi vallásgyakorlattal bíró fi atalok körében 
mind az alap-, mind a közép-, mind pedig a felsőfokú vég-
zettségű szülői háttér esetén szignifi kánsan magasabb a 
felsőoktatásba bejutók, a diplomát szerzők, valamint a hi-
vatásként értelmezett foglalkozás és munkahely megtalá-
lásában bízók aránya (Pusztai 2013a; 2015). Ez azt jelenti, 
hogy ezek az iskolák tartós és pozitív hatást voltak képe-
sek gyakorolni a fi atalok tanulmányi eredményeire, mun-
kafegyelmére, kitartására és a jövőbe vetett bizalmára az 
utóbbi bő két évtizedben. A felekezeti iskolák belső vilá-
gát tanulmányozó újabb kutatások híján csak remélhetjük, 
hogy az evangélikus iskolák ezen erőforrásai a jövőben is 
hasonló hatással bírnak majd. 

Az evangélikus iskolák az országos 

kompetenciamérésben

Egy iskola eredményessége, tanulókra gyakorolt hatása 
csak hosszú távon mérhető igazán. A kutatók évtizedek 
óta keresik azokat az előrejelzőket, amelyek már az intéz-
mény falai között könnyen megragadhatók. Jelen tanul-
mányban az iskolák eredményességének egy vékony sze-
letét kitapintani képes országos vizsgálat tükrében nézzük 
az intézmények munkáját. Az országos kompetenciamé-
rés (a továbbiakban OKM) egy 2001 óta minden évben 
megszervezett országos méréssorozat. A mérés, mint azt 
neve is mutatja, elsősorban a hétköznapi gyakorlatban 
is jól működő képességeket igyekszik azonosítani, tehát 
kevésbé tananyagra koncentráló tudást mér. A mérés kö-
telező, tehát minden, az adott évben 6., 8. és 10. évfolya-
mon tanuló diák kitölti. A diákok a tesztfüzetek mellett 
kitöltenek egy a családi hátterükre vonatkozó kérdőívet 
is, így az eredmények a családi származás függvényében 
is értelmezhetők. Emellett az iskolák vezetői is töltenek 
ki kérdőívet, ami az iskolák működési feltételeit, felsze-
reltségét, esetleges problémáit tárja föl. Ez lehetővé teszi, 
hogy számos szempontot fi gyelembe véve értelmezzük az 
adatokat és eredményeket. Az alábbiakban az evangélikus 
iskolák 2013-as és 2014-es mérésben elért eredményeit sze-
retnénk bemutatni. 

Az adatok bemutatását a középiskolákkal kezdjük, mi-
vel az evangélikus egyház és a gyülekezetek több közép-
iskolát tartanak fönn, mint általános iskolát, és ezekben 
több tagozaton tanulnak a diákok, ezért ez az oktatási szint 
adatgazdagabb. Az OKM két kompetenciaterületet vizs-
gál, a szövegértést és a matematikát. A hagyományosan a 
tanév végén megírt teszteken a diákok egyenként érnek el 
bizonyos pontszámot, a pontszámokat iskolánként és ta-
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gozatonként is összesítik, így láthatjuk, hogy egy-egy is-
kolának és azon belül a tagozatoknak milyen az átlagos 
teljesítménye. Az iskolák országos átlaga szövegértésből 
1602, matematikából 1621. Az evangélikus középiskolák 
átlaga ennél sokkal magasabb: szövegértésből 1723, mate-
matikából 1731. Az evangélikus iskolákban – az evangéli-
kus vallású magyar lakosság jellemzőiből következően is 
– magasabb a diákok státusa az országos átlaghoz képest. 
A diákok családi hátteréről – főként a szülők iskolázottsá-
ga, munkaerő-piaci státusa, a család lélekszáma, lakáskö-
rülményei alapján – képzett index országos átlaga 0,011, 
míg az evangélikus iskoláké 0,57 a 10. évfolyamon tanu-
lók körében. A kompetenciamérésen – mint szinte bár-
mely tudásmérő teszten – elért pontszám mindenhol a vi-
lágon szoros összefüggésben áll a családi háttérrel, ezért 
szükséges megvizsgálni, hogy az evangélikus iskolák jó, 
sőt kimagasló eredményei mennyiben köszönhetők a diá-
kok társadalmi hátterének, és mennyiben az iskolák peda-
gógiai munkájának (Bacskai 2015). Ehhez a legfontosabb 
információt az szolgáltatja, ha megnézzük, hogy az orszá-
gos tapasztalatok alapján mennyi volna a diákoktól a csa-
ládi hátterük alapján elvárt pontérték, s ehhez képest ők 
mennyivel teljesítenek jobban vagy kevésbé jól. Ha ezt is-
kolánként és tagozatonként összesítjük, nem összekever-
ve a nyolcosztályos szerkezetváltó tagozatot a szakközépis-
kolával, akkor láthatjuk, hogy vannak olyan iskolák, ame-
lyek a tanulók összetétele alapján tőlük elvárhatótól jobban 
teljesítenek, hiszen diákjaik a családi hátterük alapján jó-
solt pontszámnál többet értek el. Az első ábráról leolvas-
hatjuk, hogy több evangélikus iskola (és tagozat) pontjai 
magasabbak, mint azt az ott tanuló diákok családi hátte-
re alapján jósoltuk. Ezekben az iskolákban tehát a csalá-
di hátrányokat eredményesen kompenzálják, és a pedagó-
gusok munkája sokat ad hozzá a diákok teljesítményéhez. 

Meg kell említeni, hogy ezek nem feltétlenül azok az is-
kolák, amelyeknek a pontjai abszolút értékben a legmaga-
sabbak, tehát nem azok, amelyek a populáris média által 
idézett ranglisták élén szerepelnek. Az ilyen rangsorokban 
kiemelt iskolák előnye ugyanis sok esetben abból származ-
hat, hogy jól felkészült, magas kulturális tőkével rendelke-
ző diákokat vesznek föl, akiknek képességei és tudása már 
önmagában is biztosíték a jó eredményekre. Ugyanakkor 
azt gondoljuk, hogy az egyházi iskolák nagy értéke éppen 
az, hogy hatékonyan tudják segíteni és motiválni azokat 
a diákokat is, akiknek családja kevésbé tehetős, kulturális 
tőkéjük pedig alacsonyabb. Mint korábbi kutatásainkban 
rámutattunk, ez a tanárok elkötelezettségének, extrakur-
rikuláris, vagyis a tanórán kívüli elfoglaltságok bőséges 
kínálatának köszönhető (Bacskai 2008). 

Az általános iskolai képzést vizsgálva kicsit eltérő ké-
pet kapunk. Ha összehasonlítjuk az evangélikus iskolai át-
lagokat az országossal, akkor azt látjuk, hogy míg mate-
matikából az országos átlag 1470, szövegértésből 1472, ad-

dig az eredmények ‒ bár ebben az esetben is fölülmúlják az 
országos átlagot ‒ nem olyan kiemelkedők, mint a közép-
iskolákban. Matematikából 1489, szövegértésből (itt kife-
jezettebb a különbség) 1502 az adatbázisban lévő 14 evan-
gélikus általános iskola átlaga. A családi háttér is előnyö-
sebbnek tűnik, az országos átlagpont –0,13, az evangélikus 
iskoláké 0,21. A két iskolaszint különbségét látva a felüle-
tes szemlélőnek úgy tűnhet, hogy az evangélikus középis-
kolák erősebben képesek teljesíteni. Ha azonban visszaté-
rünk előző gondolatmenetünkhöz, hogy az iskolák peda-
gógiai munkáját az elvárt pontszámtól való eltérés fejezi 
ki, akkor tovább kell lépnünk. Pillantsunk az alábbi diag-
ramra, amely megmutatja, hogy egyetlen esetet leszámítva 
valamennyi általános iskola mérlege pozitív ebből a szem-
pontból, vagyis igen jelentős mértékben képesek a tanulók 
előrelépéséhez hozzájárulni. 

1. ábra. Az evangélikus középiskolák matematikapontjainak elvárt 
pontszámtól való eltérése

Forrás: OKM 2013 alapján, saját szerkesztés2

2. ábra. Az evangélikus általános iskolák matematikapontjainak 
elvárt pontszámtól való eltérése

Forrás: OKM 2014 alapján, saját szerkesztés

 2 Azért használtuk a 2013-as adatbázist, mert kevesebb volt a válasz-
hiány a háttérkérdőívek esetében.
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A Jézus által közvetített elvek és a modern pszichológi-
ai felfogás között érdekes párhuzamokat fedezhetünk fel. 
Írásunkban a Biblia részleteiből indulunk ki, Jézus visel-
kedését bemutató jeleneteket és példabeszédeket választva. 
Ezek a példák jól értelmezhető elveket rejtenek a neveléssel, 
emberekkel való bánásmóddal és a pszichoterápiával kap-
csolatban. Megmutatjuk, hogy ezek hogyan kapcsolódnak 
a pszichológia modern felfogásmódjához.

Ahhoz, hogy Jézus viselkedésének meglepően „mo-
dern”, a mai pszichológiai gondolkodásunk szerint az em-
berekkel való bánásmód hatékony módszereit alkalmazó 
elemeit kellően értékeljük, érdemes számba venni, hogy Jé-
zus korának milyen volt az általános közfelfogása a neve-
léssel és általában az emberi magatartás szabályaival kap-
csolatban. Így talán még meglepőbbek, de mai gondolko-
dásmódunk alapján már jól értelmezhetően hatékonyak 
Jézus üzenetei. A korabeli emberek a Biblia tanúsága sze-
rint is meglepődtek ezeken, mi viszont azon gondolkod-
hatunk el, hogy elégségesek-e arra az emberi magyaráza-
tok, hogy Jézus mindennek a tudásnak birtokában volt.

Jézus korának közfelfogása 

A korabeli zsidó közgondolkodást sok szempontból a jutal-
mazás-büntetés elve jellemezte. Az akkori emberek meg-
győződése volt, hogy a testi bajok az elkövetett bűnök kö-
vetkezményei, ha nem is az adott ember, de a szülei felelősek 
szerencsétlen sorsáért, testi bajokért vagy lelki betegségekért. 
Az emberek közti viselkedés a kölcsönösségen alapult, a fo-
gat fogért magatartás elfogadott volt. A törvények betartását 
mindennél fontosabbnak vélték, és az elkövetett bűnök meg-
torlását helyesnek, sőt szükségesnek tartották, sőt úgy gon-
dolták, hogy a bűnösöket a közösség jogosan veti ki magából. 

A nevelési elvek változásai a 20. századi 

pszichológia hatására

A 20. század nevelésfelfogására számos pszichológiai 
irányzat és pszichológusok által közvetített gondolat ha-
tást gyakorolt, ezeket nehéz lenne felsorolni, de nem is 
célunk mindegyiket érinteni. Három jelentős irányzat 
hatását tartjuk fontosnak a mondanivalónk szempontjá-
ból: a behaviorizmus, a kognitív pszichológia és a huma-
nisztikus pszichológiai irányzat hozzájárulását a nevelés-
pszichológiához. 

A behaviorizmus alapgondolata annyiban szorosan 
kapcsolódik az emlegetett, kétezer évvel korábbi szemlé-
letmódhoz, hogy a viselkedés és a büntetés vagy jutalom 
kapcsolatát tartja a viselkedésszabályozás legfőbb eszkö-
zének (Carver–Scheier 1998). A célja azonban a büntetés 
és jutalmazás módjának optimalizálása, ami nem a hely-
telen viselkedéssel arányos büntetést, hanem a viselkedés-
gátláshoz elégséges megerősítést állítja a középpontba. Ez 
egyrészt a jutalmazás előtérbe helyezését jelenti a bünte-
tés helyett, másrészt az időzítés fontosságát hangsúlyoz-
za. Célja nem a megfelelő jutalom vagy büntetés adása a 
viselkedés függvényében, hanem olyan visszajelzés, meg-
erősítés adása, ami segít az egyénnek a kívánatos maga-
tartás elsajátításában.

A kognitív pszichológia legfőbb üzenete a neveléspszi-
chológia számára annak kiemelése, hogy a szabályok ér-
telmének belátása, a büntetés és jutalmazás mellett adott 
magyarázat is fontos része a viselkedésszabályozásnak 
(Cole–Cole 2006). Sőt a szabályok értelmének belátá-
sa önmagában, akár külső megerősítés nélkül, pusztán a 
személyes kapcsolat mentén is képes a gyermekek (és akár 
mindnyájunk) viselkedését befolyásolni.
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A humanisztikus pszichológia szemlélete már igazi for-
dulatot jelent a nevelés területén (Rogers 2000). A külső 
szabályozás helyett az egyén önfejlődésre való képessé-
gét tartja a személyiségfejlődés fontos tényezőjének. Alap-
gondolata szerint mindenki törekszik jobbá válni, ha pszi-
chésen jól van, és ezért a személy pszichés egészségét kell 
támogatni. A támogatás eszközei: empátia, elfogadás és 
kongruencia/őszinteség. A személy énképére a környezet 
visszajelzései hatnak, a visszajelzés akkor fejleszt, ha a sze-
mély hinni tud a saját jobbá válásában. Rogers munkássá-
gára épülnek Th omas Gordon hatékony kommunikációs 
tanácsai (1991). Ezek közül a mondanivalónk szempontjából 
érdemes kiemelni a közléssorompókra vonatkozó elképze-
lését. A közléssorompók olyan, a hétköznapokban gyakran 
használt eszközök, amelyek megbénítják a két szemben ál-
ló fél közti kommunikációt, a helyzet megoldása, a konfl ik-
tus feloldása helyett a másik személy ellenállását vagy még 
rosszabb lelkiállapotba kerülését okozzák. Ilyen közlésso-
rompók: parancsolás vagy utasítások adása, fi gyelmeztetés 
és fenyegetés, prédikálás, moralizálás, tanács, megoldási 
javaslatok, logikai érvelés, kioktatás, ítélkezés, kritizálás, 
faggatózás stb. Ezek azért nem hatékonyak, mert minden 
esetben a közlő fél akarja megmondani, hogy mi történjen, 
és nem veszi fi gyelembe a másik lelkiállapotát, nem bízik 
abban, hogy a másik maga képes megoldani a problémá-
kat, esetleg helyrehozni a hibáit. 

Milyen elvek ismerhetőek fel Jézus viselkedésében 

és tanításában?

A következő bibliai részletek olyan jeleneteket írnak le, 
amelyek a mi olvasatunkban gyakran hívják elő a köz-
léssorompókat, és szép példákat kapunk arra, hogy ezek 
hogyan kerülhetőek el. Azonban ezekben a történetekben 
nem csupán arról van szó, hogy Jézus „profi  kommuniká-
tor”, aki elkerüli a kommunikációs hibákat, hanem arról is, 
hogy a humanisztikus pszichológia által húsz évszázaddal 
később felismert alapelveket, a feltétel nélküli elfogadást, az 
empátiát és a másik fél fejlődésébe vetett feltétlen bizalmat 
láthatjuk ezekben a történetekben működni.

Jézus első követői

„Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és 
amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, 
az Isten Báránya! Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt 
mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor 
látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők 
pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol 
laksz? Ő így szólt: Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, 

meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon; mint-
egy délután négy óra volt.” (Jn 1,35–39)

Képzeljük el, hogy valaki egyszer csak a nyomunkba 
ered, és azt kérdezi: „Hol van a lakásod?” Minimum egy 
kérdést kap válaszul, valami olyat, hogy „Miért kérdezed?”, 
rosszabb esetben: „Semmi közöd hozzá!” – kérdezgetést 
vagy kioktatást. Jézus azonban érti a kérdés mögött meg-
húzódó kérést: szeretnének vele megismerkedni. A jele-
netben nemcsak az a szép, hogy Jézus érti a kérdésben a 
kérést, hanem az is, hogy nem dörgöli az orruk alá, hogy 
ezt nyíltabban kellene kifejezni. Elfogadja a ki nem mon-
dott kívánságot, hogy csatlakozzanak hozzá. Nem csupán 
„kicsomagolja” a másik mondanivalóját, ahogy ezt Gor-
don ajánlaná, hanem közléssorompók helyett tapintattal 
közeledik feléjük. 

A következő jelenet szintén egy apostol elhívása, de itt 
már a feltétlen elfogadásra és a fejlődésbe vetett hitre is 
példát kapunk.

Jézus elhívja Lévit 

„Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a 
vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: Kövess engem! Az 
otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. Lévi nagy ven-
dégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott, 
vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztal-
hoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolód-
tak, és ezt mondták tanítványainak: Miért esztek és isztok a 
vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt ne-
kik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem 
a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 
hanem a bűnösöket megtérésre.” (Lk 5,27–32)

Jézus minden előítélet nélkül hív meg egy elítélt foglal-
kozást űző embert, és megelőlegezi a bizalmat, hogy Lévi 
megváltozik. Nem számít, hogy eddig mit követtünk el, 
hogyan éltünk, mi mindent nem sikerült jól és becsülete-
sen tennünk; ő hisz abban, hogy ez az ember, és a „bete-
gek és bűnösök” képesek – mai tudásunk alapján hozzá-
tehetjük: az elfogadás révén – megváltozni.

Ennek a feltétel nélküli elfogadásnak az egyik legszebb 
példáját az egyik közismert példabeszédben találjuk. 

A tékozló fi ú

„Azután így folytatta: Egy embernek volt két fi a. A fi atalabb 
ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám 
eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány 
nap múlva a fi atalabb fi ú összeszedett mindent, elköltözött 
egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsa-
pongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség 
támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor 
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elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, 
aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szíve-
sen jóllakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók 
ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt 
mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, 
én pedig itt éhen halok! Útra kelek, elmegyek apámhoz, és 
azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 
Nem vagyok többé méltó arra, hogy fi adnak nevezzenek, 
tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve 
el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta 
őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 
őt. A fi ú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen 
és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fi adnak nevez-
zenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki 
hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az 
ujjára és sarut a lábára! Hozzátok a hízott borjút, és vágjá-
tok le! Együnk, és vigadjunk, mert ez az én fi am meghalt és 
feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezd-
tek.” (Lk 15,11–24)

A történet erkölcsi tanulságain túl most érdemes kicsit 
elidőzni az apa magatartásán. Mint szülő nem várja meg, 
hogy egy szót is váltson a fi ával, kérés nélkül, maga indul 
felé. Nem kérdezi, hogy hol volt ennyi ideig, nem faggat-
ja, hogy mit csinált, nem kérdezi, mi lett a nagy vagyon-
nal. Csak elfogadja, megöleli és megszánja, hiszen látszik 
rajta, hogy bajba sodorta saját magát. Meghallgatja a bo-
csánatkérést, de nem mondja, hogy „lám, lám”, vagy hogy 
„megmondtam, hogy ennek nem lesz jó vége”. Szép ruhá-
ba öltözteti és visszaadja az önbecsülését, mert ékszert és 
sarut is ad rá, visszaemeli a fi úi státuszba. Egyenrangúan 
bánik vele, felnőttként, és csak az elfogadást nyújtja. Azon-
ban a történetnek itt nincs vége.

„Az idősebb fi ú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet 
közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott 
egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szol-
ga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott 
borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az meghara-
gudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte 
őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány eszten-
deje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, 
de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy 
mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fi -
ad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad 
neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te 
mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örül-
nöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, 
elveszett és megtaláltatott.” (Lk 15,25–32)

Az előző szakasz után természetesnek találhatjuk, hogy 
az apa az idősebb fi ú méltatlankodását és szemrehányást 
éppoly megértően fogadja el. A meglepő az a bölcs szülői 
magatartás, ami ebben a félmondatban sűrűsödik: „min-
denem a tied”. Az apa nevelői attitűdjét a mai fogalma-
ink szerint megkívánó szülői magatartásnak címkézhet-

jük (Cole–Cole 2006). Egyszerre szeretetteli, elfogadó 
és követelményeket is állító, nem a féltékeny báty, hanem 
a könnyelmű öcs felé. Megbocsát, vigadozik és örül a fi ú 
visszatérésén, de a vagyont nem osztja újra, bármilyen 
könnyen megtehetné. A tettei következményeit a tékozló 
fi únak kell viselnie. Ez következik a fejlődésébe vetett bi-
zalomból és az egyenrangú bánásmódból. A fi ú felnőtt-
ként kikérte a vagyonát, bánt vele, ahogy bánt, és most 
az ő dolga, hogy megéljen. Ahhoz, hogy ezt szülőként el-
fogadjuk, tudni kell bízni abban, hogy képes rá. Ebben a 
példabeszédben joggal feltételezhetjük, hogy az apa meg-
adja a bizalmat.

A változás képességébe vetett bizalomról szól többek 
közt a következő történet is, de ennél sokkal többről, arról 
is, hogy hogyan bánjunk másokkal.

Jézus és a házasságtörő asszony

„Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel 
ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzáse-
reglett; ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor odavezettek 
az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság-
törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: 
Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten ér-
ték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy 
kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért 
mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk 
őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor to-
vábbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: 
Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És le-
hajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás 
után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asz-
szony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyene-
sedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt 
hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el 
téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta 
neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva 
többé ne vétkezz!” (Jn 8,1–11)

Jézus az ítélkezőket arra szólítja fel, hogy először önér-
tékelést tartsanak. Saját maguk megértésén keresztül jut-
nak el oda, hogy a másik cselekedetét máshogy értékeljék. 
Ez az alapja az empátiának. Bele kell helyezkednünk má-
sok helyzetébe, ebben az esetben a saját példájukon keresz-
tül átgondolni, hogy miért hibázik valaki. Talán túlzás fel-
tételezni, hogy a törvény kegyetlen betartásától egyenesen 
eljutnak a másik megértéséig. Az első lépés valószínűleg 
inkább a kelletlen engedelmesség Jézusnak, amiben az a 
szociálpszichológiai szempont is közrejátszik, hogy a jele-
net a Jézust követő tömeg jelenlétében történt. Nehéz lett 
volna a tanítványok tömege előtt szembeszállni Jézus sza-
vaival, miután mint szakértőhöz tanácsért fordultak hoz-
zá. A látszatot is fenn kellett tartani, akkor is, ha a szöveg 
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nyíltan írja, hogy ez csak egy álságos kérdés volt. Ez azon-
ban már nemcsak Jézus emberismeretéről szól, hanem az 
emberi természetről is, arról, hogy a látszat megőrzése 
mennyire fontos számunkra.

Sok olyan hely van a Bibliában, ahol érdemes elidőzni 
a pszichológiai tartalmakon. Kedvcsinálásul hadd ajánl-
junk két további részletet: a bűnös nő megkeni Jézus lábát 
(Lk 17,41–48) és a hamis sáfár (Lk 16,1–8), ez utóbbit talán 
már nem is értjük teljesen az anyagias és földi törvények 
által szabályozott világban élve.
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Amióta ember létezik, a közösség is létezik. A „közösség” 
kifejezés nagyon erős pozitív jelentéseket hordoz, és na-
gyon szorosan kapcsolódik az ember együttes tevékeny-
ségeit leíró, jellemző más fogalmakhoz, mint amilyen a 
csoport, a társulás, a társadalmi rendszer és az értékekkel 
szabályozott erkölcsi szokás, mint a kultúra, a vallás és a 
politika (Vercseg 1998). A közösség fogalmának megha-
tározása, a közösségről való gondolkodás, a közösségben 
való együttlét mikéntje és módja mindig is a társadalom-
tudományi gondolkodás előterében állt. A hagyományos 
elképzelésekhez képest a kortárs gondolkodás a közösség 
meghatározását és elemzését egyre újszerűbb meglátások-
kal próbálja meg leírni. Csányi Vilmos etológiai kutatásai 
alapján arra mutat rá, hogy a modern társadalmakban 
leginkább jellemzővé az egyszemélyes közösségek válnak. 
A hagyományos közösségeket összetartó erő – a bizalom 
és a hűség – megkérdőjeleződik, helyette „a közösségfor-
málásban a szabálydominencia és a konstrukciós aktivitás 
hatalmasodik el, az egyezkedés kultúrája válik általánossá” 
(Csányi 2008, idézi Veress 2008, 15. o.). A kommuniká-
cióelméleti vizsgálódások pedig arra hívják fel a fi gyelmet, 
hogy a közösség kialakulásához az emberi csoportokban 
fellelhető kommunikációs kényszer vezet el. Ropolyi László 
az emberi kommunikációt egyfajta „közösségépítő techni-
kának” tekinti, amely a modern társadalmakban átveszi 
a rítusoknak a tradicionális társadalmakban betöltött ko-
héziós szerepét (Ropolyi 2006, idézi Veress 2008, 16. o.). 

A II. vatikáni zsinat óta a katolikus egyház életével, val-
lásgyakorlatával kapcsolatban egyre többször lehet olvasni 
a közösség fontosságáról. Az egyház lényegéhez tartozik, 
hogy élő, látható szeretetközösség. A közösségben valósul 
meg az egyház küldetése. A II. vatikáni zsinat óta eltelt idő-

szakban az egyházi diskurzus egyik legizgalmasabb kérdé-
se az volt, hogy hogyan értelmezhető Isten kommunió ként 
(közösségként), és hogyan bontakozik ki ez a kommunió 
az emberek közötti kapcsolatokban (Kiss 2001, 202. o.). 
A kommunikációt a teológusok nem a modern informá-
ciós technika terminológiája szerint, hanem a szó etimo-
lógiájából kiindulva a communis, communio – a „vele len-
ni”, „együtt létezés”, az „együttesség a szeretet” kifejezés 
alapján értelmezik. A kommunió, a közösség cselekvésből 
születik, amely közösséget hoz létre. A közösség a közös-
séget teremtő kommunikáció előfeltétele, de gyümölcse is. 

Utasi Ágnes a közösségi kapcsolatok és a közélet kap-
csolatát részletező tanulmányában már a bevezetőben egy 
fontos összefüggésre mutat rá (Utasi 2009). A közéleti kö-
zösségi kapcsolatokkal való rendelkezés elsősorban a ked-
vező társadalmi és gazdasági tőkével rendelkezők privilé-
giuma és praxisa. Egy 2005-ben készült nemzetközi össze-
hasonlító vizsgálat (24 európai országot érintve) ezenfelül 
még arra is ráirányítja a fi gyelmet, hogy a gazdaságilag és 
társadalmilag jobb környezetben működő társadalmak-
hoz képest a posztszocialista országok lakosságának szá-
mottevően kisebb aránya kötődik közösséghez vagy bár-
milyen egyesülethez. Sőt ugyancsak itt alacsonyabb a ba-
ráti vagy informális társaságokhoz tartozók aránya is (uo. 
11–12. o.). A rendszerváltást követően nagyfokú várakozás 
volt a közösségi kapcsolatok megerősödését illetően, ame-
lyet alapvetően a civil szféra megerősödésétől és az állam-
polgárok „nagykorúvá válásától” reméltek. Ez azonban 
nem következett be, sőt még a korábban jól (vagy viszony-
lag jól) működő tradicionális közösségek mozgástere is be-
szűkült. „Kétségtelenül a nemzetközi szociológiai vizsgála-
tok is azt jelzik, hogy a közösségek leépülésének tendenciája 
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az utóbbi évtizedekben nem csak a »demokráciát tanuló« 
posztszocialista országokban szembetűnő. Az utóbbi évti-
zedekben a piacgazdasággal működő legtöbb társadalom-
ban redukálódtak a civil kötelékek.” (Putnam 2002, idé-
zi Utasi 2009, 13. o.)

A késő modern társadalomban a közösséghez tartozás 
egyre problémásabbá vált, az individualizmus nemcsak az 
egyéni életutak alakulásában, de a közösségek kialakulá-
sában, fenntartásában és a közösséghez kapcsolódásban is 
komoly problémát jelent. És hogy ez nem pusztán civil tár-
sadalmi, de egyházi probléma is, arra Máté-Tóth András 
hívja fel a fi gyelmünket. „Posztmodern felé hajló társadal-
munkban az egy egyház egységét felváltja a sok kis közös-
ség sokfélesége. Ez a közösségek újfajta kommunikációját és 
az »egység« fogalmának újragondolását igényli” – mond-
ja konferencia-előadásában.1 A provokatív kijelentést Peter 
Sloterdijk holland fi lozófus gondolatmenetével támasztja 
alá, aki opus commune-nak nevezi a társadalmak közös-
ségi meghatározottságát. „Mihelyt magasabb szinten szé-
tesik az opus communae, az emberek csak kisebb egysé-
gekben regenerálhatják magukat” – állítja a szerző (Slo-
terdijk 1995, idézi Máté-Tóth 2000, 160. o.). Máté-Tóth 
pesszimista hangot üt meg idézett tanulmányában, és ar-
ra a megállapításra jut, hogy „az egyháznak meg kell bir-
kóznia azzal a problémával, hogy hagyományos egység-
teremtő gyakorlata, sőt az egyház egységéről vallott ha-
gyományos tanítása az élménytársadalom posztmodern 
viszonyait már nem képes kezelni” (Máté-Tóth 2000, 
164. o.). Wolfgang Huber inkább az egyházak felelősségét 
emeli ki, amikor annak a véleményének ad hangot, hogy 
az egyházak nagyon fontos szerepet tölthetnek be az indi-
vidualizmus és a közösségi lét közötti közvetítésben (Hu-
ber 2002, 15. o.).

Az előzőekben leírtakból levonható az a következte-
tés, hogy Magyarországon nagy szükség van a közösségek-
re. A lelkiségi mozgalmak, kisközösségek búvópatakként 
vannak jelen az egyházak és a társadalom életében, de ko-
héziós erejűk ennél sokkal nagyobb.2 A hiányt és szüksé-
get tapasztalva kell reagálnunk a helyzetre, és ennek egyik 
megoldása lehet az, hogy a keresztény iskolai szocializáció 
részévé tesszük a közösségfejlesztést. Az egyházi iskolák-
ban szocializálódó, felnövekvő nemzedék számára lehető-
vé kell tenni, hogy megtapasztalhassák a közösség pozitív 
kohéziós erejét, és azt, hogy egy közösség tagjának lenni 
milyen segítséget és erőt jelenthet a mindennapokban. En-
nek útja lehet a közösségfejlesztés,3 amelynek egyik mód-

 1 A Magyar Tudományos Akadémia Filozófi ai Intézete és az Evangé-
likus Hittudományi Egyetem közös konferenciája, 1999. október 28–29. 
 2 A közösség kohéziós erejéről lásd Korpics 2012. 
 3 A közösségfejlesztés módszerei között a hazai szakirodalom 
négy fő csoportot különböztet meg: az aktivizálás, az együttműködések 
kialakítása, a helyi nyilvánosságot szervező módszer és a gazdaságfej-
lesztő módszerek. Lásd Balázsi 2000; Vercseg 1998.

szere a kommunikációs tréning, amelyet akár a tantestü-
let fejlesztésére, akár az osztályközösségek motiválására fel 
lehet használni. A kommunikációs készségek fejlesztésé-
nek gyakorlati útja a kommunikációs, konfl iktuskezelési 
és közösségfejlesztő gyakorlatok elvégzésén keresztül ve-
zet. A tréninget érdemes egy napra tervezni, majd ismétlő, 
fenntartó alkalmakat beiktatni a közösség szabályainak, 
értékeinek folyamatos érzékeltetésére, szinten tartására. 
A tréninget érdemes a közösség szabályainak közös lefek-
tetésével és „kőbe vésésével” kezdeni. Ennek módszereiként 
lehet alkalmazni az elvárásfa, értékfa megalkotását. Ezeket 
a közösen létrehozott „alkotásokat” érdemes kifüggeszte-
ni, az osztálydekoráció részévé tenni, hogy mindenki szá-
mára mindig jól láthatóak és követhetőek legyenek. Ezek 
a közös alkotások egyfajta „szerződésként” képesek mű-
ködni az osztályközösség szabályainak megalkotásában és 
későbbi vonatkozási keretként való érvényesítésben. A tré-
ningen ki kell térni arra, hogy mit jelent egy kultúrához 
tartozni, ezt hogy lehet megtapasztalni és jól kezelni. Ezt 
követően pedig érzékeltetni kell a résztvevőkkel, hogy mit 
jelent a kultúrán kívüliség átélése, és hogy ezt hogyan le-
het feloldani, segíteni.4 Ha a kultúra felől közelítünk a kö-
zösségfejlesztés módszertanához, még egy nagyon fontos 
szempontot fel kell vennünk a tárgyalásba. Ez pedig az ér-
tékmegőrzés, értékátadás, értékteremtés szempontja. Az 
értékátadás kommunikáció révén valósul meg. A kultú-
ra megőrzésének és átadásának folyamata elválaszthatat-
lan az értékektől. Az értékteremtés, őrzés és elsajátítás az 
egyéni és társadalmi fejlődés egyik alapfeltétele. Az értékek 
keletkezése és fennmaradása fontos velejárója a közössé-
gek létének és a csoportműködések törvényszerűségeinek 
(Szke-Milinte 2005, 72. o.), így az értékek számbavéte-
le és ezek megőrzése és átadása módjainak számbavétele 
is fontos része a tréningnek. 

Mit jelent számunkra a közösséghez tartozás? Mi-
ért ilyen fontos az életben való boldoguláshoz, eligazo-
dáshoz a kultúra és az a közösség, amely ezt számunkra 
közvetíti? Az egyén által a kommunikációban aktivizál-
ható tudásnak a közösségi meghatározottsága a döntő. 
A világról egy közösség bizonyos típusú tudásokat ál-
lít elő, egy az adott kultúrára vonatkozó ismeret- és tu-
dásrendszert. Azáltal, hogy az egyén ezeket a tudásokat 
megszerzi, közösségekbe kerül azokkal, akik ugyanon-
nan merítik a problémák megoldásához szükséges tudá-
saikat. Ebből a kulturális tudásból nem mindenki része-

 4 Sok nem vallásos család választja gyereke számára a vallásos isko-
lát, mert értékrendszere, stabilitása vonzó számára. Ugyanakkor nem 
szabad elfelejteni, hogy ezek a gyerekek egy számukra kulturálisan 
idegen közegbe kerülnek, és ezt tudnunk kell feloldani. Ha ezt sikerül 
pozitív módon megoldani, akkor a keresztény misszióban is sikeres-
nek bizonyulhat az iskola, hiszen nem elidegeníti az iskolába kerülő 
nem vallásos gyereket, hanem befogadja és megmutatja neki (és rajta 
keresztül a családjának), hogy mitől jó egy vallásos közösség. 
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sülhet egyformán, a hozzáférések a társadalmi státuszok 
és a részt vevő egyén hajlandóságának a függvényei is. 
Minden kultúra kialakítja a saját konnektív struktúráját 
– írja Assman, vagyis az egyének azáltal kapcsolódnak 
a közösséghez, hogy szimbolikus értelemvilág gyanánt 
közös tapasztalati, várakozási és cselekvési teret alakí-
tanak ki. Ez a kapcsolódás segíti az egyént abban, hogy 
amikor elköteleződik valami mellett, akkor bizalmat és 
eligazítást adjon és kapjon. A kultúra konnektív struk-
túrája folyamatosságot biztosít a múlt és a jelen között 
azáltal, ahogyan a közösség élményeit és emlékeit meg-
formálja és megőrzi. A közösséggé formálódást a közös 
tudás konnektív struktúrája adja, amelyet emlékek, ér-
tékek és szabályok alkotnak. 
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A szembenállástól a közösségig

Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben

Luther Kiadó, Budapest, 2016. 98 o.

2017-ben katolikusok és evangélikusok együttesen tekintenek vissza a reformáció 500 évvel ez-
előtt történt eseményeire, ugyanakkor a hivatalos ökumenikus dialógus elmúlt ötven évére is. 
Ez alatt az idő alatt a megújult kommunió tovább erősödött a felekezetek között. Ez arra ösztönzi 
az evangélikusokat és a katolikusokat, hogy együtt ünnepeljék azt a közös tanúságtételt, amely 
hitük középpontja, Jézus Krisztus evangéliumáról szól. Az ünneplés során azonban mindkét fe-
lekezet megemlékezik arról is, hogy az egyházszakadás sok szenvedést okozott, ami lehetőséget 
nyújt arra, hogy önkritikusan tekintsenek önmagukra nemcsak történelmi távlatokban, hanem 
a jelen valóságán keresztül is.

A szembenállástól a közösségig egy olyan ökumenikus megemlékezés alapját képezi, amely 
merőben eltér a korábbi százéves évfordulóktól. A Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága szeretettel hív minden keresz-
tényt, hogy együtt tanulmányozzák ezt a közös dokumentumot nyitottan és kritikusan, és hogy együtt járjanak azon az ösvényen, 
amely az egyház teljes és látható egységéhez vezet.
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Dies Academicus
Előadások az Evangélikus Hittudományi Egyetem akadémiai napjának anyagából

b A keresztény nevelés ma egész világunkat behálózza: intézményi vonatkozásban jelen van az óvodai korosztály-
tól az egyetemi szintig, de éppúgy találkozunk vele a családi élet területén, mint a felnőttoktatás kérdéseiben, 
vagy erkölcsi dilemmáink és életkérdéseink megválaszolása során. Mi jellemzi a keresztény nevelést? – tette fel 
a kérdést Kodácsy-Simon Eszter az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 2015. november 19-én Keresztény ne-
velés – Kihívások és értékek a kapcsolatok fényében címmel megrendezett konferencia szervezője. Az alábbi ösz-
szeállításban közöljük a rendezvényen elhangzott fórumbeszélgetés és előadások szerkesztett változatát, bízva 
abban, hogy a tanulmányok tovább segítik a szóban elhangzott értékes és a jelentőség erejével bíró szempontok 
továbbgondolását. Mert ahogyan Szabó Lajos, az egyetem rektora fogalmazott köszöntőjében: a cél az, hogy 
minél biztosabb alapot , minél több esélyt és minél nagyobb stabilitást tudjunk sugározni a következő nemze-
déknek életük tartalmas, hittel és életkedvvel feltöltött megalapozásához.

Együtt a keresztény nevelésben
Kerekasztal-beszélgetés az EHE tudomány napi ünnepén

g  K O D Á C S Y - S I M O N  E S Z T E R

F I G Y E L Ő e

b A keresztény nevelés kétszeresen is közösségi ügy: egy-
részt a nevelés természetéből fakadóan, másrészt mert 
krisztusi jellege miatt a keresztény élet közösségi élet. 
Ezen a kétszeresen is közös úton lételemünk a beszél-
getés, amely az egyik legnagyobb és – mint egy kirán-
dulás során a párbeszéd – igazán élménydús lehetőség 
a nevelés kihagyhatatlan elemére: a tanulásra.

Ilyen eszmecserére adott lehetőséget az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetemen 2015. november 19-én, a 
tudomány ünnepe alkalmából rendezett konferencia 
kerekasztal-beszélgetése is, amelynek résztvevője volt 
Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 
tanára, Szenczi Árpád, a Károli Gáspár Református 
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának dékánja, 
valamint Szabóné Mátrai Marianna, az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem oktatója. A beszélgetést Ko-
dácsy-Simon Eszter, az EHE egyetemi adjunktusa ve-
zette. Az alábbiakban ennek a beszélgetésnek a szer-
kesztett és kivonatolt változatát adjuk közre. 

K.-S. E.: Ha egyházi kontextusra gondolunk, akkor az iskola, 
tanítás, nevelés, pedagógia szavakat gyakrabban halljuk va-
lamely felekezethez kötve, mint általánosan a „keresztény” 
jelzővel társítva. Milyen felekezeti sajátosságai léteznek a 
keresztény nevelésnek – akár a tanítás, akár a hitgyakor-
lat, akár a lelkiség terén, akár más vonatkozásban? Melyek 
az Ön által képviselt felekezet legfontosabb nevelési értékei? 

D. K.: A hazai katolikus iskolák egyik legjellemzőbb vo-
nása az, hogy szorosan beágyazódnak a helyi egyházba, több-
nyire abba a helyi közösségbe, amely fenntartja őket. Így szo-



d  1 3 2

b FIGYELŐ

rosan együtt élik az életüket egy konkrét plébániával, püs-
pökséggel, szerzetesközösséggel vagy szerzetesrenddel. Száz 
szállal kötődnek egy konkrét helyhez, ahol ismerik a diá-
kot, a családot, személyre szabottan működhetnek. A nagy 
kihívás az, hogy miként találják meg az iskolák a katolikus 
egyház vágyott egyetemességét úgy, hogy a konkrét egyedi 
embert sem veszítik szem elől. Ebből adódik a katolikus is-
kolák másik nagyon jellemző vonása, a tartós közösség ki-
alakítására való törekvésük. Az a meggyőződés, hogy nem 
a véletlen hozta össze amolyan utazó társasággá az iskolát, 
hanem Isten közösséget teremtő akarata. A délelőtti órákon 
túli sokszínű kínálat, a sportfoglalkozások, hittanos közössé-
gek az iskolai éveken messze túlmutató közösséget képesek 
kialakítani, és a mai diákok ezt is várják ezektől a formáktól.

Az elmondottaknak természetesen vannak hátulütői – 
ezek is jellemzőek a katolikus oktatásra. Miközben mind-
egyik katolikus intézmény törekszik arra, hogy úgy nevel-
jen, hogy a diákjai közelebb kerüljenek a hiteles keresztény 
élethez, ezt gyakran a hagyományos moralizáló megköze-
lítéssel teszik. A moralizálás műfajánál fogva felülről lefelé 
kommunikáló rendszer, amely meghatározza az elváráso-
kat, emberképet, törvényeket. A legtöbbször morális törvé-
nyeket hangoztatunk, és nagyon kevés alkalom nyílik ar-
ra, hogy megmutassuk azt, hogy ez a gyakorlatban mit je-
lent, illetve hogy lemondjunk az ítélkezésről. 

A közösségi vonás hangsúlyozásának pedig az a fonák-
ja, amikor az adaptivitás, az ember- vagy diákközpontú-
ság hiányzik. Gyakran jellemző ez az egyház által újon-
nan átvett iskolákra – ezt nevezem prozelitizmusnak és 
neofi tizmusnak –, amikor az iskolák pápábbak akarnak 
lenni a pápánál, és hagyományosabb utat akarnak ráhúz-
ni olyan közösségekre, amelyek még nem állnak ezen a 
szinten a keresztény hit gyakorlatát illetően. Olyan isko-
lák, amelyek épphogy elindulnak az egyházi lét útján, tel-
jesíthetetlen elvárásokat támasztanak a diákok és a taná-
rok felé. Éppen így hiányzik gyakran a pedagógiai elkötele-
ződés a diákközpontúság, az adaptivitás elve mellett – egy 
idejétmúlt konzervatívnak tartott pedagógia jegyében. És 
ez még csak nem is krisztusi – hiszen ő egészen konkrét 
ember lett konkrét nyelvvel, képvilággal, idegrendszerrel. 

Sz. Á.: Az ezeréves magyar keresztény kultúra érték-
rendbeli egysége ökumenikus jellegű. A hit gyakorlati és 
tanításbeli sajátosságai a reformátusság esetén a protes-
tantizmus gyökereiből származnak. Már a Kálvin Institú-
ciójában olvasható „istenképű ember” hitbéli meggyőző-
déseinek kialakítása determinálta évszázadokon keresztül 
a keresztyén pedagógusok tanítási elveit, majd Comenius, 
Apáczai Csere János, a 20. században pedig Imre Sándor, 
Karácsony Sándor a közösségi nevelés protestáns voltáról 
fejtik ki gondolataikat: az alulról építkező, társas-lelküle-
ti alapú kisközösségek léte, működése nagymértékben be-
folyásolja a makroközösségek, így felekezetek és az egész 
nemzet lelkületi állapotát. Lényeges elv az ember és ember 

közötti mellérendelt, társas-lelkületi kapcsolat. A „felek” 
együtt alkotják a nagy egészet, és közösen félik Őt, hogy ne 
féljen egyik fél sem. Kiemelt érték a familiáris alapviszony, 
ebből eredően a keresztyén professzionális nevelés a csa-
lád orientációt tartja a legfontosabb feladatának.  

Sz. M. M.: Két jellemző vonást szeretnék kiemelni mint 
a nevelésben megnyilvánuló evangélikus sajátosságot: az 
egyik az oktatás nagyon magasra értékelése, a másik a sza-
badságról alkotott reformátori, lutheri felfogás. Szinte cent-
rális szerepe volt az oktatásnak Luther gondolkodásában. 
Önmagát elsősorban tanítónak tartotta, egyik főművének 
pedig a Kis kátét. Jellemző, hogy igen magas „rangban”, az 
evangélikus hitvallások sorában szerepel egy ilyen egysze-
rű, kérdés-felelet formában megírt, könnyen tanulható fü-
zet, ami a lehető legegyszerűbben foglalja össze az alapve-
tő hitigazságokat azzal a céllal, hogy a felnövekvő nemze-
dékeknek megtanítsa ezt a hittartalmat. Örvendetes, hogy 
egyfelől megmaradt egyházunk közgondolkodásában a ta-
nítás magas polcra helyezése, ugyanakkor ez fi gyelmezte-
tés is, hogy nem szabad engedni a lustaság és igénytelen-
ség kísértésének: az evangélikus gondolkodásban az okta-
tás, a tanulás igen nagy érték.

A másik pillére az evangélikus gondolkodásnak a neve-
léssel kapcsolatban a szabadság eszméje, illetve a szabad-
ságban élés mint életforma. Fontos leszögezni, hogy a re-
formáció, illetve Luther szabadságeszméje nem azonos az 
autonómia vagy a bármitől való függetlenedés fogalmá-
val. Az evangélikus teológiai gondolkodásban a szabad-
ság megszabadulást jelent. Annak valóságát, hogy Krisz-
tus megszabadít. Mégpedig „bűntől, haláltól, ördög hatal-
mától” – tanultuk a Kis kátéban. Ha ezt lefordítjuk, akkor 
olyan példákat említhetünk, mint például a megfelelési 
kényszer, belső görcsök, komplexusok. A szabadság azt je-
lenti, Isten téged elfogad – a hiányosságaiddal együtt, és 
ez felszabadít. Nem vagy a rabságában például kisebbren-
dűségi komplexusnak, bosszúvágynak, féltékenységnek, a 
„le kell győznöm a másikat” késztetésnek. Nem vagy azo-
nos a teljesítményeddel, a munkáddal. Több vagy ennél. 
Hogy megéljük ezt a szabadságot, az nem azonos egy er-
kölcsi magaslattal. Ez nem is erkölcsi nevelés, hanem a 
Krisztusban kapott szabadság megélése. Az elfogadottság 
megélése. Ez megnyilvánul a döntés szabadságában, de a 
felelősség vállalásában is.

K.-S. E.: Ezeknek az értékeknek a közvetítésében mi-
lyen szerepe van, illetve milyen szerepe lehet a családnak, 
az egyháznak és egy egyházi iskolának? Hogyan segíthetik 
egymást ezek a területek a keresztény nevelés kérdésében?

Sz. M. M.: A család jelentőségét semmi sem előzi meg 
a nevelésben. Ez vitathatatlan. Ma sok esetben nincsenek 
a szülők abban a helyzetben – mivel nincsenek ismeretek 
birtokában –, hogy keresztény módon neveljék a gyerme-
keiket és átadják a hitismereteket. Ezért gyakori motiváció 
az egyházi iskolák választásában, illetve a hitoktatásra be-
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íratásban az, hogy a szülő delegálja ezt a feladatot, rábíz-
za az egyházra, az egyházi iskolára, esetleg az iskolai hit- 
és erkölcstanoktatásra.

A nyolcvanas években vált nyilvánvalóvá a magyar tár-
sadalomban a tradíciótörés. Ekkortól egyértelműen tapasz-
talható volt, hogy a gyerekek nem hoznak otthonról mini-
mális keresztény alapismereteket sem. Viszont igen pozitív 
tapasztalat, hogy ebbe a hiányba sok szülő, talán mondhat-
juk: egyre több szülő nem törődik bele. Olyasmit szeretne 
megadni sok, a gyerekeit gondosan nevelő szülő, ami ne-
ki is hiányzik. Mivel magának a szülőnek sincsenek alap-
vető ismeretei a keresztény hitről, ezért nagyon nagy a je-
lentősége a családot átfogó gyülekezeti programoknak, il-
letve az egyházi iskolákban, óvodákban a szülőknek szóló 
programoknak. Ma nem egyszerűen a gyerekek és a fi ata-
lok, hanem a családok iránt van felelőssége a gyülekeze-
teknek és az egyházi oktatási intézményeknek is. 

D. K.: Elképzeléseink szerint ezek a területek kiegészítik 
és feltételezik egymást. Érdekes, hogy manapság a keresz-
tény iskoláknak egyfajta integratív szerepük van: mintha 
küldetésüket a diákok családjaira is ki kellene terjeszteni-
ük. Pannonhalmán például az egész családdal beszélgetünk 
a felvételi alkalmával, a családi hétvégéken pedig az egész 
család beköltözhet a kollégiumba diákgyerekükkel együtt. 
És az itt szerzett tápláló keresztény tapasztalatot saját hét-
köznapjaikba is magukkal viszik. A keresztény iskolai kö-
zösségek a kamaszkorban pedig úgy biztosítanak egy al-
ternatív kortárs közösséget a diákok számára, hogy abban 
is támogatják a kamaszokat, hogy ne vágjanak el minden 
szálat a család felé sem. 

Sz. Á.: A keresztyén nevelés, oktatás önmagában véve 
nem cél, hanem egy magasabb célnak az eszköze. A cél, 
hogy a növendék megismerje a teremtett rendet és annak 
Teremtőjét. A gyermek tökélesedésének segítése a család, 
az iskola és az egyház közös feladata. Keresztyén családi 
nevelés viszont csak akkor valósulhat meg a mai világban, 
ha erre a tevékenységi formára a családorientált professzi-
onális nevelés intézményesen is és gyülekezeti formában 
is felkészíti az individuumot. A gyermekek teljes lelküle-
tének, szellemiségének kiművelése nem csupán intellektu-
ális folyamat, hanem sokkal inkább dominál a spirituális 
és társas-lelkületi képességek kiművelése. 

K.-S. E.: Hogyan valósítható meg a különböző területe-
ket ilyen szoros, kölcsönös kapcsolatban együtt látó keresz-
tény nevelés a nemrég bevezetett hit- és erkölcstanórákon?

Sz. Á.: A hit- és erkölcstan tantárgyasítása neveléstu-
dományi aspektusból további átgondolásra szorul. A mai 
neveléstudomány már pontosan tudja, hogy az emberi 
készségek, képességek kiművelése csakis aktivitás útján, 
célszerű tevékenykedtetéssel valósítható meg. Az etikata-
nítás kulturológiailag és axiológiailag a mi civilizációnk-
ban keresztyén normarendszeren alapul. Ez a normarend-
szer azonban megtörik a lélek prizmáján, így a spirituális 

eredetű emberi képességek csakis hitbéli meggyőződése-
ken keresztül égnek be a személyiségbe. Tehát a hit- és er-
kölcstan tanítása során a morál és a moralitás szintézisé-
ben rejlik a hatékonyság. 

Sz. M. M.: Nem mernék általánosan nyilatkozni erről a 
kérdésről. Hatalmas különbségeket tapasztalunk a hit- és 
erkölcstanoktatás megvalósulásában. Kiválóan működik 
ez a szisztéma egy a településen markánsan jelen lévő, erős 
gyülekezet esetében. Mindenki pofi tál a lehetőségből. Tel-
jesen más a helyzet például egy budapesti kerületben, vagy 
ott, ahol más városba járnak iskolába a gyerekek. Ebben az 
esetben nem találkoznak a hittanos gyerekek a gyülekeze-
ti közösséggel, a lelkésszel, illetve a gyülekezethez tarto-
zó hitoktatóval. A legveszélyesebb negatív tényezőnek egy 
bizonyos izolációt gondolok: ha légüres térben történik a 
hitoktatás, annak kevés jó eredménye lehet. Tehát ha nem 
tapasztalja meg a gyerek a közösséget, ahol mindaz, amit 
a hittanórán tanul, valósággá válik, megélhető, és ha nincs 
mögötte a család támogató légköre sem, akkor nagyon ala-
csony lesz az elszigetelt tanóra hatékonysága. 

Mindemellett olyan méretű a keresztény ismeretek hi-
ánya a magyar társadalomban, hogy ha bármi picit meg-
ismertetünk a keresztény tanításból, életmódból, értékek-
ből, kultúrából, az már hatalmas dolog. Emiatt minden te-
her ellenére nagy lehetőségként értékelem az iskolai hit- és 
erkölcstanoktatást.

D. K.: Ezek az órák hatáskörüket túllépve gyakran vál-
lalkoznak arra, hogy keresztény közösségi tapasztalatot 
nyújtanak, vagy gyakran akarják helyettesíteni a plébáni-
ai-gyülekezeti közösségi életet. A hit aktusát kívánják be-
gya koroltatni a hit tartalmának felkínálása helyett. Aztán 
két szék között a pad alatt találják magukat. Kifejezetten 
jellemző ez az iskolai oktatás keretében végzett szentség-
felkészítésre: a mi közösségeinkben is egyre többen vitat-
ják ennek indokoltságát és lehetségességét. Pannonhal-
mán lehetőségünk nyílt szétválasztani a két folyamatot: a 
keresztény élet felmutatásának és gyakorlásának a színte-
re a kollégium, a hittanórák pedig a hit tartalmának igé-
nyes és magas szintű közvetítését tűzik ki célul. A kettő-
nek kölcsönösen feltételeznie kell egymást. 

K.-S. E.: Mit lát a legnagyobb kihívásnak a keresztény 
nevelés ökumenikus megvalósításában?

D. K.: Azt, hogy keresztény közösségeink esetenként 
még mindig inkább sanda szemmel méregetik egymást, 
ahelyett, hogy közösen tekintenének az egyházaink előtt 
álló nem felekezetspecifi kus és szekértáborainkat messze 
meghaladó kihívásokra. Gyakran inkább saját egyházunk-
ról, mint Krisztusról teszünk tanúságot – de ezt is némileg 
felszínesen, a korszellem megszabta hagyománymozzana-
tokhoz, és nem az igazi hagyományhoz kötődve. A mai fel-
nőttektől a mai diákok talán a hitelességet kérik leginkább 
számon, és sem az egyház szétszakítottsága, sem a saját ha-
gyományunk (vagy éppen a testvéregyház hagyományá-
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Pál apostol nyomában
Gyülekezeti bibliai kézműves napközis tábor Szentendrén

g  C S E S Z N Á K  É V A

 Bár óvodánk, a Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda az 
éveit tekintve még gyermekcipőben jár, a szentendrei evan-
gélikus gyülekezet és az intézmény közötti együttműkö-
désnek számos szép példáját sorolhatnánk fel. Ezek közül 
szeretnék egyet kiemelni, a Skanzen bibliai tábort, ami több 
szempontból is keresztény nevelésünk egyik legjelentősebb, 
összefogásból megszülető eseménye.

Az első alkalom hét évvel ezelőtt indult azzal a céllal, 
hogy a Biblia üzeneteit minden korosztály számára a leg-
megfelelőbb módszerekkel, játékosan, az átélés örömével 
közvetítsük. Ennek köszönhető, hogy már az óvodásaink 
is aktív résztvevői táborunknak. 

A tervezés időszaka már kora tavasszal elkezdődik. 
A hét tematikája minden alkalommal valamilyen bibliai 
történet köré épül fel. Az elmúlt nyáron Pál apostol nyomá-
ba eredtünk, s az alábbi állomásokon időztünk egy kicsit. 

Az átélést segítette, hogy a szükséges eszközöket a gyer-
mekek maguk készíthették el, így az első naptól kezdve készült 
a sátor, készültek a ruházati kellékek, ivócsanakok, agyagedé-
nyek, a vándorláshoz saru és bot, a levélíráshoz merített papír, 
lúdtoll és tinta, és nem maradhatott el róla a viaszpecsét sem. 

Szinte minden nap tartogatott valami izgalmas eseményt, 
ami a későbbiekben a gyermekek számára is emlékezetes 
maradt. Az utolsó nap az összegzés és a visszatekintés nap-
ja. Ekkor már a szülőkkel együtt a hét eseményeinek bemu-
tatása után közös imádsággal és énekléssel zártuk a napot. 

A gyülekezetünk tagjai között lévő hitoktatók, óvoda-
pedagógusok, tanárok, kézművesek lelkészünk vezetésével 
a hét programjának megtervezéséért és lebonyolításáért fe-
leltek, ezenkívül számos szolgálattevő szülő vagy idősebb 
gyülekezeti tag biztosította számunkra a napi betevő fa-
latot. A reggel megérkező gyermekeket már friss péksüte-

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
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kintése

nak) felszínes és általánosító bemutatása nem fokozza hi-
telességünket. A diákokat leginkább arra tudjuk nevelni, 
amit mi magunk is élünk.

Sz. Á.: A keresztyén nevelés ökumenikus megvalósítá-
sa a Szent István-i örökség alapján a nemzeti értékrend-
szer közös eredőjében valósítható meg. Az összefogás célja 
elsősorban a jelenleg még erőteljesen funkcionáló gyakor-
lati ateizmus működésbeli elemeinek tudományos alapon 
nyugvó kritikájának megfogalmazása. Ökumenikus kihí-
vás: közösen elfogadtatni a keresztyén értékrendszeren ala-
puló, krisztusi szeretetben rejlő, a gyermek lelkületi, érzü-
leti, spirituális és intellektuális professzionális nevelését. 

Sz. M. M.: Elvileg ha valami, hát a hitoktatás lehetne 
ökumenikus jellegű. A bibliaismeret, az alapvető hitisme-
retek lényege nem a felekezeti különbözőségekben van, 
és lehetséges korrekt módon bemutatni a felekezeti sajá-
tosságokat. Ez áthidalná például a pici csoportok okoz-
ta nehéz helyzeteket, és munkaerő-gazdálkodás szem-
pontjából is előnyös lenne. Arról nem is beszélve, hogy a 
házasságok, a családok hatalmas többsége ökumenikus 

összetételű, tehát a való élet a megélt ökumenét követeli 
meg. A problémák a megvalósulás hétköznapi kérdései-
ben szoktak felbukkanni. 

Ha az ideális megoldást elképzelem, az én gondolata-
imban egy gyülekezetektől független, ökumenikus isko-
lai hitoktatás rajzolódik ki – és mellette egy élénk, korsze-
rű, befogadó gyülekezet, mindenkinek a saját felekezete 
szerint, ahova jó tartozni, és ahol valósággá válik a közös-
ségben, a mindennapi gyakorlatban, az ünnepek megélé-
sében mindaz, amit a hittanórán tanulunk. Tisztában va-
gyok azzal, hogy a valóságban nem ilyen hitoktatás és gyü-
lekezeti élet bontakozik ki, ezért ezt a gondolatot magam 
is mint idealizált elképzelést dédelgetem. Viszont nagyon 
is valóságosan azt gondolom, hogy a gyülekezeti élet meg-
újulása, felpezsdülése nélkül hosszú távon nem lehet haté-
kony a hitoktatás. Nagyon dolgoznunk kellene azon, hogy 
a gyülekezetek olyan spirituális és közösségi többletet kí-
náljanak a gyerekeknek és a családoknak, amit nem pótol 
és nem helyettesít az iskolai hittanóra, hanem ahol a hit-
tanórai elmélet valóban megélt gyakorlattá válik.
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Jó gyakorlatok, nehéz kérdések
Az evangélikus-keresztény nevelés értékátadása a Podmaniczky János 
Evangélikus Óvoda és Általános Iskolában
g  D A R V A S  A N I K Ó

Rövid előadásomban az iskolai élet egy-egy szeletét muta-
tom fel, a felkérésnek megfelelően a sikerekből és nehéz-
ségekből is szemezgetek.  

Iskolánkban törekszünk (ha tetszik, lutheri szellem-
ben) a törvény és az evangélium együttes alkalmazásá-
ra, ennek talán legnyilvánvalóbb területe a fegyelme-
zés-büntetés kérdése. A közelmúltbeli egyik esetünk áll-
jon itt példaként: egy felsős gyermek (pechére éppen a 
lelkészi szoba nyitott ajtaja mellett) állt neki a döbbent 
osztálytársai egyik barátja kapcsán minősíthetetlenül 
cigányozni, majd mire kimentem hozzájuk, már kifej-
tette, hova kellene szerinte minden zsidót vinni… Ilyen 
megnyilvánulások tudtunkkal eddig nem fordultak elő 
az iskolában, és nagyon reméljük, ezután sem fognak. 
A gyerekkel rögtön az igazgatói irodába mentünk, ahol 
kemény elbeszélgetés következett az igazgatónő, az is-
kolalelkész és az osztályfőnök jelenlétében. Utólag azt 
mondhatjuk, ez a beszélgetés többet ért, mint ha bár-

mekkora igazgatói intőt vagy egyéb szankciót kapott 
volna, és sikerült képviselni azt a szemléletet, hogy nem 
őt tartjuk rossznak és nemszeretettnek, hanem azt nem 
szeretjük, amit tett.  

Miért fontos evangélikusként roma fi atalokat megszó-
lítanunk? – kaptuk a kérdést. Meggyőződésem, hogy ke-
resztény felelősségünk esélyt adni azoknak is, akik másutt 
nagy eséllyel kipotyognának az oktatási rendszer lyukain. 
Egy babaúszásra, ringató foglalkozásokra, fi zetős óvodai 
különórákra hordott, lovagolni járó gyerek mozgásfejlő-
dése és ezzel párhuzamosan az értelmi érése természete-
sen előrébb van 6 éves korában, mint annak, akinek er-
re anyagi okokból esélye sem volt. Egy középosztálybeli, 
értelmiségi, egy-két idegen nyelvet beszélő szülőnek van 
saját élménye róla, hogyan kell esti mese közben olvasást 
gyakorolni a gyerekkel (hiszen az iskolai óra alatt 28 fős 
osztályban nincs idő alaposan megtanítani a gyerekeket 
olvasni), tudja, hogyan kell nyelvórára a szavakat gyako-

mény és kakaó várta, az ebéd is az ő munkájukat dicsérte, 
és mindig került gyümölcs az asztalra. Az ifi sek ahol tud-
tak, segítettek, legyen az a konfi rmandusokkal való foglal-
kozás vagy éppen az ebéd utáni mosogatás.

Városunk büszkesége, a Skanzen nyitott minden olyan 
kezdeményezés előtt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vá-
ros lakói magukénak érezzék a múzeumot. Több kapcsoló-
dási pontot is felfedeztünk az együttműködés formáit ille-
tően, amely a kölcsönös segítségen alapul. A rendezvénye-
ken végzett önkéntes munka mellett fontosnak éreztük a 
múzeum Kisalföld tájegységében lévő lakóház örökbefoga-
dását, amelyben a harkai evangélikus németség életmódját 
ismerhetik meg a látogatók. Az evangélikus hitélet megis-
mertetését missziói feladatnak is tekintjük. Ugyanakkor 
mindezek ellentételezéseként nyaranta egy hétre birtokba 
vehetjük a múzeum legnagyobb torkos pajtáját, ami a tá-
borunk számára ideális helyszínt biztosít. 

Gyülekezetünk minden tagjának szívére helyezzük a tá-
borunk ügyét. A szolgálattevőkkel a tábor előtti héten ösz-
szegyűlünk, ahol imádságban kérjük Isten áldását. Az is-
tentiszteleteken a gyülekezet imádkozik a gyermekek heté-
ért. A presbitérium kiemelten foglalkozik a táborral, többen 
kilátogatnak egy-egy napra, beszélgetnek a gyerekekkel és 

a szolgálattevőkkel. A program végén a közös éneklés és az 
összefoglalás alkalmával egy nagy gyülekezetté, összetar-
tó közösséggé válunk.

A folyamatosan növekvő érdeklődés és részvételi arány 
– 2015-ben 126 gyermek vett részt a tábori programon, és 
30 felnőtt (!) szolgálattevő segített a konyhán, foglalkozá-
sokon, délutáni pihenőidőben – bizonyítja, hogy Isten ál-
dása kíséri szolgálatunkat. 

Gondolhatnánk, hogy a táborozást leginkább iskolás-
korban lehet elkezdeni, azonban nem szabad elfelejtenünk, 
hogy egy közösséget a hagyományai tartanak életben, le-
gyen az falusi közösség vagy egy evangélikus gyülekezet. 
Mi együtt hagyományt teremtettünk, az ebbe való belene-
velődés pedig kisgyermekkorban kezdődik, és évről évre 
egyre erősebbé teszi kis közösségünket. 

Hadd álljon itt egy rövid kis számvetés az óvodánk sze-
repének szempontjából: a résztvevők kb. felét óvodásaink, 
illetve testvéreik teszik ki, negyedét volt óvodásaink, utol-
só negyedét pedig a hittanosok. A csoportnak körülbelül a 
fele tartozik közvetlenül a gyülekezethez, a másik felének 
befogadása számunkra misszió, hiszen Pál apostol szava-
ival élve: „A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus be-
széde által.” (Róm 10,17)
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rolni esti fürdés vagy iskolába jövetel közben, és a példák 
sora végtelen. Nyolc osztályt végzett szülőnek, aki szár-
mazása miatt alig kap munkát, azt is csak feketén, beteg-
szabadság nélkül, hajnali munkakezdéssel stb., ez nagy 
elszántság és sok tanítói tanácsadás mellett is nehezen 
megy. Pedig a felsőbb szintek eredményeket várnak – az 
az iskola kap dicséretet a fenntartótól, sajtótól, ahonnan 
szép versenyeredmények születnek, az a tanító kap dicsé-
retet, akinek versenyeket nyernek a diákjai, szóval az is-
kolák tanítói olyan gyerekeket látnak szívesen a beisko-
lázáskor, akik remélhetőleg jól fognak teljesíteni. És bár 
a tantestületben jelen levőként értem ezt a lélektani logi-
kát, de úgy érzem, ütközik a keresztény szempontokkal – 
ezért jó, hogy a beiskolázási döntéseknél a pedagógusok 
is és az iskolalelkész is jelen vannak. Nem állítom, hogy 
mindig sikerül érvényesíteni a szempontjaimat, igyek-
szem, de ezt a rendszert felülről, a fenntartói elvárások 
felől indítva lehetne csak megváltoztatni. 

Mit lehet kezdeni a többi gyerek otthonról hozott előí-
téletével? Második osztályban tűnt fel hittanon, hogy pár-
munkában senki nem akar az egy szem cigány kislánnyal 
együtt dolgozni, mellé ülni. Beszéltünk az osztályfőnökkel 
is erről, aztán hittanon az jelentette a fordulópontot, mi-
kor a húsvéti történetben én játszottam a történet elbeszé-
lése-előadása közben Júdást, és odaérve, hogy Júdás odalé-
pett Jézushoz, arcon csókolta, ehhez a kislányhoz hajoltam 
oda, és kapott tőlem puszit. Látszott többeken a megdöb-
benés, de mégis, ez fordulópont volt a csoportban. Sok mú-
lik mirajtunk. Ezek a gyerekek harmadikosok, a kislányt 
körülveszik a barátnők, van, akivel nyáron is összejártak 
játszani, ez a történet jól alakult. 

Meg kell tanítani a gyerekeket ünnepelni, Isten elé vin-
ni az örömünket és a bánatunkat is, ezért hangsúlyt he-
lyezünk a valódi, megélt közös pillanatokra. Legyen ez az 
adventi reggelek közös „visszaszámolása” énekléssel és a 
földhöz közeledő fényt hozó csillag feltűzésével, vagy pél-
dául a médián keresztül a gyerekeket traumatizáló pári-
zsi terrortámadás utáni megállás. Különösen ez utóbbi-
nál szeretném kiemelni a lelkigondozói funkciója mellett 
azt a nevelési szándékot, hogy mintát adjunk, bánatunk-
kal-döbbenetünkkel nem vagyunk egyedül, Istenhez for-
dulhatunk vele – és ez nekünk jó. Pár éve átvett iskolát 
működtetünk, felsőseink közül sokan nem a hittan tantár-
gyat választották – de az iskolaudvaron elhelyezett gyer-
tyák mellett felkínált közös imádságkor úgy szólt egymás 
kezét fogva a Miatyánk, mint még egyetlen templomi is-
tentiszteletünkön sem. 

Kereszténységünk megélése tantermi tanítással kevés-
sé tanítható, ahogy a családban, az iskola nagy családjá-
ban is inkább csak „eléjük élhető” mintákat adhatunk. Az 
ünnepeinken túl például azzal, hogy ruhagyűjtést szerve-
zünk a diakónia támogatására, hogy elmegyünk a gyere-
kekkel ételt osztani, hogy evangélikus lelkészként ott va-
gyok az elsőáldozók, a bemerítkezők ünnepén, a református 
hittanosok templomi tanévzáróján, hogy a más felekeze-
tű hitoktatókkal együtt, közösen visszük a hittanosain-
kat csendeshétvégére. Azzal, hogy a hittan nem marad a 
tanterem falai és a tankönyv lapjai között, hanem hallha-
tom egy reformáció napi akadályverseny (projektnap) vé-
gén egy elsőstől, hogy ez volt eddig a legjobb az iskolában, 
vagy megúsztathatjuk Nóé szedett-vedett bárkáit a Bala-
tonban a nyári táborban. 

Jézustól tanulták
Lelki nevelés az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában

g  H E G E D Ű S  A T T I L A

 Amikor iskolánkhoz keresek bibliai párhuzamot, nem a 
tizenkét tanítvány jut eszembe, hanem a jerikói út. A ti-
zenkét tanítvány a mag, az esszencia, az a szellemi mű-
hely, amelyben a közösség (egyház) jövője kirajzolódik. 
A jerikói út célja más: ott útszélre dobottak, elesettek 
várják, hogy felemeljék őket. Az Eötvös elsősorban nem 
egyházunk belső építésének helye, hanem az a tér, ahol 
megélhetjük azt, amit Jézustól tanultunk: önzetlenül fel-
emelni a gyengét.

Persze a hasonlat sántít: nem igaz, hogy mindenki, aki 
hozzánk jön, megtört, szociálisan, emberileg vagy tanul-

mányi szempontból problémás lenne – nagyon sok egész-
séges lelkű, tehetséges diákunk van. Fogalmazzunk úgy: 
amikor találkozunk valakivel, akiről tudjuk, hogy problé-
mái vannak, nem arra gondolunk, hogy mit tudunk vele 
kezdeni, hanem azt: végül is a mi küldetésünk, feladatunk 
alapvetően az ő befogadásuk.

Iskolánkban párhuzamosan három osztály van: egy ál-
talános gimnáziumi osztály, egy egészségügyi szakközepes 
osztály (a következő tanévtől szakgimnázium néven fut), 
illetve egy speciális nevelési igényű (SNI-s) osztály, ahol ta-
nulásban akadályozott gyerekeket vezetünk el az érettsé-
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giig. Diákjaink között többen vannak, akik úgy kerültek 
más iskolából hozzánk, hogy emberi, tanulási kudarcok-
kal, megalázó emlékekkel kell együtt élniük – és mi vál-
laljuk, hogy szigorral szeretve, bátorítva őket segítünk ne-
kik teljes emberré válni.

Különösen is igaz ez az SNI-s diákokra. A szakemberek 
tudják, hogy például a diszkalkulia egy tanulási részképes-
ségzavar, semmi több. De ha valaki nyolc évig abban élt, 
hogy „édes fi am, te olyan hülye vagy, hogy még számolni 
sem tudsz!”, az el is hiszi magáról, hogy az, s így fog tekin-
teni önmagára. Nekünk pedig négy évünk van velük meg-
értetni, hogy ez nem igaz: nem, nem vagy hülye, képes vagy 
megtanulni, képes vagy teljes életet élni…

Az iskola életének ez a lelkigondozói aspektusa sze-
rencsére be van építve a rendszerbe: tudatosan felépített 
hálózat fi gyel nemcsak a diákok tanulmányi eredményei-
re, hanem személyiségükre, lelki, egészségügyi vagy csa-
ládi kríziseikre.  

Jó példa erre az a pár éves gyakorlat, hogy tanév elején 
minden bejövő osztály osztályfőnöki óráját meglátogatjuk 
az iskolapszichológussal, bemutatkozunk, elmondjuk, mi-
re jó az iskolapszichológus és az iskolalelkész, biztatjuk a 
gyerekeket, hogy ne féljenek bennünket felkeresni, ha prob-
léma van. Így a diákok számára nyilvánvalóvá lesz, hogy 
a lelkigondozás lehetősége az iskola rendjének része, hogy 
kihez lehet fordulni, és hogy nem „ciki” segítséget kérni. 
(Az iskolapszichológus kifejezett kérése, hogy a problémá-
val harcoló diák először az iskolalelkészt keresse meg, és 
ha úgy látom, hogy iskolapszichológusként, mentálhigié-
nésként az én kompetenciám kevés, én irányítsam a gye-
reket hozzá.)

Fontos tehát a kísérésben és segítésben a hálózatosság. 
Ennek a hálózatnak három konkrét elemét szeretném most 
felvillantani: a team működését, a családi életre nevelés so-
rozatot, illetve a dESZKa társulatot.

1. Évek óta működik egy csoport iskolánkban, amit 
egyszerűen teamnek hívunk. Tagjai az ifj úságvédelmi ta-
nár, a fejlesztő pedagógusok, az iskolaorvos, a védőnő, az 
iskolapszichológus, az iskolalelkész és az igazgató. Havon-
ta-kéthavonta összeülünk beszélgetni, ki-ki elmondja, me-
lyik diáknál észlelt problémát, a lelkigondozói titoktartást 
szem előtt tartva, de elmondjuk, kinek milyen segítségre 
van szüksége, az itt-ott megtalált félinformációk igyekez-
nek teljes képpé összeállni. Egy-egy ilyen beszélgetésen át-
élem, hogy lelkigondozói szerepemmel nem vagyok magá-
nyos dzsungelharcos az iskolában, a tanárok számára fon-
tos, természetes, hogy amikor azt látják, a diák nem képes 
önmaga lenni, jelzik az iskolapszichológusnak vagy az is-
kolalelkésznek. És nem történik akkor sem tragédia, ha 
éles krízishelyzetben egy-egy diákot kikérek az óráról be-

szélgetni, hisz mindenki tudja, hogy ennek oka van. En-
nek az összehangolt odafi gyelésnek a központja a team-
megbeszélés. 

2. Családi életre nevelés: ez a programsorozat évek óta 
fut iskolánkban: a négy év alatt a diákok kb. tíz előadást 
hallgattak végig osztályfőnöki, biológia- vagy éppen ma-
gyarórákat erre áldozva, s ezek az előadások a párkapcso-
latok, a családi élet különböző aspektusairól szóltak. Há-
rom éve vezettük be a gyakorlatot, hogy ezek az előadások 
koncentráltan, az őszi csendesnap keretein belül hangoz-
nak el. A reggeli nyitó és a déli záró áhítatok között párhu-
zamosan hangzik el két turnusban tíz-tíz előadás, amelye-
ket egyrészt szakemberek – orvosok, egészségügyi taná-
rok, szociális munkások, rajztanárok – másrészt lelkészek 
és hittantanárok tartanak. Minden diák két előadást hall-
gat meg, amiből az egyik a szerelem, házasság, család kér-
déskörét biológiai, társadalmi, kommunikációs szempont-
ból járja körül – a szexualitás biológiájától az erotika a 
képzőművészetekben témakörén át a családi kommuniká-
ció kérdéséig. A másik előadás, amit lelkészek, hitoktatók 
tartanak, a szerelem, család témakörét bibliai-spirituális 
szempontból járja körül. Lehet, hogy így a diák úgy ül be 
a záró áhítatra, hogy előtte a nemi szervek anatómiájáról 
hallott – és az áhítat feladata éppen az, hogy emlékeztes-
se: mindene – teste, lelke, emberi kapcsolatai – Isten aján-
déka, épp ezért kell rájuk vigyázni.

3. Iskolánk színjátszó csapata, a dESZKa társulat évek 
óta együtt dolgozik egy zsirai csapattal, a Fővárosi Önkor-
mányzat Fogyatékos Otthonának színtársulatával, a Ko-
misszal. Két közös munkájuk volt már: a Legyetek jók, ha 
tudtok című fi lm színpadi adaptációja, illetve a Valahol Eu-
rópában című musical; jelenleg a Made in Hungaria című 
darab próbái folynak. A színpadon együtt játszanak, éne-
kelnek épek és fogyatékosok, tanárok és diákok, a diákok 
között SNI-sek és tanulási zavartól nem szenvedők – és 
játék közben megszűnnek a határok, megtörténik az iga-
zi integrálódás: mindenki azt érzi, befogadja a közösség, 
és mindenkinek az a feladata, hogy elfogadja a másikat – 
nem a politikai frázis szintjén, hanem a valóságban. Befo-
gadni és befogadva lenni – ha ezt megtanulják a diákok, a 
lényeget tanulják meg ott a színpadon.

Zárszó: iskolánknak nem célja, hogy gyülekezeti tago-
kat neveljen. Természetesen ilyen is lehet, tavaly is meg-
kereszteltünk két fi atalt, de ez inkább ajándék, nem fela-
dat. Missziónk akkor lesz eredményes, ha érettségi után 
tíz-húsz évvel azt tudják mondani fi ataljaink: „Kamasz-
koromban volt négy év, amikor mellém álltak, ha bajban 
voltam, segítettek, amikor kellett, teljes értékű embernek 
tekintettek, és arra is tanítottak, hogyan legyek az. Ők ezt 
Jézustól tanulták, és evangélikusoknak hívták őket.”
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Nem volt felszentelt lelkész. Most már kimondhatom: ez 
élete legnagyobb bánata volt. Mert minden szolgálat örö-
möt jelentett neki. Cegléden élve a környéken sokszor kér-
ték helyettesítésre. Naplót vezetett szolgálatairól. Minden 
vendégszolgálatra, igehirdetésre való felkérést örömmel 
fogadott, és szolgálataira alaposan felkészült. „Őszintén 
megvallom: irigylem a mai teológusokat (…) hitemben és 
meggyőződésemben megmaradtam »örök« teológusnak.” 
(Illanicz 2006)

Nem volt tehát „ordinált” lelkész, a Luther-kabátot so-
ha nem vehette magára. De most, amikor – igaz, súlyos 
betegségben, számunkra mégis olyan hirtelen – elaludt a 
ceglédi kórházban, illő, hogy egyházunk lelkészi szakfo-
lyóiratában is búcsút vegyünk tőle. 

Illanicz György testvérünk kétszer volt teológushallga-
tó, és mégsem lett lelkész. Kérdés lehetett családjában és 
benne is, hogyan alakuljon a jövője, milyen hivatást vá-
lasszon. 1955-ben szerezte meg az érettségi bizonyítványt. 
Nagybocskay Vilmos, az akkori egyik pilisi lelkész egy al-
kalommal így szólt édesapjához: „Elemér bátyám! Men-
jen Gyuri a teológiára.” Így is történt. De akkor, az ötvenes 
évek közepén benne ez még nem szilárdult meg. Elhagyta 
a Teológiát. És jött 1956. Ő néhány társával kidobálta a pi-
lisi könyvtárból a kommunistának ítélt könyveket, és egy 
transzparensre felírta: „Orosz katonák, menjetek haza!” 
Mindezt akkor, amikor már szovjet tankok robogtak út-
jainkon. Az akkori diktatúra viszonyai között „természe-
tesen” rendőri felügyelet alá került. Ekkor jelentkezett má-
sodszor a Teológiára. 1960. március 10-én a teológiai ka-
ri ülés úgy határozott, hogy négy teológust, köztük őt is 
el kell távolítani a teológiai akadémiáról. Nagyon nehéz 
út következett. 

Talán azért, mert édesapja pilisi orvos volt, vagy baráti 
kapcsolatban volt az akkori tanács dolgozóival, „adószedő-
nek”, „végrehajtónak” felvették a pilisi tanács alkalmazot-

tai közé. Aztán sikerült úgy elvégeznie az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karát, hogy „múltja” nem derült ki. Így lett 
először csévharaszti tanácsi titkár, majd monori, sőt mo-
nori járási vb-titkár, mindez párttagsági igazolvány nél-
kül. Talán ebben is egyedüli volt. 

Azt gondolom, hogy élete „csúcsa” volt, amikor a rend-
szerváltás után Pilis első szabadon választott polgármes-
tere lett. A szó szoros értelmében harcolt szülőfaluja job-
bulásáért. 

Nyugdíjazása utáni éveit Cegléden töltötte dr. Hor-
váth Ágnes főorvos társaként. Szinte büszkén emleget-
te, hogy a környéknek hány gyülekezetében szolgált he-
lyettesítőként vagy felkért igehirdetőként. Számon tar-
totta az alkalmakat, igehirdetései szövegét számítógépen 
megőrizte. 

Ezekből csak egyet szeretnék említeni. Pilisen kapott 
alkalmat a szolgálatra. „Kicsit remegő lábakkal mentem 
fel a szószékre. De az apostoli üdvözlet után megnyugod-
tam. Valamiféle folytatólagosságot éreztem (…) nincs 
magasztosabb hivatás a lelkészi szolgálatnál, Isten igéje 
hirdetésénél (…). Ezt a nagy lehetőséget, számomra ün-
nepet adta meg Isten 1990. július 29-én a pilisi evangéli-
kus templomban.” És így fejezi be emlékezését: „Bízom 
a mennyei Atyában, hogy az (…) igehirdetést még újab-
bak követik.” 

Életének „kanyarjai” miatt csak idősebb korában, har-
minc év után adatott meg neki, hogy szószéken szolgál-
jon. De halála előtt néhány nappal, amikor alkalmam volt 
megáldani és feloldozni, nemcsak lelkészként, hanem most 
már nászaként is, így búcsúzott még: „…elég nékem az ő 
kegyelme…” 

Hivatkozott mű
Illanicz György 2006. Átölelt az Isten. Cikkek, írások, igehir-

detés. Cegléd.



1 3 9  c

Igehirdetés Illanicz György temetésén a

 * Elhangzott Pilisen, 2016. február 5-én.

Igehirdetés Illanicz György temetésén
2Kor 12,9

g  K Á P O S Z T A  L A J O S

„Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz.”

Gyászoló gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Sem megszokni, sem megszeretni nem lehet ezt a pilla-
natot. Magunkról annyit, hogy mi nem színből, hanem 
szívből vagyunk együtt. Illanicz György nem tudhatta, 
amikor végrendeletben hagyta meg azt, hogy én mond-
jam el hamvai mellett a vigasztalás, a bátorítás szavát, 
hogy éppen ezen a napon állunk majd itt, amikor – az 
engem ismerők túlnyomó többsége tudja – ma nyolc éve 
annak, hogy halva találtuk negyedik gyermekünket. Cé-
lom nem a panaszkodás, hanem hogy megerősödve erő-
sítsük egymást!

Búcsúzzunk attól, aki Isten gyermekeként 79 éves ko-
rában elment, de reménységet kapott, és kapjunk mi is at-
tól, aki eljön ítélni élőket és holtakat.

Együtt, egy időben, ugyanattól a professzortól hallgat-
tuk a vocatio externa és a vocatio interna, a külső és belső 
elhívás teológia fejtegetését, s éltük át azt a pillanatot, ami-
kor 1960. március 10-én az akkori döntés alapján lett, majd 
élete végéig maradt az Úristen Luther-kabát nélküli szolgá-
jává. Akkor, abban az aktuális bajban mentünk a Lendvai 
úttól az Andrássy úton végig gyalog az Üllői útig. Csendben. 
Azóta aktuális feladatainkról esett sokszor szó. Együtt ha-
ladtunk. Nem egyedül. Ebben a szolgálatban egyedül meg-
maradni nem lehet. Aki ezt tudja, az nincs idegenben. Aki 
komolyan veszi tanítványságát, az rájön arra, hogy a ke-
gyelem nem elmélet, az erőtlenség sem gyengeség, hanem 
lehetőség, mert célja van. Minél erőtlenebb vagyok, annál 
erősebben fogom Jézus kezét.

A fenti ige lett nemcsak ajándékká, hanem életformát 
meghatározó üzenetté életében. Azt is jelenti, hogy Jé-
zus, aki ácsműhelyben nőtt fel, nem ácsolt nekünk nehe-
zebb keresztet, mint amit neki kellett elhordoznia. A jé-
zusi keresztnek egy üzenete van – hirdeti Isten irántunk 
megmutatkozó szeretetét. Tudom, hogy ebből megélni 
nem lehet, de nélküle nincs holnapunk. Ezért nagypén-
tek nem emlék, hanem történés. Csodálom a római ka-
tolikus liturgiának ezt a mondatát az úrfelmutatásnál: 
„ez hitünk szent titka”. Csodálatos hitvallás. Életünk so-
rán értjük meg a kereszt titkát és tapasztaljuk meg hi-
tünk hasznát.

Ennek eredménye, hogy nem dolgozik másképpen 
az eszem és a szívem. A keresztény emberben e kettő 
nem egymást kizáró, akadályozó szerv, hanem össze-
tartozók. Nem játszhatja ki az egyik a másikat. A kettő 
együttműködése adja meg az ember jellemét és jellegét. 
Így van használati értéke a zenében is az egy kereszt elő-
jegyzésnek. A hétköznapokban e történelmi előjegyzés 
adta meg a hangnemét Illanicz György testvérünk be-
szédének, feleletének, ígéretének, tanácsadásának, sza-
vahihetőségének, barátságának. Így állt mellettünk, s 
így élt közöttünk.

„Keresztek ülnek a tarlón,
Keresztek a temetőben,
Keresztek a vállon, szivünkön,
Keresztek messze mezőkben
S csak a Kereszt gazdája nincs sehol.”
(Ady Endre: Új arató-ének – részlet)

Nagykorú pedig az, aki komolyan veszi a Szentírás út-
baigazításait. A reformáció 500 éves évfordulójához kö-
zeledünk. Reformáció – vissza a forráshoz! Éppen ezért 
azt kérem, hogy aki a forráshoz mehet, az ne a kancsót 
válassza! Ez a szó időszerű, mert ellehetetlenedett kor-
szakban élünk.

Még valamit. Legyünk tisztában azzal, hogy csak az 
értelmes szónak van értéke, mégpedig használati értéke. 
Sőt ez az egyetlen szó, beszéd, aminek tartalma túlél min-
ket, a mi korunkat is.

Most rajtunk a sor, mi következünk, ahogy Shake speare 
kérdezi a 65. szonettben: különben „ki menti meg az idő 
kincsét az idő elől?” Mi marad? A gyász? Remélem, hogy 
az örök érték, ami elég lesz nekünk a jövőben is, a kegye-
lem, ami eljuttat minket is az Istentől akart célig, azaz a 
feltámadásig.

Végül – csatos imakönyvek otthon. Olyan a család, mint 
egy imakönyv. Most leesett egy csat. A rendeltetés, hogy 
szét ne hulljanak a lapok. Ki veszi át? Ti, gyermekek vigyáz-
zatok az édesanyátokra, az unokákra, hogy együtt adjunk 
hálát elhunyt testvérünkért: felesége, gyermekei, unokái, 
násza, nászasszonya, elhunyt testvérünk társa, közeli-tá-
voli rokonok, ismerősök, barátok, volt munkatársak, év-
folyamtársak. 

Legyen Isten kegyelmes bírád, nekünk pedig jó pász-
torunk a viszontlátás reményében! Ámen.

*
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„Mi mindig búcsúzunk”. Reményik Sándornak ez a so-
ra jutott eszembe, amikor ebben a „körben” is búcsút kell 
vennünk Szita István testvérünktől. Igen, mi már mindig 
búcsúzunk.

„Úgy látom, hogy életem útja (…) rögös volt” – írta ma-
ga az elhunyt 2003-ban aranydiplomás emlékezésében, 
amire most többször is utalni fogunk és amiből merítünk.

Már a kezdet is ilyen „rögös” volt. 1926. október 25-én 
született háromgyermekes családban, amelyben már az 
iskola elkezdése is gond volt. Hétéves korában kezdte az 
elemi iskolát látogatni. „Jó tanuló voltam, de továbbtanu-
lásról szó sem lehetett” – írja. Aztán Takó István lelkész 
javaslatára Bonyhádra költöztek, ahol az ottani cipőgyár 
egyik tulajdonosa ösztöndíjával sikerült a gimnáziumba 
beiratkoznia. A további gimnazista éveit kitűnő tanuló-
ként ösztöndíjasan, gyengébb tanulók korrepetálása mel-
lett végezte el. Minden nyáron a zománcgyárban dolgo-
zott, szülei válása után „családfenntartóként” is, ha édes-
anyjának nem volt állása. 

Sok kérdés megoldásában segítségére voltak tanárai, 
többek közt Tomka Gusztáv hittanár is. A rajzolás és fes-
tés örömeibe Horváth Olivér vezette be. Érettségi vizsgája 
után az építészmérnöki karra iratkozott be édesanyja kí-
vánságára. De közben, amint írja: „…az élesedő osztály-
harc közepette világossá lett előttem, hogy mégiscsak a 
teológiára kellett volna mennem.” 

Az első egyetemi év befejezése után 1948-ban kezdte 
meg teológiai tanulmányait. Emlékei szerint a teológiá-
ban való elmélyedés az ébredés „tüzes hevére” olykor „hi-
deg zuhanyként” hatott, de „minél több ismeretet kaptam 
tanáraimtól, annál többet láttam a testté lett Ige dicsősé-
géből”. Podmaniczky Pál professzor biztatására a festészet 
iránti szeretete is megtalálta helyét egyháza szolgálatában. 
A templombelsők felújításának munkája lett az álma. 1953-
ban az egyházi vezetők jóváhagyásával jelentkezett a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskolára. Ott döntés elé állították: 
egy évre helyet kapott a Fiatal Képzőművészek Egyesüle-
tében, de ez alatt az egy év alatt el kellett döntenie, hogy 
a marxizmust vagy az egyházat választja. Mivel kiderült, 
hogy közben a budapest-fasori gyülekezetben is szolgál ki-
segítő segédlelkészként, felvételét a főiskolán törölték. Teo-
lógiai tanulmányait 1953-ben fejezte be. Még ebben az évben 
– püspöki ellenzés ellenére – feleségül vette évfolyamtár-
sát, Bérczi Margitot. 1956 és 1960 között három gyermekük 
született: Judit, Zsuzsanna és István. 

Szolgálatát csepeli segédlelkészként kezdte. 1957-ben 
Túróczy Zoltán püspök gyülekezetlátogatása alkalmával 
megkérdezte őt: „Mivel foglalkozol mostanában?” Szita 
István akkor ezt válaszolta: „Temetem álmom, az egyház-
művészet szolgálatát.” „Az álmokat nem temetni, hanem 
megvalósítani kell!”– hangzott a püspöki válasz. Egyházi 
szolgálatát továbbra is segédlelkészként folytatta. Így lett 
ideje egyházművészeti munkára is. 

Ennek a szolgálatnak tartalma és gyümölcse: több új-
ságban megjelent grafi kái, az Evangélikus Életben megjelent 
szimbólumgyűjtemény és mintegy tizenhat templombelső-
ben elkészült falfestmény. „Így próbáltam a templomot az e 
világ és a jövendő világ találkozása helyévé tenni” – vallotta. 

1968-ban a nők egyházi szolgálatának kérdésében konf-
lik tusa támadt Káldy Zoltán püspökkel. „Tudomásul kel-
lett vennem, hogy az ő szavával élve ki vagyok rúgva az 
egyházi szolgálatból.”

Új szakasz következett életében. Tizenhét évig a Taurus 
gu mi gyár kutatóintézetében dolgozott. Talán elmondhat-
juk, hogy ez életének mélypontja volt. „A szó elnémult, de 
az ecset a kezembe került.” Ebben a helyzetben „új képvi-
lága született”, amit „irracionális képköltészetnek” neve-
zett. De ezekkel a sohasemvolt fi gurákkal is az emberi lét 
kérdéseire keresett választ. 

1999 tavaszán nyílt meg számára újra az egyházi szol-
gálat lehetősége a cinkotai gyülekezetben. „Elásott teológi-
ámból előkerült az evangélium szíve: a Passió.” Tizennégy 
képben festette meg. Ez a sorozata a piliscsabai templom fa-
burkolatú falán látható. Aztán Dóka Zoltán Márk evangé-
liuma-kommentárjához 2001-ben negyvennyolc képet ké-
szített, amelyekben érzékeltette: Jézus Krisztusban Isten a 
tőle elszakadt világot sem hagyta el. 2003-ban elkészült Já-
nos evangéliumának illusztrációja is harminckilenc kép-
ben. Ennek summája a művész ábrázolása szerint: Krisz-
tus meghalt és feltámadt értünk! Szita István emlékezése 
itt véget ér ezzel a mondattal: „Az én aranydiplomám nem 
az, amit én tettem, hanem amit kaptam.” 

Szita István művészi munkája, ahogyan ő mondja: „a 
csoda” folytatódott. Ma már minden evangéliumhoz van 
képsorozata. Talán szolgálata koronájának is nevezhető 
képsorozata a Jelenések könyvéről. Ragyogó tisztasággal, 
ugyanakkor megkapó egyszerűséggel festette meg a Jele-
nések könyvének üzenetét. Ehhez szöveget is írt megalapo-
zott teológiával. Meggyőződésem: nem sok idő kell ahhoz, 
hogy Szita István hazánk „felfedezett” festőművésze legyen.



1 4 1  c

Igehirdetés Szita István temetésén a

E sorok írója abban is bizonyosan reménykedik, hogy 
evangélikus egyházunk tulajdonává és egyben közkinccsé 
lesznek művei. Azokból nemcsak művészi talentuma, ha-
nem szilárd hite s üdvbizonyossága is „kiolvasható”, aho-
gyan vallotta: csak kegyelem! 

Ha Reményik Sándor versével kezdtem, azzal szeret-
ném zárni is. Szita István egyre erősebben és boldogabban 
vallotta képeivel és szavaival a költő sorait: 

„S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég,

Igehirdetés Szita István temetésén
Jn 1,16

g  M A D O C S A I  M I K L Ó S

*

 * Elhangzott a Deák téren, 2016. február 13-án.

 „Jézus teljességéből merítettünk kegyelmet, egyre csak ke-
gyelmet.” (Jn 1,16)

Gyászoló testvéreim! Kedves Margó, Judit, Zsuzsa, Zsófi  
és Marci!
A gyász szomorúságában vigasztalásra van szükségetek. Ez 
pedig nem emberi szó, hanem az a kegyelem, amit Jézus 
teljességéből meríthetünk, ami nemcsak egyszer a miénk, 
hanem Isten végtelen szeretetéből újra és újra, kifogyha-
tatlanul és végérvényesen, egészen a reménységgel várt 
célba érkezésig. 

Erre a kegyelemre van szükségetek, és mi mindnyájan 
erre a kegyelemre szorulunk. 

A Szentírás szerint a tanítványok együttlétének, az is-
tentiszteletnek az egyik feladata, hogy a résztvevők egy-
más hite által vigasztalódjanak, erősödjenek, és kövessék 
azok hitét, akiktől már búcsúzniok kell (Róm 1,12; Zsid 13,7).

Ezért idézem most fel előttetek elhunyt testvérünk hi-
tét, hogy vigasztalódjatok és erősödjetek. 

Önéletrajzában ezt írta: „Tizenhét évi hallgatás és gyöt-
rődés után, 1999 tavaszán elásott teológiámból előkerült 
az evangélium szíve: a Passió!” És a következő tizenhét 
évben, egészen haláláig az egyházművészet szent szolgá-
latában állt. 

Szita István halk szavú ember volt. Az elmúlt hóna-

pokban azonban, amikor karosszékében ült velem szem-
ben, egy hírnök hangos kiáltásával mondta: „Csak kegye-
lem, és nincs semmi más! Nincs érdemszerző cselekedet, 
nincs megszolgált jutalom, nincs vallásos teljesítmény!” 
A „kijárat” előtt állva, a hit fehér izzású lobogásával, szent 
egyoldalúsággal vallotta: „Csak kegyelem!”

Sokszor emlegette szeretett professzorát, Karner Ká-
rolyt, akitől ezt tanulta. „Az az ajándék, amelyet Jézus oly 
kifejezhetetlen és csodálatos bőséggel árasztott ránk, ke-
gyelem volt, s mindegyre újabb kegyelem.”

Ezzel a hittel tekintett vissza családjára, életének ka-
vargó örvényeire, lelkészi szolgálatára és művészi munká-
jára. Ezzel a hittel nézett szeretett fi a nehéz életére, korai, 
hirtelen halálára. És ezzel a hittel látta azt a „jövendőt is, 
amit Jézus már e világra elhozott”. 

Ezt vallotta a Jelenések könyvét, vagy ahogy ő nevezte, 
az „ötödik evangéliumot” megjelenítő képsorozatában és 
az ehhez kapcsolódó meditációiban. 

Befejezésül tőle idézek: „A Bárány Jézus dicsősége és 
uralma nemcsak eljövendő reménység, hanem a kegye-
lem ajándékaként boldogító jelen. Kérjük Krisztus Urun-
kat, hogy ez a kegyelem töltse el szívünket kiolthatatlan 
fényű reménységgel, és ez bátorítson, míg úton vagyunk e 
reménytelen, alkonyodó világunkban.” 

„Jézus teljességéből merítsünk kegyelmet, egyre csak 
kegyelmet.” Keresztelő Jánosnak és Szita Istvánnak ezt a 
tanúságtételét mint szívünk drága kincsét őrizzük és ad-
juk tovább. Ámen. 

S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.”
(Reményik Sándor: Kegyelem – részlet)

Így emlékezünk elhunytunkra, és így fordulunk a gyászoló 
családhoz is. Igen, mi mindig búcsúzunk, de az üdvösség 
kegyelmének bizonyosságában.
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 b 225 évvel ezelőtt, életének 88. esztendejében szólította 
magához Teremtője az angolok egyik legnagyobb ha-
tású prédikátorát, a metodizmus atyját, John Wesleyt 
(1703–1791). Öccsével, a négy évvel fi atalabb Charles-
szal kitűnő neveltetésben részesültek, és ragyogó szó-
nokként mindketten nagy odaadással végezték hitté-
rítő, ébresztő munkájukat – kezdetben az anglikán 
egyház berkein belül, idővel azonban az Anglia hatá-
rain túl, Írországban és Amerikában is gyökeret vert 
metodista mozgalom keretében.

Talán nem mindenki tudja, hogy John Wesley életének 
legmeghatározóbb eseménye, az 1738. május 24-en történt 
megtérése összeköti őt az evangélikussággal. Egy évvel ko-
rábban, az evangélium terjesztésére alakult angol társaság 
(Society for the Propogation of the Gospel) megbízásából fi vé-
rével az amerikai Georgia államba hajóztak, ahol kapcsolat-
ba kerültek az ottani cseh-morva testvérekkel. Mivel misszi-
ójukat eredménytelennek érezték, visszatértek Londonba, 
ahol többek között részt vettek egy a morva gyökerű herr-
nhuti testvérek által tartott rendezvénysorozaton. Ezen az 
alkalmon Luthernek A Római levélhez írott előszava olyan 
elementáris erővel hatott John Wesleyre, hogy innen datál-
ják nemcsak személyes megtérését, de az angliai evangelikál 
mozgalom történetének kezdetét is. Wesley ekkor már tíz 
éve anglikán lelkész s az Újvilágot megjárt egyetemi docens.

A nagy igehirdető egy kálvinista-puritán papi csa-
lád sarja, aki a Lincolnshire grófságban található epwor-
thi parókián látta meg a napvilágot – 1703. június 17-én. 
Érdekes módon nagyszülei még egy az államegyházhoz 
nem tartozó (nonkonformista) gyülekezethez tartoztak, 
apja, Samuel Wesley azonban fanatikus híve lett az ang-
likán államegyháznak. Édesanyja, Susanna rendkívü-
li hatást gyakorolt mindkét fi ára, s Charles-szal együtt 
felmenőiket követve a lelkészi pályát választották. Fel-
sőbb tanulmányaikat Oxfordban folytatták, ahol John 
megalakította az úgynevezett Szent klubot (Holy Club), 
melynek összejövetelein kezdetben Kempis Tamás híres 
Krisztus követése (Imitatio Christi) című művével fog-
lalkoztak. Emellett napi rendszerességgel tanulmányoz-
ták a Szentírást, ápolták a közösségi életet, börtönpasz-
torációt végeztek, valamint pénzt gyűjtöttek betegek és 
rászorulók megsegítésére. Ahogy az eredetileg pejora-
tív értelmű lutheránus szóból a német lutheránus egy-

ház, úgy a Wesleyéket gúnyolók által használatos meto-
disták jelzőből a metodista egyház máig használatos el-
nevezése született.

Wesleyt a Luther előszaván alapuló megtérésélménye 
egész életén át elkísérte. Hitt az üdvbizonyosságban, és 
meg volt győződve arról, hogy „az egyház és a Biblia a hit 
által való megigazuláson alapszik”. Fáradhatatlanul pré-
dikált, annak ellenére, hogy idővel megnőtt az ellenállók 
tábora is. Ezért gyakran piactereken, a városok határában 
vagy éppen mezőkön hirdette Isten igéjét. Mozgalmának 
külön érdeme, hogy az ipari forradalom kezdetén sikerült 
a gyári munkásokat is megszólítania.

1742-től bevezették az úgynevezett „osztálytalálkozó-
kat” (a latin classis szóból), melyek létszámban jóval na-
gyobbak voltak, mint a helyi, lokális kiscsoportok. Ezek-
ből a classisokból jöttek létre idővel aztán a metodista 
gyülekezetek.

Wesley szerint Krisztus megváltói műve mindenkire 
vonatkozik, mellyel hamar nézeteltérésbe került az angol 
vallási megújulás ezen korszakának másik nagyhatású pré-
dikátorával, George Whitefi elddel (1714–1770). Emiatt útja-
ik szétváltak, s 1741-től Wesley köré az úgynevezett armini-
ánus metodisták gyűltek, akik Jacob Arminius (1560–1609) 
tanítását követve azt vallották, hogy Krisztus jóllehet min-
denkiért meghalt a kereszten, halála azonban csak a hívő-
ket váltja meg. Whitefi eld követői – a kálvinista metodis-
ták – ezzel szemben a kálvini predestinációtan hithű kö-
vetői maradtak mindvégig.

Wesleyhez köthető a keresztény vallási traktátusok 
műfajának megteremtése. Először jelentetett meg havi-
lapot, mellyel új formát teremtett az újságírás történe-
tében. A Jegyzetek az Újszövetséghez című prédikáció-
gyűjteménye pedig máig a metodista hittételek alapjá-
ul szolgál.

A nagyformátumú igehirdető korát messze megelőz-
ve vallotta, hogy a misszió és diakónia egymásnak szo-
ros kiegészítői. Korgó gyomrú embereknek nem lehet 
evangéliumot hirdetni. Az Üdvhadsereg sem véletlenül 
rendelkezik Wesley-féle metodista gyökerekkel. Az an-
gol nemzet apostola meg volt győződve arról, hogy mi-
nél közelebb kerül valaki Istenhez a földi életben, annál 
buzgóbbá válik az Istent még nem ismerő embertársak 
felkarolására. A londoni Westminster-apátságban felállí-
tott emléktábla méltán állít emléket a Wesley-fi véreknek.

Krisztus műve mindenkire vonatkozik
John Wesley, az angol nemzet apostola

g  B L Á Z Y  Á R P Á D
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Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate)

f 1Pt 2,11–20

Igehirdetési előkészítő 

A textusról

Ha kinyitjuk a Bibliánkat ennél a szakasznál, máris látjuk, 
hogy perikópánk nem követi a fejezet itt meglévő beosz-
tását. Hiszen a hagyományos szakaszolás az első 12 verset 
veszi egy egységnek, majd a 13–17. versek következnek, a 
végén pedig a 18. verstől a 25. versig terjedő szakasz, hiszen 
annak mondanivalója is megkívánja, hogy az egész a jézu-
si példára legyen kifuttatva. „Mert olyanok voltatok, mint 
a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához 
és gondviselőjéhez” (25. vers) – ez a zárószava a második 
fejezetnek. 

Mindezek ellenére a kijelölt szakasz jól követhető egy-
séget alkot. A „Szeretteim” () megszólítással 
valóban egy új szakasz kezdődik, amelyben az apostol ta-
nácsai hangoznak el a pogányok között élő keresztény kö-
zösségnek szólóan. 

Az egész Péter-levél ezzel a megszólítással kezdődik: 
„Péter, Jézus Krisztus apostola Pontusz, Galácia, Kappadó-
cia, Ázsia és Bitinia szórványában élő jövevényeknek, akik 
ki vannak választva…” (1Pt 1,1) Vagyis Péter a diaszpórá-
ban élő keresztényeket szólítja meg a levélben. Ezt hangsú-
lyozza textusunk bevezetésében a 11. versben is, ahol a jö-
vevény () és idegen () szavak újra 
előkerülnek. Úgy érzem, hogy a textus kulcsszavát is eb-
ben a szóban találjuk meg.

A „jövevény” szó nem vendéget, nem is turistát, de 
semmiképp sem állampolgárt jelent, inkább amolyan 
„vendégmunkást”. Merthogy a keresztények jövevény-

ként, egyfajta számkivetettségben élnek ebben a világ-
ban. Részei ugyan a társadalomnak, vannak barátaik, kü-
lönböző kapcsolataik, itt élnek ebben a világban, de nem 
ez a világ az otthonuk. A keresztény ember valahogy ki-
lóg a sorból, mert nem arra rendezkedik be, hogy örök-
re itt maradjon, hanem csak ideiglenesen tartózkodik itt. 
Mint a környezetünkben élő emberek közül sokan, akik 
Kőszegről járnak át dolgozni Ausztriába, de egységes a ta-
pasztalatuk, hogy ott mindig is idegenek maradnak. A ke-
resztény ember is valami ilyesmit érez, ha erre a világra 
tekint. Távol van az otthonától, ebben a világban „forgo-
lódik” ugyan, de élete nem lesz teljessé ebben a világban. 
Mert nem itthon van otthon.

Jézus is otthagyta otthonát, és eljött közénk jövevény-
ként, számkivetettként. „Nem volt hova lehajtania a fe-
jét” (Mt 8,20). Végül a kereszten az Istentől való elhagya-
tottságában mondta ki: „Én Istenem, én Istenem, miért 
hagytál el engem?” Vagyis jövevénnyé vált, hogy mi ha-
zatalálhassunk! 

A jövevények öröme

A jövevénylétnek régen nem volt ilyen aktualitása, mint 
ma. Másról sem szólnak a hírek, mint hogy mi történik 
a migránsokkal, hogyan lehetne megállítani a menekült-
áradatot… 

Péter levele a keresztényeket nevezi jövevényeknek és 
idegeneknek. Mégpedig nagyon is tudatos fogalmazással. 

Jövevény az, aki egy másik országban élő idegen. Az el-
hagyott földet tekintve emigráns (kivándorló), a célorszá-
got tekintve pedig immigráns (bevándorló). Ebben az érte-
lemben a keresztény ember helyzete abban más – bármely 
néphez tartozzon is –, hogy Isten országát tekintve „már 
nem vendégek vagy jövevények vagyunk, hanem a szen-
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tek polgártársai és Isten háza népe” (Ef 2,19), a világot te-
kintve azonban továbbra is jövevények és idegenek, mert 
„hazánk a mennyben van” (Fil 3,20). 

A jövevényléttel két dolog is együtt jár: Az egyik az, 
hogy a jövevényt üldözik, gyalázzák, rágalmazzák. Az 
idegen mindig gyanús. A többség ki nem állhatja azt, aki 
más, mint a többi. Vagyis a jövevénylét meglehetősen ta-
szító tud lenni… Ám mindennek ellenére a jövevény élete 
vonzó is lehet. Mégpedig ugyanazért, amiért sokakat ta-
szít. Merthogy más, mint a többség. Nem azonosul olyan 
könnyen, nem olvad fel a többségben. És az ilyen életet so-
kan követésre méltónak tartják. Jézus a Hegyi beszédben 
is így határozza meg a tanítványi lét lényegét: „Ti vagytok 
a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. 
Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, ha-
nem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a ház-
ban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat.” (Mt 5,14–16) Valójában ugyanazokat a szava-
kat használja itt Jézus, mint Péter a 12. versben, és igazá-
ból az egész tex tusban. Merthogy ez kell hogy legyen a 
Krisztust követő élet következménye: a ti jócselekedetei-
teket látva dicsőítsék Istent… 

Az első keresztényeknek több jellemvonása is kirajzo-
lódik előttünk textusunk alapján, amelyekben ők egyszer-
re voltak off enzívak és vonzók: 

1. Az önmegtartóztatás ( ’tartózkodni, tá-
vol tartani magát valamitől’): A rómaiak könnyedén meg-
osztották másokkal a testüket, de nem vállaltak akárkivel 
asztalközösséget. A keresztények könnyedén megosztot-
ták másokkal az ételüket, de a testüket nem. Mert a tes-
ti vágyak megtartóztatásával minél inkább próbáltak lel-
ki emberekké lenni.

2. Az engedelmesség ( ’engedelmeskedni, 
magamat alárendelni, alávetni’): „Engedelmeskedjetek min-
den emberi rendnek az Úrért” (13. vers) – szólítja fel olva-
sóit az apostol. Merthogy az engedelmesség alapja a Krisz-
tussal való kapcsolatban van. Isten szolgájaként (
) engedelmeskedik a keresztény ember a fe-
lettes hatalmaknak: „…jót cselekedve némítsátok el az ér-
telmetlen emberek tudatlanságát mint szabadok: nem úgy, 
mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használ-
ják” (15–16. vers).

3. A tiszteletadás ( ’megbecsülni, tisztelni’): 
A tisztelet, a megbecsülés mindenkinek kijár. S ebben nincs 
különbség az emberek között. A keresztények tiszteletben 
tartják más népek kultúráját. Érdekes lehet erről is elgon-
dolkozni/elgondolkoztatni az igehirdetésben, éppen a me-
nekültválság által napvilágra került kérdések összefüggé-
sében is.

4. A szenvedés csendes elhordozása (
 ’elviselitek, elhordozzátok a szenvedést’): A 
18–20. versekben a szolgáknak való intés valójában nem-

csak nekik szól, hanem minden kereszténynek. Számtalan 
vértanú bátor tanúságtétele bizonyítja, hogy a keresztények 
nem féltek a szenvedéstől, a fájdalomtól, sőt még a haláltól 
sem, mégpedig azért nem, mert hittek a feltámadásban! 

S ez minden öröm forrása. „Örvendezz Istennek, egész 
föld!” – Jubilate vasárnapjának zsoltárverse ebben az össze-
függésben hozza elénk a jövevények örömét, mert húsvét 
után – Krisztus feltámadásából erőt merítve – lehet tiszta 
öröme minden idegennek és jövevénynek.

Hol vagy otthon? 

Pekka Simojoki egyik énekének refrénje így hangzik: „Tu-
dom, merre visz ez a vándorlás, / Egyszerre az otthonom két 
ország…” A keresztény ember valóban két ország polgára-
ként éli az életét, de vajon mennyire tudunk e világban élve 
nem e világból élni? Ez az egész textus központi kérdése.

Azt mindannyian tudjuk, hogy mennyire jó megpi-
henni a templom védett falai között. Mert van valami bé-
kés otthonérzés ebben. Ahogyan gyülekezeti tagjaink el-
járnak a templomba hétről hétre, és mi magunk igehirde-
tőként is szeretjük ezt a biztonságot. A megszokott arcok, 
a megszokott hangok. De mi van azután, ha vége az isten-
tiszteletnek? Mi lesz akkor, amikor a munkahelyen, az is-
kolában, az utcán, a világban – Péter szavával: a pogányok 
között – vagyunk?

Sorkatonai szolgálatomból emlékszem arra az időre, 
amikor bennünket, teológusokat egy helyre vittek katoná-
nak. Az akkori hatalom úgy gondolta, jobb lesz, ha egy he-
lyen vagyunk, és így nem fertőzzük meg a szocialista társa-
dalomra kártékony gondolkodásunkkal a többieket. Hatal-
mas beszélgetések s jó néhány különös élmény kapcsolódik 
ehhez az időszakhoz. Ugyanakkor azt is el kell monda-
ni, hogy szomorú volt átélni, amikor azt gondolták néhá-
nyan, hogy azáltal „fogadják be őket” a többiek, ha olya-
nok lesznek, mint ők. Hogy azáltal tudnak beilleszkedni, 
ha ugyanúgy beszélnek és ugyanúgy viselkednek, mint a 
többiek. Ez a baj ma is, ahogyan talán Spurgeon mondta 
egykor: „Azért nem tud az egyház hatást gyakorolni a vi-
lágra, mert a világ túl nagy hatást gyakorol az egyházra.” 

Pedig Luther szavai, miszerint „a keresztény ember lá-
bával a földön jár, de tekintetével az ég felé néz”, jól mutat-
ják a Krisztust követő ember helyét ebben a világban, az 
„e világban, de nem e világból” párhuzamát. Mert Krisz-
tus követőjeként mindig is vándorok és idegenek mara-
dunk ebben a világban. Hiszen „nincsen itt maradandó 
városunk”. Jézus is erre utal Cantate vasárnapjának evan-
géliumában, amikor azt mondja: „Így most ti is szomorú-
ak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog 
a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek…” (Jn 
16,22) Ez az elvehetetlen öröm az, amelyből már ebben a 
világban is élhetünk. 
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Illusztrációk

GONDOLATOK

Mintha csak textusunk alapján íródott volna az az egykori 
keresztényekről való feljegyzés, amit egy ókeresztény irat-
ban, a Diognétoszhoz írott levélben olvashatunk.

„A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempont-
ból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a 
többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyek-
ben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, 
melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmód-
juk. Görög és barbár városokban egyformán laknak, ki-
nek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekin-
tetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, s az 
élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkot-
mánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját ha-
zájukban laknak, de mégis jövevényekként; mindenben 
részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek mint 
idegenek; bárhol, idegenben is otthon vannak, de min-
den haza idegen számukra. Mint mindenki más, háza-
sodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajt-
ják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem kö-
zös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint 
élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgársá-
guk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, 
de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit sze-
retnek, mindenki üldözi őket.

Félreismerik őket, elítélik őket; halálra adják őket, de 
életre támadnak. Szegények, és sokakat gazdagítanak (vö. 
2Kor 6,10); mindenben szűkölködnek, és mindenben bő-
völködnek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőül-
nek; káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők 
áldást mondanak (vö. 1Kor 4,22). Megalázzák őket, és ők 
tiszteletet tanúsítanak.

Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek; amikor 
megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támad-
tak. A zsidók küzdenek ellenük mint idegenek ellen, a gö-
rögök üldözik őket; de akik gyűlölik őket, nem tudják meg-
mondani gyűlöletük okát.

Egészen egyszerűen: ami a testben a lélek, azok a ke-
resztények a világban.”

Vanyó László: Ókeresztény írók 
3. köt. Apostoli atyák, 371. o.

IMÁDSÁG

Imádság menekültekért

Jézus Krisztus, te gyermekkorodban családoddal mene-
kültként érkeztél Egyiptomba – Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, szülővárosodban rokonaid és ismerőseid 
elutasítottak és kitaszítottak téged – Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, amikor azt mondtad: „jövevény voltam, 
és befogadtatok”, azonosítottad magad az idegenekkel, me-
nekültekkel és kiszolgáltatottakkal – Uram, irgalmazz!

Magyar Bencés Kongregáció
g  B A R A N Y A Y  C S A B A

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Ez ma is nagyon érvényes ige.
Párhuzamot látok Péter és Jakab között, hiszen mindket-
tőnél sok szó esik a cselekedetekről.

Isten adott testi vágyakat. Miért kell akkor ezektől tar-
tózkodni? Mi az a testi vágy, ami a Lélek ellen harcol?

A mi családunkat a testi vágy rombolta szét, amiben 
tönkrement a feleség és a gyerekek élete.

Hogyan tudom megítélni, hogy ki a tudatlan, akit a jó 
cselekvése által tudok elnémítani?

Nagyon nehéz ma elfogadni, hogy Isten akaratából van-
nak a világi vezetőink. Mintha Isten kivonult volna a tör-
ténelem feletti uralomból.

Ajándék az, ha tűrnöm kell az igazságtalan büntetést? 
Istennek tetszik az, ha jogtalanul szenvedek? Szabhatok 
határt annak, hogy meddig viselem a jogtalan (= igazság-
talan) ítéletet és az ebből fakadó szenvedést?

Krisztus engedelmes volt mindhalálig, ő tűrni tudott, 
pedig semmi rosszat nem követett el – értünk és helyet-
tünk vállalta a büntetést. Ez segíthet a jogtalanságérzés el-
viselésében, hogy értem mit tett Jézus.

Egész életünk egy nagy bukdácsolás, hiszen olyan ne-
héz a Tízparancsolat, illetve a jézusi két nagy parancso-
lat alapján élni.

A hitetlenekkel szemben jobb a tűrés, mert hiába pró-
bálok nekik Jézusról beszélni, még nem ismerik ezt az utat.

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate)

f Jak 1,16–21 

Igehirdetési előkészítő

Cantate – személyesen

A húsvét utáni 4. vasárnap fi atalkorom egyik szép ün-
nepe volt. Ezen a vasárnapon a Budai Evangélikus Egy-
házmegye kórusai rendszeresen találkoztak, és az egész 
napot átjárta az énekek zsongása. Kórusok találkoztak, 
együtt gyakoroltak, megtöltötték a templomot, és zengett 
a nagy, összevont kórus éneke. Találkozások, öröm, lel-
kesedés, élmény! Ezt jelentette nekem középiskolás ko-
romban Cantate. 
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Akkor még nem érett meg számomra az az üzenet, 
hogy az éneklés vasárnapja nem független húsvét ünne-
pétől. A feltámadott Krisztus gyülekezete éneklő gyüleke-
zet. Milyen csodálatos az egyházi esztendőnek ez az íve: a 
hat böjti vasárnap és a hat húsvét utáni vasárnap körülöle-
li a keresztet és az üres sírt. Most, amikor e sorokat írom, a 
kereszt felé haladunk böjti lélekkel, de már láthatjuk az ív 
másik oldalát: húsvét ajándékai kísérnek minket. 

Cantate evangéliuma

Jézus a Szentlélek ígéretével bátorítja a tanítványokat. A Lé-
lek őt dicsőíti és belőle merít, tehát amit a Lélek által ka-
punk, az maga Jézus. A Lélek munkája által ezért az évez-
redekkel a Názáreti Jézus után élő nemzedék is ismerheti 
a Feltámadottat. Az ének ebből fakad. Abból az örömből, 
amely a Feltámadott által eloszlatott félelem és az általa 
megbocsátott bűn helyét tölti ki az ember szívében. Finn 
ébredési ünnepen láttam  siketnéma közösséget jeltolmács 
segítségével énekelni. Olyan öröm tükröződött az arcuk-
ról, amely felülírta a fogyatékosságból fakadó bezártságot. 
Így válik az éneklés jelképessé, nem a külső hangminőség 
a fontos, hanem a szív minősége.

Jakab és mi

A Jakab apostol leveléhez való viszonyunkat sokáig meg-
határozta Luthernek az irattal kapcsolatos erős kritikája, 
az elhíresült „szalmalevél” megjegyzése. A levél való-
ban nem szól sokat Krisztusról, többet viszont a Krisz-
tust hordozó jászol tartalmáról, a keresztény életvitel-
ről. Kálvin egyik írásában pedig ezt olvassuk: „Jóllehet 
fukarabbnak tűnik Krisztus kegyelmének hirdetésében, 
mint ami egy apostolhoz illik, nem biztos, hogy min-
denkiről ugyanazokat kell állítani.” Azt hiszem, hogy az 
igehallgatói kontextus alakulásával jelentősen változhat 
e levél szerepe. Hisz a reformátorok korában a hit által 
való megigazulás központi témáját ma nem vagy csak 
alig lehet az igehallgatókat érdeklő kérdések közé sorol-
ni. Sokkal izgalmasabb az a kérdés, hogy a keresztény 
életmód miben mutatkozik meg. Azt is mondhatnánk 
némi éllel, hogy az első század keresztyén életmódma-
gazinját tartjuk a kezünkben, hisz Jakab nem Krisztus 
váltságművének, örökérvényű áldozatának témájával 
foglalkozik, és nem a hit által való megigazulás teológiai 
értelmezésével küzd meg írásában. Ebben valóban fukar, 
fukarabb, mint epistolát szerző társai. De gazdagon szól 
arról, hogy a feltámadott Krisztussal való közösségből 
milyen életvitel fakad.

Jakab és Luther

Az 1522-es Szeptemberi Bibliához írt előszavában Luther 
elég sarkos véleményt fogalmaz meg a levélről. Summázá-
sában mégis azt írja: „…azonban azt sem mondom sen-
kinek, hogy ne vegye kézbe és ne forgassa kedve szerint, 
mert egyebekben számos hasznos mondást találni ben-
ne: egy tanú nem tanú a világi ügyekben, hogyan eshetne 
akkor latba ő egyes-egyedül Szent Pál és mások írásaival 
szemben?” (LVM 5: 318. o.) E mondata arra a tárgyilagos 
gondolkodásra serkent, hogy a kontextus fi gyelembevé-
telével merjünk a nézetek formálódásáért, a megértésért 
tenni. Ezért volt nekem a készülés közben érdekes olvas-
mány Hubert Frankemöller Jakab-levélről írt műve (é. 
n.), amelyben ezt olvashatjuk: „A Jakab-levél kétségtele-
nül tartalmaz jellegzetes krisztológiát (1,1 és 2,1 mellett 
vö. különösen 5,7–15), ha keresztteológiát nem is. Jakab 
mindenekelőtt a megdicsőült Urat és az eljövendő Bírót 
látja Jézus Krisztusban. Ez világossá teszi, hogy amint Pált 
nem Jakabbal kell mérni, ugyanúgy Jakabot sem Pállal. Az 
Újszövetség szempontjából mindkettő nélkülözhetetlen. 
Luthernek a hitvitázó helyzetből fakadó ítéletét a maga 
konkrét élettörténete alapján kellene értelmezni. Életraj-
zi összefüggése, egyházpolitikai helyzete teszi érthetővé 
megnyilatkozásait.”

Jakab szavait ízlelgetve

Az igehirdetésre az előző pár sor nem készít fel, de a tex-
tushoz való viszonyunkat erősítheti. Mert meg vagyok győ-
ződve arról, hogy ezen a vasárnapon is csak úgy léphetünk 
fel a szószékre, hogy a szívünkben ott ég a vágy, hogy a fel-
támadott Krisztusról tegyünk bizonyságot, még akkor is, 
ha az igénk „csupán” a világosság Atyjáról beszél. 

A tévelygésben, a hamis útirányok megtalálásában nagy 
jártassága van az embernek. S a keresztény közösség sem 
mentes ettől. Jakab olvasóit is inteni kellett, de nekünk is 
szükségünk van arra, hogy a rengeteg információ közepet-
te megtaláljuk azt, hogy mi vezet az életre.

Igénk nem beszél arról, hogy mit tartalmaz az a jó 
„ajándékcsomag”, amelyet felülről kapunk. „Levélírónk 
nem sorolja fel, hogy melyek Isten jó adományai és töké-
letes ajándékai.” (Groó 1963, 46. o.) Sok mindent felsorol-
hatnánk. Luther például egyik igehirdetésében így beszél: 
„Láthatjuk, hogy minden testi és lelki ajándék, amit bir-
tokolunk, Isten ajándéka, és tőle származik. Ezt kell meg-
tanulnia minden gyermeknek, hogy Isten az ő Teremtője, 
aki megajándékozta őt mindazzal, amije van. […] A sze-
medet, a kezedet, minden tagodat, a ruháidat és az összes 
javaidat úgy kell tekintened, hogy azok mind Isten aján-
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dékai […] ismerd meg Istent Teremtőként, hogy ne úgy 
járj, kelj, mint egy marha vagy más oktalan állat.”1 Azon-
ban ezek mellett fel kellene sorolnunk éppen azt, amit a re-
formátor lelki javakként említ: például az igét, amely meg 
tudja tartani a lelketeket. 

Érdemes egy kicsit elmerengeni a  ’ajándék’ szó 
mai hétköznapi értelmén. Lehet dózisa a gyógyszernek és 
a kábítószernek. Az életet serkentő, éltető elemeknek és a 
halált hozó mérgeknek is. S az sem mindegy, hogy mit mi-
lyen dózisban, milyen mennyiségben kapunk. Ezért nem 
lényegtelen kérdés, hogy merre indulunk el. Tévelyegve, 
oktalan állatként (szegény állatok, már megint őket bánt-
juk!) olyan dózisokban lehet részünk, amelyek nem az éle-
tet szolgálják. A méreg kis mértékben is méreg, csak las-
sabban öl! A világosság Atyjától olyan dózisban kapjuk a 
jót, amely képes megtartani, megmenteni a legelveszet-
tebb életet is. S kis mértékben is a javunkat munkálná. 
Ő pedig bőven mér.

A világosság Atyja

Az Istennek ez az elnevezése, amely a jánosi megfogal-
mazást tükrözteti, úgy mutatja be az Atyát, mint akinek 
a lénye a világosság, a sötétség és árnyék nélküli valóság. 
Az a valóság, amelyet mi nem ismerhetünk, s amely nem 
lehet az életünk része mindaddig, amíg nem valósul meg 
az, amit Pál így fogalmazott meg: Él bennem a Krisztus. 
Amikor Jakab apostol azt mondja, hogy vessünk el ma-
gunktól minden tisztátalanságot, akkor nem egy emberi 
produkcióra szólít fel, hanem arra, hogy hagyjuk hatni a 
belénk oltott igét. A teljes írás ismerete nélkül arra gon-
dolnánk, hogy születésünktől fogva, velünk születetten 
hordjuk magunkban ezt az igét. Azonban ezt nem kezel-
hetjük úgy, mintha nem tudnánk arról, hogy az ige, az 
Isten logosza éppen Jézusban lett testté és lakott közöt-
tünk (Jn 1).

Zárszó

Amikor ezeket a sorokat írom, még távolinak tűnik ez a 
vasárnap. Amikor ezeket a sorokat olvasod, akkor már na-
gyon közel van. Közben bennem is érlelődött az ige. Azt is 
tudom, hogy számomra a felkészülésben ez a mondat lesz 
a leghangsúlyosabb: Jakab minden kijelentését Isten meg-
előző cselekvése (akciója) alapozza meg (Frankemöller 
é. n.). És számomra ez a húsvét valóságában csúcsosodik 
ki: minden ének, amelyet az ősök hagyatékából vagy a je-

 1 Prédikáció a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapra az Apos-
toli hitvallásról. LVM 6: 351. o.

len énekei közül énekelhetek, s minden ének, amely az én 
szívemben újként születik, abból a világosságból fakad, 
amely a húsvéti üres sírból árad. Ezzel a bizonyossággal 
akarok fellépni a szószékre.
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Illusztrációk

GONDOLATOK

„Nem annak a hangját fogják meghallani, aki nagyobbat 
ordít, hanem aki igazabbat szól. És az nem lesz a legoko-
sabb ember, aki a gyűlöletet tudja, hanem az, aki a szere-
tetet és a megértést.”

Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író: Jönnek!

– Ne tévelyegj – a beépített iránytűd az Ige legyen!
– Fogadj minden napot – a jó adományok Isten ajándékai…
– A problémákat oldd meg – légy késedelmes a haragra és 
gyors a meghallásra…
– Van benned erő – Isten meg tudja tartani lelketeket.

Mennyi mindent megteszünk azért, hogy a testi egészsé-
günket védjük! Azt is tudjuk, hogy végzetes következmé-
nye lehet annak, ha nincs megfelelő védőoltásunk. A más 
földrészekre való utazás során elengedhetetlen az okos 
tájékozódás és a megfelelő védőoltás beadása. De vajon 
gondolunk-e arra, hogy az evangélium, a Krisztus feltá-
madásáról szóló örömhír – amelyet talán sokan és sokféle-
képpen éltek elénk – ilyen belénk oltott lelki megtartó erő? 
A tisztátalanságtól és a gonoszság utolsó maradványától is 
képes megőrizni. A jézusi hatóanyagot, az életet olyan dó-
zisban kapjuk, hogy húsvét öröme még akkor is átjárhatja 
a szívünket, amikor a világ megannyi félelemtől retteg. 
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Késedelmesnek lenni a szólásra és a haragra nem is olyan 
könnyű. Pedig a replika műfajában igencsak otthon van 
a mai ember. A hallgatás, a meghallgatás pedig már csak 
a mentálhigiénés szakemberek szakmai fogása maradt. 
Pedig a hallásra és a hallgatásra való készség a nyitott-
ságunk jele. A folyton beszélő emberben nincs szeretet: 
nem adja magát, hanem ráontja magát a környezetére 
indulataival, ítélkezéseivel, gyorsan alkotott véleményé-
vel együtt. Így mérgez. S nem veszi észre azt, hogy neki 
miben lenne szüksége változásra, formálódásra. S nem 
veszi észre – hisz nincs hozzá nyitott szeme – az Isten jó 
adományait sem.

TÖRTÉNET

Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt 
egy kerek tó. A kerek tó mellett királyi kastély, harminc-
hat tornyú, háromszáz ablakos. Ebben a kastélyban lakott 
Östör király meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos em-
ber volt Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutal-
mazta, aki megérdemelte. De legeslegvilágosabban abból 
látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem 
parancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették – és ez a 
királyokkal is elég gyakran megesik –, behúzódott a trón-
terembe, és azt mondta:

– Most akármit mondok, ne törődjetek vele, haj, de 
mérges vagyok, legjobb, ha nem is kerültök a szemem elé, 
kutya teremtette, mert hátrakötöm a sarkatokat! Tűnjetek 
el, és számoljatok ezerig, s akkor nézzétek meg, hogy mér-
ges vagyok-e még.

Lázár Ervin (1936–2006) Kossuth-díjas magyar író, 
meseíró: Szegény Dzsoni és Árnika

g  B E N C E  I M R E

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

Milyen fontos üzenetet hallok, veszek ki ebből az igeszakaszból?

Beszédünket nagyon alaposan meg kell fontolnunk, türel-
mesnek és odafi gyelőnek kell lennünk, nehogy elhamar-
kodottan és bántóan szóljunk.

Nagyon nehéz megvalósítani, hogy gyorsak legyünk a 
hallásra és késedelmesek a szólásra. Itt komoly önvizsgá-
lati és önfegyelmezési feladataink lehetnek.

Isten állandóan ugyanaz a jó, mi vagyunk azok, akik 
hamisak, váltakozó álláspontúak, „szélkakas” természetű-
ek vagyunk. Pedig el lehetne tőle fogadnunk ajándékként 
a jót, amit nyújt felénk.

A „szülés”, „születés”, „első zsenge” kulcsfogalmak eb-
ben az igében. Az új valóság bennünk való növekedésének 
mértéke és intenzitása egyenesen arányos a régi tévelygé-
sek „kitakarításának” igyekezetével, szükségével. Kettős 
folyamat a hívő ember újjászületése.

Milyen kérdéseim vannak az igeszakasszal kapcsolatosan?

Szinte teljesen homályban van előttem, nem értem ezt a 
mondatot: „Az ő akarata szült minket az igazság igéje ál-
tal, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.” 
(18. vers) Milyen teremtésről van itt szó? Az eredetiről, vagy 
valamilyen szűkített értelmű teremtésről?

Mire utal a szerző az „első zsengéje” kifejezéssel?
Mit jelent itt a „minden ember”? Kikről lehet szó? Va-

lóban minden emberről, vagy csak a keresztényekről, a hí-
vőkről? Nem félreérthető ez a kijelentés: legyen késedelmes 
a haragra? Megengedhető a harag valamilyen formája?

Hogyan lehet elvetni magunktól a gonoszság utolsó ma-
radványát is? 

Akarunk-e mi igazán fejlődni, előbbre jutni a hitben, az 
új életben, amit Krisztus kínál? Tanítható-e a kegyesség?

Van-e olyan kijelentése ennek a szövegnek, amivel vitába szállnék, 

aminek ellentmondanék, vagy megkérdőjelezném igazságát, fontosságát?

Az, hogy vessünk el magunktól minden tisztátalanságot, 
nem megy csak úgy a saját akaraterőnkből! 

Vajon hogyan viszonyulnak egymáshoz: a „be-becsú-
szó” vagy teljesen el nem tűnt tisztátalanságok és gonosz-
ságok, a tudatos, erkölcsös énünk értékítéletei és a belénk 
oltott ige? Ez utóbbi hogyan hat az előzőekre? Itt a beol-
tás (kertészeti) képe és a valóságban lezajló folyamata, az-
az a nemesítés hogyan hívható segítségül a téma megvi-
lágításához?

Milyen gondolatokat indít el bennem, milyen képzettársításokat hoz elő 

belőlem ez az igeszakasz?

Az erények és a bűnök klasszikus ellentétpárjait: például 
hűség-hűtlenség, békesség-harag stb.

A tanítványi élet, ha komoly, akkor szent élet, de egy-
általán nem könnyű út. 

 Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)

f Jak 1,22–27

Igehirdetési előkészítő

A textus

„A hit nem önmagunk szemlélése, hanem az ajtónk előtt 
álló koldus, aki egy képet tart elénk” – Ben Myers, az 
ausztráliai United Th eological College rendszeres teológu-
sa írta Jakab leveléről az egyik Twitter-üzenetében, ahol a 
Biblia mindegyik könyvéről megfogalmazott egy-egy rö-
vid bejegyzést. Az előkészítőnk alaptextusa, Jak 1,22–27 
alapkérdése is hasonló: Mit látsz a tükörben? Milyen ez a 
kép? Søren Aabye Kierkegaard Önvizsgálat – ajánlva a 
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kortársaknak (1993) című kötetében próbál választ keresni 
a személyes életén keresztül a fenti kérdésekre. Szerinte 
„[a]z első feltétel az, hogy ne a tükröt vagy annak keretét 
nézd, hanem önmagadat a tükörben”. Ez azért is jó kép 
a Szentírásban – írja –, mert a tükörnek az a funkciója, 
hogy magunkat lássuk meg benne, és aztán igazítsunk 
valamit magunkon. A Biblia így használható, mert nem 
azért ihletett, hogy pusztán a keretet tanulmányozzuk, 
hanem hogy magunkat vizsgáljuk meg benne. Ez vezet 
a személyességhez. Ez a személyes útkeresés, személyes 
megszólalás még inkább hangsúlyos az imádság vasár-
napján. Mint egy „lelki tükör” kerül elénk Jakab levele: 
„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be 
ne csapjátok magatokat.” (1,22) Ez a vers az egész levél ta-
láló teológiai összegzése, amely meglepően hasonlít Róm 
2,13-hoz. Az általános téma a „tett vallása”, ami Jakabra 
oly jellemző, és más újszövetségi írásokban is kiemelkedő, 
például: „Aki kősziklára épít” (Mt 7,24–27; Lk 6,46–49). 
A textusunknak (Jak 1,22–27) azt a címet is adhatnánk, 
hogy „Tanítás az istentiszteletről”, mert Jakab az inter-
aktív, az embereket megmozgató, a komfortzónánkból 
kimozdító istentisztelet kérdéseivel foglalkozik: a 22–26. 
versekben az istentisztelet feltételeivel; a 27. versben pedig 
azzal, hogy mi az igazi istentisztelet. 

„Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cse-
lekszi…” (1,23a) Az ige hallgatása és megcselekvése egyet-
len folyamat két része, a kettő csak együtt érvényes. Jakab 
egyensúlyra törekszik, a hangsúly a „csak”-on van! Nem 
megy el egyik vagy másik szélsőség irányába. Azt hiszem, 
ma még inkább aktuális Jakab üzenete. Az istentisztelete-
ink, a közösségeink leginkább az „ige hallgatására” van-
nak berendezkedve, ez az alap, de valahogy nincs meg a 
következő lépés. Nincsenek vagy alig vannak az aktivitás-
ra alkalmas tereink, közösségi alkalmaink. 

„…olyan, mint az az ember [ ’férfi ’], aki 
tükörben nézi meg az arcát.” (1,23b) Mi, férfi ak () 
átlagosan naponta 23-szor pillantunk a tükörbe (kirakat, 
ablaküveg stb.), ez napi tíz percet jelent; a kutatások sze-
rint sokkal többször nézünk tükörbe, mint a nők. Persze 
itt most a tükör Isten igéje, amelynek hallgatója abba bele-
néz és elfogadja önmagát olyannak, amilyennek az mutat-
ja, mint amiként az Isten is elfogadja őt, de igazít is rajta, 
és akkor az igéből mint tükörből istentisztelet lesz. Az ige 
olyan tükör, amely nemcsak azt mutatja meg, hogy milyen 
az óember, hanem azt is, hogy milyennek kell lennie az új 
embernek. Érdekesség lehet, hogy a tükör szavunk ótörök 
eredetű, a mai csuvas nyelvben a tükröt a töker szó jelöli. 
Ez valószínűleg a tárgy többnyire kerek alakjával kapcso-
latos, és a török nyelvekben általános ’kerek’, ’kerék’ jelen-
tésű tekir/teker szócsoportba tartozik, akárcsak a magyar 
teker és tér (visszatér, megtér) szavak. Tehát a tükör sza-
vunk szoros kapcsolatban van a megtér szavunkkal! S ez 
jól visszaadja a jakabi gondolkodást: ha az ige tükrébe né-

zünk bele, akkor ott változás történik. De a tükör szavunk 
latin megfelelője speculum, ebből származik a spekulálás 
kifejezésünk is. A megnézni ige a , mely jeleni 
azt, hogy ’észrevesz, megjegyez, fi gyel, megfi gyel valamit’. 
Itt aoristosban szerepel az ige, amely feltételez egy napi ru-
tint, folyamatosságot és ismétlődést, de magában rejti an-
nak felszínességét is.

„Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is fe-
lejti, hogy milyen volt.” (1,24) Az „elfelejteni” (
) igének gazdag jelentéstartalma van a görögben. Je-
lenti azt is, hogy ’elfelejt, nem vesz észre valakit, átsiklik 
valami fölött, nem törődik valamivel’. S valóban az elfelejt 
szavunkban ott rejtőzik a fél szavunk, a félinformáció, a 
félember, a fél lélek. Az ige olyan, mint a tükör: az eszmé-
nyi emberi magatartást bemutatva feltárja hallgatója hiá-
nyosságait, éppúgy, ahogy egy tükör megjeleníti az arc hi-
báit és tisztátalanságait. Ha valaki a tükröt használva el-
felejti, hogy mit is látott, az elfelejti orvosolni a helyzetet 
– nem lesz az ige megvalósítója.

A 25. versben egy újabb témát vet fel: a „szabadság tö-
kéletes törvényét”. Jakabnál hiányzik a páli megkülönböz-
tetés a törvény és az evangélium között, inkább Mt 5,17–19 
(A törvény magyarázata) lelkülete iránt mutat érdeklődést, 
ahogy azt a Hegyi beszéd részletezi. Jakab az Újszövetség 
minden más teológusánál világosabbá teszi jelzőivel és 
birtokos eseteivel, hogy kizárólag pozitívan fogja fel a Tó-
rát, az Isten által felállított és Jézus interpretációjában vett 
egyéni, társadalmi és világrend értelmű törvényt: „a sza-
badság tökéletes törvényének” (1,25), „királyi törvénynek” 
(2,8), „az egész törvénynek” (2,10) és „a szabadság törvé-
nyének” (2,12) nevezi. A  ige jelenti azt, hogy 
’lehajol, fölé hajol, belenéz, belepillant, beletekint’. De nem 
csupán egy futó pillantást vet a törvénybe, mint amiként a 
tükörbe néz, hanem éppen az Aor. jellegének megfelelően 
„betekintést nyer”! A törvény és a szabadság összekapcso-
lódása mind a görög gondolkodásmódban, mind az ószö-
vetségi hátterű teológiában benne van. Itt nem erkölcsi ér-
telemben vett tökéletességre kell gondolnunk, hanem olyan 
eligazításra, amelyből nem hiányzik semmi, ami az életet 
teljesen átfogja és igénybe veszi.

„Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a 
nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyes-
sége hiábavaló.” (1,26) A  jelent istenfélőt, vallá-
sost és kegyest is, de azt az embert is jelöli, aki fél és resz-
ket. Tehát aki fél vagy reszket, mert nincs bizalma Isten 
felé, azt a nyelve elárulja. A nyelv a hitvallás, az imádság 
és az áldás egyik eszköze lehet, de ez összefügg az isten-
kapcsolattal. A felszólítás az ige hallása és megcselekvé-
se kontextusában kerül elő. A beszéd egyértelműen cse-
lekvés, és elválaszthatatlan a „kegyességtől”, ami szintén 
etikai kategória. Láthatjuk itt is, hogyan szövődnek egy-
másba a különböző, önállóan is megálló témák, és értel-
mezik egymást.
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„Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: 
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságuk-
ban…” (1,27) Az ellenséges „világtól” való távolságtartást 
akár értelmezhetnénk a kultikus tisztaság értelmében is, 
de ebben az esetben aligha a világ szót használná a levél: 
ennél sokkal egyértelműbben is fogalmazhatna, ráadá-
sul az  (’szeplőtelen, foltmentes’) kifejezés in-
kább erkölcsi értelmű hibátlanságot jelöl, semmint kulti-
kus tisztaságot. Ezért úgy gondolom, ezek a mondatok in-
kább Isten eszkatológiai népének jövevénylétére utalnak, 
akiknek szükségük van a kitartásra a kísértések közepet-
te. Nagyon fontos jelzés, hogy az árvákkal és özvegyekkel 
vállalt szolidaritás Jakab levelében az istentisztelet része. 
Az Újszövetségben ritka  kifejezés az „istenség 
tiszteletét és imádását” jelenti, s így még jobban kieme-
li ennek az egyszerű emberi (közösségi) tettnek a rendkí-
vüli rangját. Láthatjuk, hogy Jakab mennyire kiemelten 
szemléli a közösséget, a közösségvállalást, az irgalmassá-
got, a konkrét segítségnyújtást, különösen is a kiszolgálta-
tottak felé, akiket az árvák és özvegyek jelképeznek. A le-
vél egyik legsajátosabb jellemzője a gazdagokkal, illetve a 
gazdagsággal szembeni kritikája, a szegények kiemelése. 
Ennek a feltételezhető szociális háttéren túl meghatáro-
zó teológiai bázisa is van: egyfelől Jézus igehirdetése és a 
szegények, megalázottak, kiközösítettek melletti kiállása, 
másfelől az, amihez természetesen maga Jézus is kapcso-
lódott: az ószövetségi gyökerű „szegényteológia”: a prófé-
ták szegénypárti fellépése, a zsoltárok és a bölcsességiro-
dalom vallási szempontból pozitív töltetű szóhasználata 
és gondolatvilága. 

Meditáció

A tükrök vasárnapja: helyezzünk el minél több tükröt a 
templomban vagy az imaházban. Tegyünk a padokba, az 
oltárra, a falakra. A lényeg, hogy lássuk magunkat ben-
ne. Sok helyütt a hónap első vasárnapja úrvacsorás isten-
tisztelet. Tegyünk egy nagy tükröt a térdeplőkhöz, hogy 
aki letérdel úrvacsorázni, az meglássa magát benne. Az 
élmény megdöbbentő, felemelő és a hitünket elmélyítő, 
mintegy kívülről szemlélhetjük magunkat és az életün-
ket. Ez segíthet elmélyíteni a bűnvallásunkat és a bűnbo-
csánat megélését.

Az egyensúly vasárnapja: nehéz megtalálni az arany 
középutat, de szimpatikus, hogy Jakab erre törekszik. 
Egymáshoz kapcsolja a lelki és a fi zikai istenélményeket. 
Egyensúlyra törekszik, nem megy el egyik vagy másik szél-
sőséges irányba. Jakab nagyon mai, a miénk. Az istentisz-
telet keretében építsünk együtt kockákból valamit. A lé-
nyeg, hogy mindenki csak egy kockát helyezzen el, és ab-
ból épüljön fel a közös „házunk”.

A mozgás vasárnapja: tanulgathatjuk a mozgás, a meg-

mozdulás, az egymáshoz fordulás technikáját. Az istentisz-
telet is megmozdulhat, s itt nemcsak a párszori padból fel-
állásra gondolok, hanem a jelképes cselekedetekre, táncra, 
lendületre. Vannak biztos és évtizedek óta fenntartott he-
lyek a padokban, ahonnét mindig ugyanazt látjuk és hall-
juk. Vajon a komfortzóna elhagyása segít e megfogalmaz-
ni új istenélményt?

A megszólalás vasárnapja: tanuljunk meg megszólal-
ni az istentiszteleten (imádság, hitvallás, bizonyságtétel 
stb.); nagyon fontos a személyes szó erősítő légköre. Hal-
lani a szavaimat, szembesülni a gondolataimmal, a hitem-
mel, kimondani azokat: ez bennem és másokban is támo-
gatóan munkálkodhat.

A kopogás vasárnapja: sokan nem tudnak velünk ünne-
pelni vasárnaponként, mert otthon vannak betegen. Fedez-
zük fel a gyülekezettel a látogatás gyógyító erejét, az egy-
másra odafi gyelés közösségbe fogadó bátorítását.

Hivatkozott művek
Kierkegaard, Søren Aabye 1993. Önvizsgálat – ajánlva a kor-

társaknak. Új Mandátum, Budapest.
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Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak hallgassuk az igét. 
A tükör hasonlata nagyon jellemző ránk: azt gondoljuk 
sokszor, hogy elég elmenni vasárnap a templomba, hallgat-
ni az igét, de az ajtón kilépve a világ elnyel bennünket úgy, 
mint ahogy a magvető példázatában a tövisek és a gyomok 
nem engedték a magot növekedni, így bennünk sem hozza 
meg gyümölcsét a hallott ige. Pedig az igazi istentisztelet 
akkor kezdődik, amikor kijövünk a templomból.

Ha csak hallgatói vagyunk az igének, magunkat csap-
juk be. Rossz, ha más csapja be az embert, de még rosz-
szabb, ha saját magam csapom be azzal, hogy elbagatel-
lizálom a bűneimet, elhitetem magammal, hogy jó úgy, 
ahogyan élek, mert akkor nem érzem szükségét a válto-
zásnak, annak, hogy az ige új életre indítson engem. Va-
jon le tudom-e győzni magamat? Tudok-e a tükörbe olyan 
hosszan nézni, hogy meglássam magamat teljes valómban?

Az ige cselekvése egy folyamat: először meg kell ismer-
nem az igét a hallgatása által, azután megérteni az igehir-
detésen keresztül, azután elfogadnom úgy, hogy meglátom 
az értelmét a saját életemben; ha ez megtörténik, akkor le-
szek a megtartója és cselekvője.

– A szabadság tökéletes törvénye: nehéz, kemény sza-
vak. Talán azt jelenti, hogy akik Krisztushoz tartoznak, 
azok többé nem rabjai a bűnnek és a halálnak, mert tud-
ják, hogy Krisztusban megváltásuk van. A megtért em-
ber szabad a bűneitől, mert le tudja tenni Krisztus kezé-
be azokat.
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Mennybemenetel ünnepe a

Tisztán megőrizni magát az embernek a világtól: nem 
nagyon megy, sőt lehetetlen, senki sem tud tökéletesen 
tiszta maradni, ha ezt gondolja, becsapja magát. De töre-
kednünk kell arra, hogy teremjük a megtérésünk gyümöl-
cseit, és bíznunk kell Krisztus bűnbocsátó szeretetében.

Mennybemenetel ünnepe

f Mk 16,14–20

Igehirdetési előkészítő

Az ünnep hétköznapisága

Mennybemenetel ünnepe korábban – vagy más néven – 
áldozócsütörtök volt. Ahogyan a régi kor konfi rmáció-
központúsága és ezzel együtt az ünnep megfoghatósá-
ga, emberi síkja lassan elkopott, úgy vált ez az ünnep is 
mostohává, hétköznapi ünneppé. Lehámlott róla minden 
olyan dolog, amelyet mi aggattunk rá, és megmaradt azok 
ünnepének, akik Jézus közvetlen közelében akarnak élni 
– tanítványként. Ezért „a mai nap nem egy évfordulóról 
való megemlékezés, hanem a feltámadott Úr segítségül 
hívásának különleges alkalma – hétköznapon. Azért kö-
nyörgünk, hogy minél több jelét adja jelenlétének. Nem 
mi akarjuk ezeket megszabni, hanem csak annyit kérünk, 
hogy bizonyosak legyünk áldása felől. Arra kérjük, hogy 
minden emberi gyengeségünk ellenére – ahogyan a tizen-
egyet is – tegyen alkalmassá az ige hirdetésére.” (Szent-
pétery 1998, 151. o.) 

A „mégis” feszültsége: alkalmatlanság és küldetés

Jézus mennybemenetele Márk szerint is szűk körben volt 
csak észrevehető. Nyilvánossága összesen tizenegy fő. 
Azok, akik vele járták a vidéket három évig, vele éltek, őt 
hallgatták, őrá fi gyeltek. Azok, akik szedett-vedett társa-
ságként, mindenféle bukásokon és gyengeségeken keresz-
tül is, hitetlenkedve és értetlenkedve megmaradtak Vele. 
Tizenegy fő. Maroknyi csapat világraszóló feladattal. Jézus 
ezen a napon a „mégis” feszültségében szól tanítványaihoz. 
Mégis. Egyik oldalon az egyértelmű alkalmatlanság, a má-
sikon az ennek ellenére való küldés és jelek.

Az alkalmatlanság elég világos üzenetű szavai a hitet-
lenség és a keményszívűség. Bulányi György Isten orszá-
gáról szóló munkájában írja (1990, 798–799. o.): A feltáma-
dás után több alkalommal esik szó a tanítványok hitetlen-
ségéről (). Nem hisznek az asszonyok jelentésének 
(ostoba asszonyi fecsegés) (Mk 16,9–11), a tanítványoknak 
(Mk 16,12–13), sőt a feltámadott Jézusnak sem. Csak cso-

dálkoznak az üres síron, a nekik kezét és lábát megmu-
tató Jézuson, akik előttük eszik és iszik… Miért kell a ta-
nítványoknak így minősíteniük az annyiszor előre be-
jelentett föltámadás bekövetkeztéről szóló jelentéseket? 
Nem fér bele a híradás új következtetésükbe. Ahogyan 
„nem értették” (Mk 9,32) akkor a szenvedés-bejelentése-
ket, úgy nem értik most a feltámadásról szóló jelentéseket. 
A messiásfogalom csak kételyt eredményezhet a tanítvá-
nyok szívében. Vasbeton szilárdsággal él bennük: ha Mes-
siás, akkor nem szenvedhet; ha szenved, akkor nem Mes-
siás, legfeljebb csak próféta; ha próféta, akkor ember, és 
ha ember, akkor nem támad fel. Ezen a vasbeton erődít-
mény erejű messiásfogalmon nem volt képes áttörni Jai-
rus, Nain és Lázár sem! 

A keményszívűség () kifejezés pedig 
nagyon erős. A szív megromlásának, súlyos betegségének 
ténye. A jelző () jelentése többek között ’száraz, 
kemény, érdes, makacs, hajthatatlan, merev, rideg, ko-
nok, irgalmatlan, könyörtelen’ (Varga 1992). A latin ne-
vű sclerosis multiplex (SM) betegség elnevezése ponto-
san ilyen keménységekre, merevvé vált hegekre, sebekre 
utal. Az SM a központi idegrendszer fehérállományának 
gyulladásos betegsége, amelynek következtében káro-
sodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő úgy-
nevezett myelin. Ahol ez a károsodás jelentkezik a szer-
vezetben, ott a leépülés maradandó és visszafordíthatat-
lanná válik. Legjellemzőbb tünetei a látóideg-gyulladás, 
a mozgáskoordinációra kiható izommerevség, ügyetlen-
ség, a lassuló, érthetetlenné váló beszéd és nyelési nehéz-
ségek, vizelettartási zavarok, a memória és a koncentrá-
ciós képesség gyengülése.2 A Biblia a szív keménységére 
hasonló tüneteket ír, csak ez a személyiségre és az em-
ber hozzáállására vonatkozik. A szív megromlásának té-
nye: elnehezedik a megélhetés gondjaitól, a részegségtől 
(Lk 21,34), rest, lassú, késedelmes hinni (Lk 24,25), érzé-
ketlenné, értetlenné, vakká válik (Jn 12,40), megkérge-
sedik, megkeményedik, vastag, érzéketlen bőrréteg fedi 
(Mk 8,17) (lásd Bulányi 1990, 281. o.).

Jézus korholása durva diagnózis. A szemrehányás 
() itt nemcsak azt jelenti, hogy ejnye-bejnye, 
nemcsak sajnálat és feddés; ezt a szót használták akkor 
is, amikor Jézust gúnyolták a kereszt alatt (Mk 15,32), sőt a 
Hegyi beszédben is ezt olvassuk, hogy boldogok vagytok, 
ha énmiattam gyaláznak titeket (Mt 5,11). Most Jézus ol-
vassa a tanítványok fejére ezt a gyalázatot: Kevesen vagy-
tok, hitetlenek vagytok, képtelenek vagytok felfogni a jele-
ket, mindenen problémáztok, egy kicsit sem mertek bízni. 
Még a szemeteknek se hisztek. Ennek ellenére mégis tirá-
tok bízok mindent. Menjetek el, és hirdessétek az evangé-
liumot mindenkinek!

 2 http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/sclerosis_multip-
lex/44 és https://hu.wikipedia.org/wiki/Sclerosis_multiplex.
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Képzeljük el és éljük át ennek a súlyát! Jézus hároméves 
élettanfolyamán elbuktunk, féltünk, elhagytuk, megtagad-
tuk őt és tanítását, majd miután kiiktatták, meggyalázták, 
megfeszítették, ő mégis visszatért, mégis megjelent, mégis 
visszaemelt elveszett méltóságunkba, és mégis újra megbí-
zott minket. Jézus szembesít a valósággal. Ezek voltatok és 
vagytok: gyalázatosak, keményszívűek és hitetlenek. Még-
is. Ezek vagytok és lesztek: követek, kik engem követtek, 
és titeket erő és jelek követnek. 

Egy világvállalkozást Jézus olyanokra bíz, akik a 
szemrehányás ellenére tudják, hogy magukban alkal-
matlanok, senkik ehhez a feladathoz. Tizenegyen a világ 
minden teremtményéhez? A sok csalódás önmagukban 
alázatossá teszi őket. Egyik sem fogadkozik, egyik sem 
kérdi: „Miért mondod ezt rólunk? Igazságtalan vagy!” 
Tudják, nagyon jól tudják, hogy ez az igazság, és a még-
is a kegyelem. 

A kegyelembe pedig nem pusztán a bűnbocsánat tarto-
zik, hanem a teljes krisztusi létbe való elmerülés, alámerü-
lés. Jézus követének, apostolnak, kereszténynek lenni azt 
jelenti, hogy teljesen vállalni kell a Krisztus útját. A ke-
resztségben magunkra vesszük Krisztus halálát és feltá-
madását, sorsának árnyoldalait és dicsőségeit, a bűn és 
a halál útján járó krízist ( – a  igéből) és az 
abból való felállást. Meghalunk a bűnnek, feltámadunk 
az isteni új életre (lásd Kis káté). Ennek megvalósulása 
nem megy egyedül, csak Istenre bízva. Ezért fontos kité-
tel a hit szó. Aki hisz és megkeresztelkedik: üdvözül, meg-
mentetik, megszabadíttatik, megtartatik ( P. Fut.), 
aki nem hisz, bár megkeresztelkedik: elkárhoztatik, meg-
ítéltetik ( P. Fut.),3 mert nem képes átlendülni 
a bűn okozta krízisen, mert nem hisz. Ezért ugyan lehet a 
keresztség egy szertartás, egy rituálé, de belső, az ember 
egész személyiségére kiható életváltozás, életstílus, élet-
mód csak hittel lehetséges. 

A küldetés karizmái 

A tanítványok a mégisben a hitetlenség helyett megkapták 
a hit, a bizalom esélyét, vele együtt pedig a kegyelem lelki 
ajándékait (karizmákat) is, amelyek együtt járnak a kül-
detéssel. Ezekről a karizmákról Máté nem szól, Lukács a 
pünkösdi eseményekhez köti. A márki záradék a küldetés 
tartalmához kapcsolja őket. Bulányi szerint „az öröm-
hír hirdetésében és az alámerítésben jelöli meg a küldetés 
tartalmát, amelyet azonban ki is egészít” a hívőket kísérő 
jelekkel (1990, 208. o.). Ezek a jelek: ördögűzés, nyelveken 
szólás, sérthetetlenség és gyógyítás. Ezek a páli levelekben 
és az Apostolok cselekedeteiben az apostoli időben valóban 
jelentős szereppel bírtak. És ma? 

 3 http://ujszov.hu (Mk 16,16).

Nagy kérdés ez, és ezt Szentpétery Péter is felteszi: ma 
„Isten miért nem ad több jelet, miért nem hív határozottab-
ban, miért van ilyen szerény eredménye az egyházak mű-
ködésének?” (Szentpétery 1998, 151. o.) Küldetésünknek 
a tartalma – az igehirdetés és a keresztség – miért erőt-
len ma? Hol van benne a karizmák erőteljes megnyilvá-
nulása? Hogyan nyilvánulhat meg ma a küldetésünkben, 
szolgálatunkban ez a négy kísérő jelenség? Korhoz kötöt-
tek-e, vagy minden kor minden tanítványának szolgálatá-
hoz kapcsolódhatnak? 

Az ige szerint a mennybemenetelt követően a tanít-
ványok elmentek, és hirdették az igét, az Úr együtt mun-
kálkodott velük, és megerősítette az igehirdetést a nyo-
mában járó jelekkel. Most akkor mi a gond? Nem hir-
detjük az igét ( – kérügma), pontosabban nem 
az igét hirdetjük, hanem valamit, amit róla gondolunk? 
Azért nincsenek jelek, mert az Úr nem tud együtt mun-
kálkodni velünk és megerősíteni az igehirdetésünket, 
mert az nem is igehirdetés? Vagy a jeleket nem érzékel-
jük és nem értékeljük? Hol van az együtt munkálkodás 
( – szinergia) akadálya? Ki a hunyó? Nehéz 
kérdések ezek, de talán segít a megértésben, ha a felso-
rolt karizmákat megpróbáljuk mai szövegkörnyezetben 
értelmezni, nem azért, hogy kimagyarázzuk a hiányu-
kat, hanem hogy felfedezzük azok ma is valóságos jelen-
létét, és választ találjunk az erő megnyilvánulásának lé-
tére/nemlétére. 

Mit jelentenek hát a karizmák? 
Ördögűzés (exorcizmus, ): ’dé-

monokat kidob, kivesz, üldöz Jézus nevében’. Jézus tanít-
ványai igehirdetői küldetésük megerősítő jeleként meg-
kapják a lelkek megkülönböztetésének képességét és a 
felhatalmazást arra, hogy uralkodjanak a gonosz felett. 
Nem saját erőből, hanem Jézus nevében. Isten országa 
uralom, olyan állapot, ahol Isten fennhatósága érvénye-
sül (vö. Románné Bolba 2016, 68. o.). Jézusnak van ha-
talma a Sátán felett, így aki hisz, az szembe tud szállni 
a gonosz hatalmával, erejével, úgy, hogy egyben védett 
is hatásaival szemben. De csakis Jézus oltalmában. Ma 
a démonok jelenlétének, a megszállottság és az általuk 
átélt rabság tüneteinek tarthatjuk a függőségeket (alko-
hol, drog, cigaretta, internet), tehát az ördögűzés, a meg-
szabadítás jele lehet az igehirdetés munkálta megtérés, 
életváltoztatás és az Isten vezérelte és irányította új szo-
kások kialakítása.4

Új nyelveken szólás (glosszolália): Nem pusztán az 
elragadtatás nyelvének ismeretét vagy használatát jelen-
ti ez. Ez az igehirdetésre nézve nem is volna releváns, hi-
szen aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Is-
tenhez (1Kor 14,2). Nem is azt jelenti, hogy hirtelen meg-

 4 Az életváltoztatás szisztematikus és következetes megvalósításához 
hasznos olvasmány Meyer 2014. 
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tanul németül vagy olaszul, hanem utalhat a pünkösdi 
csodára, illetve jelentheti azt, hogy az igehirdető ki tudja 
fejezni magát és a rábízott ügyet egy egészen új megköze-
lítésben. Értelmet tud adni a szavaknak, és tartalommal 
tudja azokat megtölteni. Szavai erővel bírnak és hitele-
sek (Mt 7,29). Nem koptatja el őket a politika, a megfele-
lés, a félelem, mert igaz marad, következetes és bátor. Az 
a tanítvány tehát, aki mégis hisz, megkapja a szavak ha-
talmát és erejét.

Sérthetetlenség: Aki hisz, az kígyók és halálos mér-
gek ellen is védett. Ez ne bátorítson arra, hogy mostan-
tól bátran fogjuk meg a viperát és igyuk halálra magun-
kat alkohollal. A sérthetetlenség nem fizikai sebezhe-
tetlenséget jelent, hiszen Jézus üldöztetést és keresztet 
ígért tanítványainak (lásd Bulányi 1990, 208. o.), ha-
nem azt, hogy bátran belenyúlhatnak veszélyes ügyek 
rendezésébe. Bátran felvehetik a harcot a kígyó, azaz az 
ördög mesterkedéseivel szemben. Nemcsak védekezni le-
het, hanem megtámadni azt, ami árt. Kézbe venni a dol-
gokat azzal a tudattal, hogy Isten szeret, és nem tetszik 
neki az, amikor valaki vagy valami azért terjed, hogy 
kiölje az emberekből ezt a tudatot, sőt magát a hírt, is-
meretet. A már hívő tanítvány tehát bátran felléphet az 
igazságtalanságokkal szemben, de mindig úgy, hogy 
nem téveszti szem elől: nem pusztán magával a kígyó-
val kell harcolnunk, hanem azokért, akiket megtévesz-
tett és akiknek ártott. Nem keresztes hadjáratról van te-
hát szó, hanem életmentésről.

Gyógyítás: Aki hisz, az kézrátétellel gyógyítani is tud. 
Az apostolok erre még képesek voltak. Pedig Jézus ma is 
megadhatja ezt mindannyiunknak, nem csak a gyógyí-
tást hangsúlyozó kisegyházaknak. Az érintés, a simo-
gatás már fél gyógyulás a léleknek, mert az együttérzé-
sen túl azt is kifejezi, hogy veled vagyok, segítek, gondo-
lok rád, imádkozom érted. Ez a válasz persze elkeni azt 
a tényt, hogy a történelmi egyházak a kézrátételes gyó-
gyítást nemigen alkalmazzák, hanem azt rábízzák az or-
vostudományra, ezzel delegálják a feladatot a szakértők-
nek. Látni kell azonban, hogy a kéz a Szentlélek jelképei 
közé tartozik, ezért egyáltalán nem biztos, hogy pusztán 
kuruzslás az, ha valaki az anatómiát ismerve, keresztény-
ként és akár orvosként, a Szentlelket segítségül hívva, Jé-
zus nevében a tudományos ismeretein túl a hit eszközét is 
felhasználja, és az igét hirdeti szájjal és kézzel. A katoli-
kus egyház katekizmusa szerint „Jézus kézrátétellel gyó-
gyítja a betegeket, és kezével áldja meg a kisgyermeke-
ket. Az Ő nevében az apostolok ugyanezt teszik. Az apos-
tolok kézrátétellel adják át a Szentlelket. A Zsidókhoz írt 
levél a kézrátételt a tanítás »alapvető részének« tartja.” 
(A Szentlélek jelképei, KEK 699.) A kéz áldani tud. Az ál-
dásnak csak közvetítője, médiuma az, aki hirdeti: Isten 
szeret, de aki hisz ebben a közvetítő szerepében, az haté-
konyan tudja átadni az áldást.

Igehirdetési vázlat

1. Hétköznapi keresztény élet Jézus nélkül Jézussal?
2. Hétköznapi keresztény élet alkalmatlanságunk tu-

datában? 
3. Hétköznapi keresztény élet mégis küldetésben?
4. Hétköznapi keresztény küldetésünk erőforrásainak 

használata. 
Javasolt énekek: EÉ 278, 267.
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Illusztrációk

GONDOLATOK

Az alkalmasság és a hit témájához

„Emberből háromféle van. Az első a nagy sokaság, amely 
magabiztosan éldegél, lelkiismerettől nem háborítva. 
Nem veszi észre természete és élete romlott voltát, nem 
érzi Isten haragját a bűnnel szemben, nem is törődik vele. 
A második csoport azoké, akiket visszariaszt a törvény. 
Ők érzik Isten haragját, és menekülnek előle; küzdenek 
és tusakodnak a kétségbeeséssel, mint Saul. A harmadik 
csoport azoké, akik felismerik bűneiket és Isten harag-
ját. Ők átérzik, hogy bűnben fogantattak és születtek, és 
hogy emiatt örökre el kellene kárhozniuk és veszniük, de 
meghallják az evangélium üzenetét, amely szerint Isten 
megbocsátja a bűnt kegyelemből Krisztus kedvéért, aki 
mivégettünk az Atyának a bűnért elégtételt adott. Ezt 
az üzenetet befogadják és hiszik, így tehát megigazul-
nak és üdvözülnek Isten színe előtt. Hitükről ezt köve-
tően mindenféle jócselekedettel bizonyságot adnak mint 
olyan gyümölcsökkel, amelyeket Isten rendelt. A két má-
sik csoport pedig odavész.” (Luther Márton: Az emberek 
három osztálya. In: uő: Asztali beszélgetések. Luther Ki-
adó, Budapest, 2014. [Luther válogatott művei 8.] 5956. 
sz. 652–653. o.)
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DRÁMA

A kézrátétel karizmájához

Kezek (pantomim színdarab)

Isten megteremtette az embert, és kezet adott neki.
Kezet adott arra, hogy építsen.
De az ember megtanult rombolni.
Kezet adott arra, hogy simogasson.
De az ember megtanult ütni.
Arra, hogy vigasztaljon.
És ő bánt.
Isten kezet adott, hogy az ember adjon.
És ő megtanult lopni.
Arra adott kezet, hogy hívjon.
És az ember elutasítja magától a másikat.
Arra, hogy fölemeljen.
És ő sokszor, sokszor tétlen marad.
Kezet adott, hogy azzal az ember az életet óvja.
És ő megtanult ölni.
Kezet adott, hogy imádkozzon.
És ő megtanult átkozni.
Ezért Isten adott valakit, akinek a keze: simogat – vigasz-
tal – ad – hív – fölemel – áld. De a többi kéz átszegezte az 
ő kezét. Pilátus keze, a katonák keze, a tanítványok keze, 
a mi kezünk, az én kezem.

Egy lehetséges dramaturgia: négyen játsszák. Egyikük a 
narrátor, aki – esetleg halk zenekíséret mellett – soron-
ként olvassa a szöveget. Ahogy egy sor elhangzik, a három 
szereplő pantomimmel bemutatja a mondat tartalmát. A 
két szélső szereplő a pozitív és negatív szereplő, a középen 
álló Jézust alakítja. Lehet sötét ruhában, fehér kesztyűben 
játszani. (Forrás: Vezess!)

g  F A R K A S  S Á N D O R

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

1. Feladatunk, hogy menjünk szerte e világba hirdetni az 
evangéliumot. Jó Jézustól hallani, hogy nem leszünk egye-
dül, mert az Úr együtt munkálkodik velünk. Ő van velünk 
és nem mi ővele, ezért lehet áldás az életünkön és szolgá-
latunkon. Jelek fogják követni a munkánkat, és csodákat 
tapasztalhatunk meg (még ma, 2016-ban is vannak sokan, 
akik Jézust követik). A Jézusba vetett hit látható pecsétje, jele 
az életünkben a keresztség, aminek csak akkor van értelme, 
ha ehhez a látható pecséthez hit társul. A keresztség olyan 
az életünkben, mint egy vonatjegy. Csak akkor jutunk célba, 
ha kimegyünk az állomásra és felülünk a vonatra. E lépések 
megtétele nélkül értéktelen lesz a vonatjegyünk, és nem ju-
tunk sehova. Ilyen a keresztség is hit nélkül.  

2. Isten megerősíti az igehirdetést különböző jelek-
kel, de hogyan? A poklot kivéve hogyan képzeljük el eze-
ket: hogy a mérges kígyó nem árt nekünk, sőt a méreg, 
sem amit iszunk? Nem istenkísértés ez? Az ember felelős 
a cselekedeteiért. Tudjuk, hogy mi a helyes és helytelen 
viselkedés, akkor miért tennénk olyat, ami helytelen? Jé-
zus itt átvitt értelemben gondolja ezeket, vagy szó szerint 
kell értenünk? Ma is vannak, akik nyelveken szólnak és 
ördögöt űznek, és ez nem jelképes cselekedet. Ezek azok, 
amiket nem értünk.

3. Mit kell tennünk tehát életünk során? Hirdetni al-
kalmas és alkalmatlan időben az Isten igéjét. A kérdés: ho-
gyan tegyük ezt ma az információs világban? Érdekli ez az 
embereket? Kész vagyok a saját feladatomat elvégezni, vagy 
inkább a kényelmet keresem? Hisszük-e, hogy a hit hallás-
ból van, a hallás pedig Isten igéje által? A tanítványok pré-
dikáltak mindenütt, és az Úr együtt munkálkodott velük. 
Tegyük ezt mi is bátran!

 Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

f 1Pt 4,7–11

Igehirdetési előkészítő

Írásmagyarázat

Bár nem az egyházi esztendő utolsó vasárnapjaira van ki-
írva igénk, hanem Exaudira, ennek ellenére textusunkat 
átjárja a nyitómondat értelmében az utolsó idők közel-
ségének hangulata. Persze ez adódik a péteri levél teoló-
giájából, amelyben visszaköszön az Apostolok cseleke-
deteiben megírt apostoli prédikációk, vagyis valójában 
a korai egyház öt alapgondolata. Ezek közül az egyik ál-
landó alapgondolat a betelt idő meghirdetésének, a mes-
siási korszak beköszöntének és egy új rend kezdetének 
a jelzése. 

A , ,  ’mindenki’, ’összes’, ’egész’ átfogó 
jelleggel szól a teremtett világról éppúgy, mint a benne le-
vőkről. A közelgő ( ’elközelgett’ praes. perf., ’elkö-
zelített’) vég szava, a  kifejezés „beteljesedést” jelent, 
de odahallható mögé Valakinek a „döntése”, a „végzése” is; 
sőt e szó átvitt jelentései az „adó”, a „vám” értelmezések 
is, vagyis ez a vég egyben amolyan sajátos leadózást és el-
vámolást is jelent, azaz utalhat ez a kapott dolgokkal va-
ló elszámolásra is. 

Péter apokaliptikus időkről beszél, szinte világvé-
ge-hangulatot áraszt. Persze nem megy bele prédikátor-
szerű prófétálgatásba, ennél bölcsebben kezeli az idő kö-
zeledtét, a parúzia kérdéskörét. Nem számolgat, de annál 
inkább számol az eszkatologikus tényezővel: szemszögéből 
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nézve ugyanis sohasem vagyunk távol a beteljesüléstől. Az 
emberek egy ilyen felütésre logikusan háromféle módon 
reagálhatnak: szinte megijedve elfogadják a fi gyelmezte-
tést, vagy kigúnyolhatják, vagy semlegesen fi gyelmen kí-
vül hagyhatják. Péter, mivel tisztában van az akár pozi-
tív, akár negatív, akár semleges állásfoglalásokkal, sem-
mi egetrengetőt nem kíván parancsba adni, még csak nem 
is azt fejtegeti, hogy hogy s mint éljünk ebben az időben, 
hanem mindennek a céljává azt teszi: „hogy imádkozhas-
satok”. Elvégre azok, akik mindezeket értik, úgyis felfog-
ják, a szkeptikusok és a lezárók pedig úgysem győzhetők 
meg mással, csak azzal, hogy az apostol felhívja a fi gyel-
müket arra, legyenek észnél, legyenek józanok (
) és nyugodtak, összeszedettek, éberek, mérsékeltek, 
higgadtak, körültekintőek (). Hogyan készülhe-
tünk az utolsó időkre? 

A hírt hallva, hogy jön egy nem könnyű utolsó idő-
szak, valószínűleg a legtöbb ember nekiállna javakat fel-
halmozni és a feleslegén túladni. Péter más típusú „be-
spájzolásról” ír.

1. Mindenek elé a kitartó () feltétel nélküli 
szeretetet () állítja; azt, amely „elfedi”, „betakarja” 
() nem pusztán egyes konkrét vétkeinket, hanem 
teljes bűnös mivoltunkat (), amellyel ugyancsak 
bőven () telítve vagyunk. Az Istentől jövő, nem 
csak emberi módon megélt szeretet tehát képes arra, hogy 
elfedje, elnyomja, tulajdonképpen láthatatlanná tegye az 
egyébként őtőle elválasztó állapotunkat.

2. Aztán a vendégszeretetet () helyezi má-
sodik helyre, hangsúlyozva azt, hogy ezt nem kell min-
denkivel gyakorolnia az első keresztényeknek, de egy-
más között () mindenképpen meg kell mutat-
koznia ennek az ősi, törvényben is rögzített erénynek. 
Mondhatni, ez nagy könnyítés az alapelőírásokhoz ké-
pest, hiszen szűkebb és átláthatóbb keretek közé helye-
zi az ószövetségi parancsot. Ugyanakkor a másik olda-
lon egy „bekeményítés” is látszódik: elvégre ezt az erényt 
lehetett eddig kétszínűen, kényszeredetten is gyakorol-
ni, most viszont már a teljes belső attitűd megváltozása 
szükséges hozzá, ugyanis a helyes vendégszeretet csak 
akkor ér valamit, ha az „morgás”, „morgolódás”, „zúgo-
lódás” () nélkül, örömteli és valóban elkö-
telezett szívvel történik.

3. A harmadik tevékenységi kör a kapott ( – 
’veszek, fogok, elfogok, kapok’) karizmákkal (), 
azaz a kegyelmi ajándékokkal való szolgálat ( – 
a diakónia szava szerepel itt). Ennek minőségi mutatója 
az, hogy ezt úgy lehet egyedül végezni, ahogy a korszak 
vagyonkezelői () tették azt. A magyar fordí-
tásainkban a jól csengő, de ma már kevesek által, szinte 
csak hívő berkekben érthető „sáfár” szó szerepel. Ezután 
igénk kifejt két kegyelmi megnyilvánulást az amúgy sok-
féléből ( ’különféle, tarka, sokszínű, sokfajta’):

– az egyik ilyen a fordításunkban „prédikálásnak” for-
dított karizma, amely valójában egyszerűen csak szólása 
( ’szólok’) az isteni mondásoknak ();

– a másik karizma a diakónia, amelynek mértékegy-
sége az Isten gondoskodásából és juttatásából fakadó erő 
(); igénknek itt a két „erőként” lefordítható megje-
lölése közül az a kifejezés szerepel, amely szóval a kettős 
parancsolatban találkozhatunk a teljes erővel történő sze-
retet kapcsán.

Mindennek (valószínűleg nemcsak az utóbbi kariz-
máknak, hanem a feltétel nélküli szeretetnek és a vendég-
szeretetnek is) a célja pedig nem más, mint hogy „min-
denkor Isten dicsőíttessék” (), azaz – e szó eredeti 
értelmezését megjelenítve – magasztalva vélekedjek róla, 
és olyan elképzelésekkel legyek felőle, amelyben Isten a 
maga méltó helyére emelődik fel. És hogy ez a magasztos 
cél rögtön teljesüljön, maga a szerző is egy „mindörök-
kön-örökké” () fordulattal végződő, „miatyánkos” 
jellegű doxológiával zárja le a gondolategységét – érdekes 
módon váratlanul az „Isten” név használata helyett most 
Jézus neve kerül előtérbe ismét, mégpedig teljes megneve-
zéssel, Jézus Krisztusként. Övé az említett dicsőség mellett 
az az erő is (), amely inkább a hatalmasság tulaj-
donságát takarja. És hogy szinte imádsággá magasztosul-
jon a péteri gondolat, valamint a 7. vers célmeghatározá-
sa is beteljesüljön, az imák szokásos fordulatával fejező-
dik be szakaszunk; azzal az ámen () szóval, amely 
Jézusnál nemcsak záró, hanem gondolatot bevezető szó 
is szokott lenni.

Meditáció

Vajon magára maradt-e az egyház? Vajon magára maradt-e 
az a templom, ahonnan hetven éve kitelepítették a telepü-
lés német ajkú evangélikusait? Vajon magára maradt-e az 
a hívő, aki úgy érzi, legszívesebben már csak a 22. zsoltárt 
imádkozná? Nem maradtunk egyedül mennybemenetel 
után, sőt! Egyházában Krisztus immár mindig és minde-
nütt jelen van. Hogy a kézzelfoghatósága egy szervezetben, 
egy templomban, egy közösségben, egy-egy alkalomban, 
az igehirdetésben, a megízlelhető valóságában van jelen, 
azzal semmit sem veszít az erejéből, dicsőségéből és ha-
talmából. A még a földi közösségei által, sőt még akár mi-
általunk is munkálkodó Krisztus szeretete olyan tényező, 
amelyből kiviláglik saját feladatunk is: a prédikálás és a 
segítés küldetésében.

A rá való állandó várakozás, az ő folyamatos imádságos 
segítségül hívása, a felkeresése és a közel hozatala hatalmas 
ajándékunk. Ha ez kopna ki hívő közösségünkből és az éle-
tünkből, egyházunk és annak tagjai egyedül akkor érez-
hetnék azt, hogy bizony magukra maradtak. De az ő kö-
zeledése még látszólagos távolodása mellett is érzékelhető, 
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ezért bízhatunk abban, hogy a mi tőle való gyakori eltávo-
lodásunk ellenére is folyamatosan kapjuk tőle azokat az égi 
kincseket, amelyek aztán életvezető ajándékokká válnak.

Ilyen ajándék az a szeretet, amely képes az Istentől 
elszakító tényezők ellenére is befogadó maradni. Ilyen 
ajándék a hozzáállás, amely mindig tudja, hogy mi is 
csak vendégek vagyunk e földön, és így nemcsak házi-
gazdánkkal szemben, hanem minden egyes vendégtár-
sunk felé is felelősséggel tartozunk. Ilyen ajándék meg-
élni a küldetést, hogy Isten ránk mert bízni egy ilyen ha-
talmas feladatot, hogy intézői legyünk. Ránk meri bízni 
igéjét, ránk meri bízni a felkarolás segítőkészségét, ránk 
meri bízni az odaátra való felkészítés hivatását. Minden 
gyengeségünk ellenére az ő ereje mindent lehengerlő, 
mindenen átsegítő erő.

Vázlat

Váróvasárnapi „bespájzolás” – mire van szüksége a szü-
letésnapjára készülő egyháznak a pünkösdre való felké-
szülésben?

1. Bár Krisztus már nincs köztünk (mennybemenetel 
után vagyunk), de az ő szeretete állandóan velünk levő, 
sok mindent elfedező szeretet – amit az egyház is megva-
lósíthat a maga pályafutásában.

2. Krisztus mint házigazdánk állandó és teljes vendég-
szeretettel fogad magánál, egyházában éppúgy, mint majd 
mennyei otthonában – ebből adódóan az egyház is befoga-
dó, nyitott és barátságos környezet kell hogy legyen.

3. Krisztus a saját karizmáiból néhányat átadott a föl-
dön küzdő anyagszentegyháznak is, hogy hozzá hasonló-
an mi is abban mutassuk meg valónkat: igehirdetésünk 
az Ige hirdetése legyen, szeretetszolgálatunk pedig az ő 
kinyújtott karja.

Illusztrációk

VERS

Gerzsenyi Sándor: Küldetés

Aki a sötétben indul,
Lámpást vigyen magával.
Erős legyen annak szíve
Ki küldetést ma vállal.

Kevés a szó. A tett se sok.
Kell hát a teljes élet.
Mit ér a sok haszontalan,
Elillanó ígéret!

Ki másnak is adni akar,
Legyen gazdag szívében.
Fusson, aki látja a célt,
Hátra soha ne nézzen.

A láng ellobban hirtelen,
De a parázs felizzik,
Ha fúj a szél… Az életed
Legyen tűz mindhalálig!

Ha a tömeg közé indulsz,
Békét vigyél magaddal,
és tiszta, mély szeretetet.
Szívvel szeress, ne szájjal.

Légy ízes mindig, mint a só.
Világíts, mint a mécses.
Igazodj formáló Urad
Baráti, jó kezéhez.

Sík Sándor: 27. zsoltár (Uram, ne hallgass!)

Hozzád kiáltok, én Uram! 
én kősziklám, ne légy hozzám siket! 
Olyan ne legyek, mint a sírba szállók, 
ha meg nem hallgatsz engemet. 
Mikor imádkozom, hallgasd meg kiáltásom, 
mikor szent templomod felé kezeimet kitárom. 
El ne ragadj a bűnösökkel 
s gonosztevőkkel engemet, 
kik békességet szólnak feleikkel, 
de szívükben gonoszat rejtenek. 
Tégy velük aszerint, ahogyan tettek, 
és amilyen gonoszul cselekedtek. 
Mert nem vetnek ügyet az Urra, 
tetteire és keze munkájára, 
rontsa le őket s ne építse újra.

Áldott legyen az Úr, mert meghallgatta kérő szózatom, 
az Úr erőm és pajzsom! 
Őbenne bízott szívem s megsegített; 
azért ujjong szívem és énekemmel őt magasztalom.

Népének az Úr erős hatalom, 
fölkenettjének mentség, oltalom. 
Segítsd meg népedet, és add áldásod öröködre 
és légy istápolója, pásztora mindörökre!

Siklós József: Mennybe mentél

Úr Jézus, aki mennybe fölmentél,
Ott nékünk helyet készítettél.
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Örök otthon vár mireánk,
Azért dicsér most imánk.

Úr Jézus, áraszd ki erődet:
Szólhasson bizonyságot néped.
Megtalálva a helyét,
Néked szánja életét!

Úr Jézus, hisszük: eljössz ismét,
S hódol majd a világmindenség.
Leborulunk előtted,
Úgy dicsérjük szent Neved.

Úr Jézus, így áldunk, így várunk.
g  G A B N A I  S Á N D O R

 Első hallásra – gyülekezeti gondolatok

„Láthatóan evangélikus” – ezzel a felhívással találko-
zunk hetek, sőt hónapok óta plakátokon, szórólapokon, 
templompadokban, interneten stb. Minden évben van 
valamilyen mottója az 1-os kampánynak, idén nekünk 
ez lett. És valamilyen oknál fogva ez a mottó összekap-
csolódik a fejünkben Péter apostol intelmeivel, mégis egy 
kicsit átfogalmazva: „Láthatóan Krisztus-követő”. Péter 
pontosan megfogalmazza számunkra, hogy melyek azok 
a tulajdonságok, amelyeket megtartva világossá válik a 

körülöttünk élők számára: mi Krisztus-követők vagyunk. 
Bölcsesség, józanság, a cselekedetekben megmutatkozó 
szeretet. A kérdés az lehet számunkra: ezek közül sike-
rül-e mindegyiket betartani? Tudunk-e például bölcsek 
maradni, amikor a családunkban a széthúzás uralkodik? 
Tudunk-e józanok maradni, amikor egy-egy konfl iktus-
ban mi is érintettek vagyunk? De talán mind közül a 
legnehezebb az, hogy a tetteinkben mindig a szeretet 
tükröződjék. És itt nem feltétlenül kell anyagi dolgokra 
gondolni, hanem elég egy ölelés, egy halkan elmondott 
ima a felebarátunkért. 

Péter apostol a tulajdonságok mellett a lelki ajándé-
kokról és azok helyes használatáról beszél még: a szánk 
mindig Isten igéjét hirdesse, ne a magunkét, és szolgá-
lataink ne a Mammonnak szóljanak, hanem Istennek. 
Előbbi arról szól, hogy ne magunkat akarjuk hirdetni, 
hanem a Szentírást, Isten igéit kell szólni. Utóbbi pe-
dig arról, hogy ne a dicsőségszerzés motiváljon ben-
nünket, amikor szolgálatot végzünk. De milyen nehéz 
a mai világban így járni! Milyen kevés felületen talál-
kozunk életünkben az Isten dolgaival, és mennyire el-
uralják életünket a földi dolgok, és mennyire nem tu-
dunk kilépni, nem tudunk változtatni! Pedig csak Is-
ten segíthet nekünk. 

A látható Krisztus-követés tehát nem egyszerű fela-
dat, emberségünkből fakadóan pedig képtelenek vagyunk 
mindennap Péter intelmeinek megfelelni, mégis van bi-
zodalmunk és van erős várunk, akire támaszkodhatunk.
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Az ötezer ember megvendégelése
Mt 14,15–21; Lk 9,12–17

g  N A D I A  B O L Z - W E B E R

I G E H I R D E T É S e
*

 b Körülbelül 25 órát töltöttem azzal, hogy megírjak 
egy igehirdetést az Amerikai Evangélikus Egyház 
Worship Jubilee nevű konferenciájának záró úrva-
csorás istentiszteletére. Óriási küzdelem volt, és 
túlságosan görcsöltem azon, hogy biztosan elmond-
jak mindent, amit úgy gondoltam, hallani akarnak 
tőlem; és én is igazán akartam, hogy ez „jó prédi-
káció” legyen, mert tudtam, hogy az elnök-püspök 
és még sok más elöljáró, egyetemi tanár ott lesz, 
csupa olyan ember, akiket tisztelek. Két héten ke-
resztül hosszú órákat küzdöttem ezzel a hülyeség-
gel, és ez visszaütött. Az alkalom előtti éjszakán 
felébredtem két óra körül, és újraírtam az egészet. 
A hotelszobámban feküdtem az éjszaka közepén, és 
egyszerűen írtam egy olyan igehirdetést, amit ne-
kem volt szükségem hallani a helyett a prédikáció 
helyett, amit az emberek hallani akarnak tőlem, 
vagy amivel, gondoltam, majd mély benyomást te-
szek másokra. A történet tanulsága: A Szentlélek 
ereje még az én nyakasságomon is túltesz.

Kereszténynek lenni olykor meglehetősen zavarba ejtő. 
Úgy értem, hogy amióta hiszek Jézusban, néha úgy ér-
zem, hogy a „normális”, „nem templomos” barátaim úgy 
néznek rám, mintha azt gyanítanák, hogy hiszek a húsvé-
ti nyusziban vagy a fán élő törpékben, akik sütit sütnek. 
Ez az egész Jézus-dolog tényleg egy kicsit fantáziaszagú, 
és olykor tényleg zavarba ejtő azt mondani, hogy hiszel 
a csodákban. A nem keresztény barátaim tudják, hogy a 
newtoni fi zika törvényei nem lesznek hirtelen rugalma-
sak akkor sem, ha eléggé hiszel. Akár tetszik, akár nem, 
az atomok és molekulák nem kezdenek alakváltoztatás-
ba csak úgy. Észszerűbb azt hinni, hogy a dolgok csupán 
azok, aminek látszanak. A víz víz, az öt vekni öt vekni, 
a halottak halottak. 

Értem én ezt. És olvastam is már igazán észszerű, a 
legkevésbé sem őrült magyarázatokat arról, hogy mi is 
történt valójában az ötezer ember megvendégelésénél. 

Magyarázatokat, amelyekkel a legnormálisabb, nem egy-
házközeli barátaidnak szolgálhatnál ahelyett, hogy úgy 
éreznéd, elnézést kell kérned, hogy olyan hülye vagy, hogy 
ezt igazi csodának tartod. Meglehetősen kevés erőfeszí-
téssel megmagyarázhatjuk, hogy az ötezer ember meg-
vendégelése éppen csak egy kicsit volt több, mint egy 
idilli piknik egy csomó mindenkivel, mivel a kenyér és 
a hal nyilvánvalóan nem kezd el hirtelen megszaporod-
ni, mint Jean-Luc Picard kapitány Earl Grey teája az En-
terprise űrhajó replikátorában. Ami azon a napon tör-
tént, inkább olyan volt, mint egy óriási szeretetvendég-
ség a vadonban, ahol mintha mindenki, miután hallotta 
Jézust prédikálni, kényszert érzett volna, hogy felnyissa 
a piknikkosarát és megossza a sült csirkéjét és krumpli-
salátáját a szomszédjával – ezért, és nem egy csoda mi-
att volt elég ennivaló mindenkinek. 

De nem hiszem, hogy ma itt elviselnétek egy „Jézus 
azt akarja, hogy jó fej legyél és oszd meg az uzsonná-
dat” típusú igehirdetést, mert gyanítom, hogy ezt már 
az óvodában megtanultátok. Nem arról van szó, hogy az 
nem megy csodaszámba, ha több ezer ember megosztja 
egymással azt, amije van, az valóban csoda lenne; itt ar-
ról van szó, hogy az evangéliumokban hatszor számol-
nak be erről a történetről. És mivel csak négy evangéli-
umunk van, ez azt jelenti, hogy kettőben ennek a törté-
netnek két változata is megtalálható. Tehát ez a sztori 
talán fontosabb dolgokról szól, mint pár ember egymás-
sal megosztott ebédje. 

Mert nem tanmesékre van igazán szükségünk, ha-
nem a megosztásról szóló csodákra. Annyira őrült a do-
log, amennyire annak hangzik, de én hiszek a csodák-
ban; nem azért, mert úgy érzem, hinnem kell, hanem 
azért, mert szükségem van rá. Szükségem van rá, hogy 
higgyek abban, hogy Isten olyasmit cselekszik, amire mi 
nem vagyunk képesek. 

Mert ha Isten csupán úgy cselekedne, ahogyan mi is 
tudnánk, akkor egyszerűen mi magunk lehetnénk sa-
ját magunk istenei. És ha tanultunk bármit is a törté-
nelemből, szörnyű istenek lennénk. De mi van, ha a ta-
nítványokhoz hasonlóan mi is elkövetjük azt a hibát, 
hogy nem vesszük észre, hogy Isten mennyire különbö-
zik tőlünk, és hogy ez mennyire jó dolog? Hogy olyan 
Istenünk van, aki ilyen kevésből ennyi embert meg tud 
etetni. Egy olyan Isten, aki a semmiből teremtette ezt a 

 * Elhangzott az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) Worship 
Jubilee konferenciájának záró istentiszteletén 2015. július 23-án. 
Forrás: http://www.patheos.com/blogs/nadiabolzweber/2015/07/ser-
mon-on-the-feeding-of-the-5000-preached-for-pastors-musicians-
and-church-leaders/.
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Az ötezer ember megvendégelése a

világot, aki a semmiből húst sző a csontokra, aki a sem-
miből életet teremt a meddő méhbe. Isten a semmivel 
dolgozik a legszívesebben. Isten talán úgy tekint azok-
ra a dolgokra, amiket mi semminek, jelentéktelennek, 
értéktelennek tartunk, hogy „hiszen én ezzel tudok va-
lamit kezdeni”. 

Az a forrás, amelyben Jézus bővelkedett és amelyből 
merített, az az esemény, amely néhány halból és pár vek-
niből ötezer ember ünnepévé vált, nem az emberek tuni-
kája alá rejtett sült csirke és krumplisaláta volt… A nyers-
anyag, amelyből Jézus dolgozott, az emberiség szüksége 
volt egy olyan Istenre, aki képes csodákat tenni. Ez a szük-
ség kiapadhatatlan forrás. 

Talán a hiba, amit a tanítványok elkövettek, nem csu-
pán az volt, hogy elfelejtették, Isten hogyan is működik, 
hanem az is, hogy elfeledkeztek arról, hogy ők is éhesek 
voltak. Leragadtak annál, hogy „Mink van?”, ahelyett, 
hogy azt kérdezték volna: „Amire nekem szükségem van, 
arra van szüksége az előttem lévőknek is?” Úgy tűnik, a 
tanítványok elfelejtették, hogy a saját kenyérszükségle-
tük és nem pedig a személyes kenyérkészletük az, ami 
miatt részt vehetnek abban a csodában, amelyben ezrek 
laknak jól a szinte semmiből. Nem a főzőtudományuk 
késztetett mindenkit a megosztásra, és nem is az, hogy 
mennyire jól tudják prédikálni a Törvényt; ők csupán 
pont olyan mélyen és olyan mértékben voltak éhesek, 
mint a tömeg. Mennyiszer felejtjük ezt el mi magunk 
is? Hogy a mi igazán nagy előnyünk, a legnagyobb do-
log, amit letehetünk az asztalra, az nem a homiletikai 
ékesszólás, a kórusvezetői tudomány vagy a vezetői ké-
pesség, hanem a saját, személyes szükségünk egy meg-
váltóra. A szükség mennyiségben és minőségben azonos 
azokéval, akiket vezetünk. És ez a szükség, amely ben-
ned és bennem van Jézus iránt, nem egy szűkös forrás: 
a megbocsátás, a szeretet és a kegyelem iránti szükség-
nek nincs határa. Hadd legyen ez a mi semmink, ami-
ből Isten csodákat művel!

Még én magam is olyan sokszor elfelejtem ezt. Túlsá-
gosan könnyen terhel le az, hogy mennyire éhes a soka-
ság, körülnézek, próbálom kitalálni, hogy mim is állhat 
rendelkezésre, amiből ehetnének, és én egyre fogyatko-
zom – fogyatkozom részvétben, képességekben, akarat-
ban. És azon gondolkozom, hogy Isten hívott el engem 
erre, és hogy szüksége van rám, hogy megetessem a né-
pét, és a saját forrásaimra támaszkodom, és akkor ha-
mar rájövök, hogy milyen kevés is az. Néhány vekni? Pár 
hal? Sosem elég. 

Öt évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy félévente egyszer 
tartok egy negyvennyolc órányi csendes lelkigyakorla-
tot. Mielőtt azt gondolnátok, hogy valamiféle spirituá-
lis guru vagyok, hadd mondjam el… Ez öt éve volt, és 
eddig egyszer csináltam… azaz egyszer. De ezzel az al-
kalommal egy katolikus lelkigyakorlatos házba mentem 

a várostól nem messze, ahol beosztottak egy spirituá-
lis vezetőhöz, egy apró kis apácához, Eileen nővérhez. 
Emlékszem, hogy abszurdnak tartottam a lelkivezetést 
egy olyan valakitől, akit éppen csak akkor ismertem 
meg. Hiszen tudjátok, kissé bonyolult vagyok… túlsá-
gosan összetett ahhoz, hogy valaki kiismerhessen egy 
egyórás találkozás alatt. Végül igazam lett. Nem egy óra 
alatt sikerült kiismernie, kb. öt perc volt. Én azt remél-
tem, hogy majd ad nekem valami feladatot. Valami lel-
kigyakorlatot… A kereszt állomásai, imádkozni a Mi-
atyánkot, lectio divina… Valami gyakorlatot, amit ha 
végigcsinálok, akkor jobb vezető válik belőlem – mé-
lyebb lelkiségű vezetője a gyülekezetemnek, de ehelyett 
belenézett a szemembe, és azt mondta: „Nadia, nem hi-
szem, hogy neked bármit is kellene csinálnod, amíg itt 
vagy. Csak sétáld körbe ezt a helyet, és tudd, hogy Is-
ten szeret téged mindenféle munkától függetlenül, amit 
végzel.” Képzelhetitek, hogy ez mennyire borzalmasan 
hangzott számomra. Mert ahogyan megpróbáltam, elfo-
gott a sírás. Hogyan lehet fontos az a munka, amit vég-
zek, ha Isten attól a ténytől teljesen függetlenül szeret, 
hogy elvégzem azt?

Ez az irónia. Talán minél fontosabb, változásokat ho-
zóbb az a munka, amit végzel, annál inkább szükséged van 
arra, hogy tudd, hogy Isten szeret, függetlenül attól, hogy 
csinálod-e azt vagy sem. Annál nagyobb szükséged van 
arra, hogy tudd, hogy amikor Jézus körülnéz, és azt kér-
dezi, hogy hol vannak az éhes emberek, akik enni akar-
nak, akkor téged is beleért az éhes emberek kategóriájá-
ba, magát pedig a kenyér kategóriájába.

Ezért fontosak a csodák, és nem lehet őket megma-
gyarázni emberi értelemmel – mert ha az emberi érte-
lem elegendő lenne szeretni és megmenteni minket, és 
elegendő lenne ahhoz, hogy csodás dolgokat alkosson a 
föld porából, akkor Krisztus hiába halt meg, és az ígé-
ret semmi. Nem, testvéreim, én csodákat akarok. Ami-
kor csupán a saját erőmre támaszkodom, ami, higgyé-
tek el, meglehetősen csekély, amikor azt gondolom, hogy 
csak egy apró, zsugori kis szívem van, amellyel szeret-
nem kellene azokat, akiket szolgálok, amikor összecsap-
nak a hullámok, valódiak a viharok, és én meg vagyok 
rémülve – tele félelemmel attól, hogy mi történik vagy 
nem történik az egyházban, tele félelemmel attól, hogy 
nem vagyok alkalmas arra, hogy a gyülekezetemet ve-
zessem, tele félelemmel, hogy mások mást sem látnak 
bennem, csupán az alkalmatlanságomat –, olyankor el-
feledkeztem Jézusról; az én Jézusomról, aki létrehoz va-
lamit az én semmimből, és átvezet a viharon. Ő a mi em-
berünk. Ő, aki ismeri a szenvedést, a Fájdalmak Férfi a, a 
gazemberek és tolvajok barátja, a saját kínzóinak meg-
bocsátója, az, aki feltámadt a harmadik napon, a bárány, 
akit megöltek, a halál legyőzője és a hal grillezője, a bű-
nösök megmentője. 
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Gombola András: Nem hagyhatom kint Istent

Egy szenvedélyfüggő sportoló szabadulása

Feldmár András utószavával

Szerk. Petri Gábor
Luther Kiadó, Budapest, 2016. 280 o.

A Nem hagyhatom kint Istent egy lebilincselően őszinte, magával ragadó önfeltárás, amely 
hiteles szavakkal meséli el, hogy egy széles úton tántorgó, élvhajhász alkoholista fi atal hogyan 
talált rá Isten segítségével arra a keskeny ösvényre, amelyen modern tékozló fi úként elindulva 
eljutott az önismeret addig feltáratlan lelki tájain keresztül a gyógyuláshoz, a szabaduláshoz, 
a szeretetre való képességhez, a Teremtőtől kapott új szív belső békéjéhez.

(Részlet az előszóból)

„András könyvét ajánlom mindenkinek, akit megérint a függőség ördöge. (…) Akit elhanyagolnak, azt kísérteni fogja a hanyagság 
csábító bosszúja. Önmagától is, másoktól is, az egész világtól is elfordulhat az, akinek fáj a szíve, a léte. 

A metanoia egy olyan fordulat, amely megváltja a szenvedőt, kinyitja a szívét, és valami nagynak pici részévé teszi, talán (…) 
egy élő sejt Krisztus testében. Az elszigetelt ego illúziója eltűnhet, és az együttlét, a részvétel valami nagyban, valósággá válhat.”

Feldmár András

Ő nem számítja külön kategóriába azokat, akik ta-
nítanak és azokat, akiknek tanulniuk kell. Nincs kü-
lön kategória azoknak, akik gyógyítanak és azoknak, 
akiknek teljességre, gyógyulásra van szükségük. Nincs 
külön kategória azoknak, akik szolgálnak és azoknak, 
akiknek törődésre van szükségük. Egyetlenegy kate-
gória létezik csupán: az éhes bűnösöké, akiknek szük-
ségük van Megváltóra. Így gyűlünk össze, hogy leül-
jünk Krisztussal a fűbe és együnk… És neked is épp-
úgy szükséged van arra, hogy megetessenek, arra, hogy 
meggyógyítsanak és törődjenek veled, mint azoknak, 
akiknek te viseled gondját. A munka, amelyet végzel, 

átformáló és fontos, de téged, kedves barátom, Isten 
végtelenül és maradéktalanul szeret, ha csinálod azt a 
munkát, ha nem. 

És a szolgálattal teli hétköznapokban, amelyekben 
élünk, lehet, hogy néha nem is veszed észre, hogy meny-
nyire fáradt is vagy, amíg meg nem pihensz, és Jézus ru-
hájának a szegélyéért nem nyúlsz. És akkor valaki kitárt 
karokkal a szemedbe néz, és azt mondja: „Isten gyermeke, 
ez Jézus Krisztus teste, mely érted is adatott”, és akkor rá-
jössz, hogy fogalmad sem volt róla, mennyire éhes is voltál. 

Istennek legyen hála! Ámen.
Fordította: Molnár Lilla


