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Az élet szép túláradása
g  R É Z - N A G Y  Z O L T Á N

A bibliaolvasó, templomba járó ember sokszor átélheti, hogy 
olyan kérdésekkel szembesül, annyira hétköznapi helyze-
teket idéz föl egyik-másik bibliai, különösen evangéliumi 
szakasz, hogy az már-már zavarba ejtő. Miért? Egy piaci vá-
sárlásról vagy egy sorban állásról elsőre nem gondolnánk, 
hogy nagy bölcsességet lehet mondani róla, de Jézusnál ez 
gyakran előfordul. Hogy ezekből a hétköznapi helyzetekből 
valaki életre szóló bölcsességre jusson, csak azzal történhet 
meg, aki ízig-vérig szereti az embert, és érdekli minden pro-
fán megnyilvánulásával, gyengéjével, gyarlóságaival együtt. 

Az igazi spiritualitás nem undorodik az ember profán 
oldalától, nem húzódik félre megvetéssel az emberek min-
dennapi életének triviális mozzanataitól, ellenkezőleg: meg-
értéssel vegyes szeretettel szemléli a nyüzsgést, a sietséget, a 
fontoskodást, és mindez arra ihleti, hogy ebben a környezet-
ben lássa meg az emberi élet legfontosabb igazodási pontjait. 

Ha arra akarjuk megadni a választ, hogy mitől érezzük 
olyan megkerülhetetlennek azokat a mondatokat, melye-
ket az evangéliumok úgy őriztek meg, mint Jézus szavait, 
akkor ez a mindennapok világához fűződő eleven kapcso-
lat mindenképpen a fontos jellemzők egyike. 

A názáreti Mester nem az elvonulást, az emberektől va-
ló távolmaradást kereste, és nem is a kevés kiválasztott és 
bennfentes társaságára vágyott. Ha így lett volna, bizonyára 
Qumránban, az esszénusok között kötött volna ki. Az evan-
géliumok történetei alapján Jézust legtöbbször éppen hétköz-
napi alakok között: egy vámszedő, néhány halász, egy házi-
asszony vagy egy farizeus társaságában találjuk. Ebből ta-
nulhatjuk meg, hogy mi is a szeretet. Ezt a szeretetet nem a 
kötelességtudat ösztönzi, nem azért cselekszik, mert tudja, 
hogy le kell hajolnia az emberekhez. Nem a félelem motivál-
ja, hogy ha nem így tesz, akkor leleplezik, és kiderül, hogy 
valójában nem is érez igazán mást, mint közönyt vagy meg-
vetést. Ezt a szeretetet az igazi és tiszta érdeklődés mozgatja. 

Elképzelem a jelenetet, ahogy Jézus a halászokkal be-
szélget. Rákérdez a hajóbordák gőzöléssel való hajlításá-
nak mikéntjére, rácsodálkozik, hogy mi mindent találtak 

már a tilápia halak szájában, és megrendülve hallgatja a 
legutóbbi hirtelen jött vihar okozta károkat.

A szeretet érdeklődő. Ez az érdeklődő szeretet alkot-
ja meg tulajdonképpen az örök élet beszédeit, azokat az 
evangéliumokban megőrzött mondatokat, amelyek közül 
való ez is: „És íme, vannak, akik utolsókból elsők lesznek, 
és vannak elsők, akik utolsók.” (Lk 13,30)

E mögött a mondat mögött ott érezzük a türelmetlen-
ségre hajló emberi ambíciókat, a jobb létért folytatott har-
cot és az ezzel járó önzést, a bűnt. Az önzés és a bűn mögött 
mindig a szeretet hiánya áll. Aki átéli az elutasítást, akinek 
éltető szeretet hiányában fuldokolva kellett életben marad-
nia, az a másikért lemondásra nem képes létharcot fogja vá-
lasztani, mert nem is tud más alternatíváról. Jobban akar 
érvényesülni, mint a másik, és mert azt akarja, hogy neki 
jobban menjen, a maga javára és a másik kárára cselekszik. 

Karl Barth szerint: „Az igazi társadalmi puskaporos 
hordó az üres vágyak uralma: vágyakozás a bőség után, az 
olyan bőség után, ami nem az élet szép túláradása, hanem 
a lényegtelen dolgok feleslege. Nyilvánvaló, hogy Isten pa-
rancsolata mindig ezzel ellentétes magatartásra szólít fel, 
emberségre és az elesettek iránti segítésre.”

Néhány éve vonattal utaztam Nyíregyházáról Debre-
cenbe. A peronon sokan álltak, zömében olyan feketéző 
árusok, akik hatalmas telezsúfolt táskákban vitték eladás-
ra szánt cuccaikat. Igen udvariatlanul viselkedtek, felnyo-
multak és betömörültek a vonat kupéiba és a folyosóra is; 
mozdulni sem lehetett a táskáiktól. Egy másik utassal ki-
szorultunk a vécéfülke elé. A kalauz csak nagy nehézségek 
árán tudott átjutni a vagon egyik végéből a másikba. Oda-
ért hozzánk, és miután kezelte a jegyünket, mindkettőnk-
nek azt mondta: „Tudják, mit? Üljenek le az első osztályon.”

Jézus szerint az utolsókból elsők lesznek, az elsőkből utol-
sók… Én abban reménykedem – gondolom, még azok is, 
akik hozzám hasonlóan nem akarnak lökdösődve megelőzni 
másokat –, hogy az Isten olyan, mint ez a kalauz. És Jézus-
nak ez a mondata megalapozottá teszi ezt a reményünket. 

M É C S E S  A  T E  I G É D
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A szégyen és a kegyelem mint új teológiai paradigma
g  P A A V O  K E T T U N E N

*

 * Elhangzott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megrendezett 
Dies academicus konferencián 2017. március 30-án.

T A N U L M Á N Y O K

 Nagy örömmel és tisztelettel köszönöm az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemnek a nekem adományozott díszdokto-
ri címet. Legalább négy okból is nagy jelentőségű az, hogy 
ezt a díszdoktori címet éppen ebben az évben vehetem át. 
Az idei év a reformáció emlékéve. Emellett Finnország füg-
getlenségének 100. évfordulóját is ünnepeljük. A harmadik 
évforduló ahhoz kötődik, hogy 90 éve kezdődött Finnország 
és Magyarország között a teológus ösztöndíjasok cseréje: az 
első ösztöndíjas, Dedinszky Gyula 1927. szeptember 23-án 
érkezett meg Finnországba (Koren–Voipio 1988, 61–62. o.). 

A negyedik ok már meglehetősen személyes. Én ugyanis 
napra pontosan 49 évvel Dedinszky Gyula után (1976. szep-
tember 23-án) érkeztem meg ide, Magyarországra ösztön-
díjasként. Máig emlékszem arra a meleg budapesti alkony-
ra, amikor az Evangélikus Teológiai Akadémia Wartburgjá-
val a repülőtérről a kollégiumba tartottunk. Éppen negyven 
éve tehát annak, hogy magam is részese lehettem az egymást 
váltó ösztöndíjasok sorának. Az ösztöndíjas évem (1976–77) 
eléggé máshogy alakult, mint terveztem. Hamar rádöbben-
tem, hogy nem fogok tudni az általam választott témával, a 
diakóniai teológiával abban a formában foglalkozni, amit ku-
tatás alatt értünk. Ehelyett jártam a gyülekezeteket, és hall-
gattam az emberek elbeszéléseit arról, mit jelentett az akkori 
társadalomban és egyházban élni (uo. 159–160. o.). Meghall-
gattam őket, de a hallottakat senkinek nem adtam tovább.

Az ösztöndíjas év alapvetően meghatározta tudományos 
pályámat is. A későbbiekben részese lehettem számos fi nnugor 
lelkészkonferenciának, valamint a fi nn–magyar testvér-gyü-
lekezeti munkának is – hol szervezőként, hol résztvevőként 
(uo. 175., 182. o.). Mindez segített annak megértésében, hogy 
milyen fontos, hogy meghallgassuk az emberek elbeszélése-
it, a nehéz életeseményekről szóló beszámolókat is beleértve.

Úgy gondolom, hogy a most kapott díszdoktori cím 
nemcsak nekem szól, hanem szól az egyházaink közötti 
régi és sokoldalú kapcsolatnak és együttműködésnek is. 
Az együttműködés legfőbb pillérei az évek során a teológi-
ai ösztöndíjak, a fi nnugor lelkészkonferenciák és a kölcsö-
nös egyházvezetői látogatások voltak. Merem hinni, hogy 
ez az elismerés szól annak a közös munkának is, amely az 
elmúlt nagyjából húsz év alatt az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem és a joensuui Kelet-Finnországi Egyetem kö-
zött folyt. Ez a közös kutatás éppen a bűntudat és a szé-
gyen témájához kapcsolódik, melyet Magyarországon leg-
alaposabban dr. Joób Máté dolgozott fel.1

Az emberekre való odafi gyelés megváltoztathatja 

a teológiát

Saját kutatói munkám szempontjából azt az újfajta teológiai 
irányultságot tartom a legfontosabbnak, amely a bűntudat 
és a szégyen kérdéseinek vizsgálatából fakadt. Amikor az 
1980-as években a doktori disszertációmat írtam, gyak-
ran találkoztam olyan hangokkal, amelyek sajnálatukat 
fejezték ki a gyónás hiánya vagy háttérbe szorulása miatt 
az evangélikus egyházban.

Ezért aztán az 1990-es években elkezdtem foglalkoz-
ni a gyónással. Szerettem volna kideríteni, mi történik a 
gyónás során. Mit jelent az embernek a bűntudat, a bűn-
vallás és a feloldozás? Segít-e rajtuk vagy sem, ha bűneik-
re feloldozást kapnak? Milyen Istennel találkoznak a bűn-
vallásban és a bűnbocsánatban? (Kettunen 1998, 71–74., 
90–95. o.; Kettunen 2002)

A gyónásra vonatkozó kutatások mind Finnországban, 
mind máshol főként történeti és statisztikai jellegűek voltak. 

 1 Joób 2007; 2012; Joób–Kettunen 2013; Kettunen–Joób 2009. 
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Arra helyezték a hangsúlyt, hogyan alakult a gyónás az idők 
során, milyen jelentőséggel bírt az egyházak szempontjából, 
és milyen mértékben volt használatban. Ezeket a kutatáso-
kat leginkább az motiválta, hogy egyrészt megvizsgálják a 
gyónás kérdését az egyház tanítása tükrében, másrészt pe-
dig erősítsék annak gyakorlását (Kettunen 1998, 23. o.). 

Korábban Finnországban egyáltalán nem, de külföldön 
sem túlzottan volt jellemző az a fajta megközelítés, amely a 
gyónást mint személyes élményt vizsgálta volna. Az 1920-
as években Németországban Georg Wunderle egy kutatása 
foglalkozott a katolikus gyónással a bűnbánat szemszögé-
ből. Wunderle a gyónás során megélt élményeket gyűjtöt-
te kérdőíves módszerrel egyrészt közvetlenül a gyónó sze-
mélyektől, másrészt közvetett módon az egyház tanítóitól 
és a gyóntatóktól (Wunderle 1921). A magángyónás pszi-
chológiáját tanulmányozta 1946-ban megjelent disszertá-
ciójában a svéd Erik Berggren is (1946, 1–2. o.). Az ő meg-
látása szerint a bűnvalló embert leginkább a lelki harmó-
nia zavara jellemzi. Amikor egy-egy tettét vagy szokását 
az ember bűnként vallja meg, akkor egyben azt is beisme-
ri, hogy akarata labilis, személyisége pedig híjával van az 
integritásnak. A bűnvallás és a bűnöktől való megszaba-
dulás szándékát tekinthetjük a szétesett akarat helyreállí-
tása, valamint a lelki élet egységének és rendjének megte-
remtése iránti vágynak is (uo. 8–9. o.).

A saját kutatásom szempontjából a legfontosabb előz-
ménynek a német Konrad Baumgartner 1970-ben megje-
lent kutatása bizonyult, aki empirikus módon vizsgálta a 
katolikus hívek gyónási gyakorlatát. Arra kereste a választ, 
hogy milyen hatással van a hívekre a bűnbánati esemény, 

és milyen érzéseket ébreszt bennük (Baumgartner 1978, 
15–16. o.). Véleménye szerint a gyónási gyakorlat kríziséért 
nem okolhatók kizárólag azok az emberek, akik nem éltek 
ezzel a lehetőséggel. Ehelyett inkább fel kell ismerni a gyó-
nók tapasztalatainak fontosságát, és ezek alapján kell to-
vábbfejleszteni a gyakorlatot, hiszen a megtérés szentsége 
az „emberekért adatott”. Baumgartner szerint a gyónással 
kapcsolatos személyes élmények komolyan vétele egyben 
azt is jelenti, hogy a lelkészképzésben az addiginál jóval 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pasztorálpszichológiai 
szempontokra (uo. 388–390. o.).

Amikor a magángyónáshoz fűződő élményeket vizsgál-
tam fi nnek által írt levelek alapján, igencsak meglepődtem 
a kapott eredményeken. Ugyanis a válaszadóknak csak alig 
több mint fele (58-a) érezte úgy, hogy a bűnvallás és az 
azt követő feloldozás segítséget jelentett számára. (1. ábra)

A kutatásból két dolog vált világossá. Először is: a bűn-
vallás és a feloldozás megoldást jelentett az egészséges bűn-
tudatból és „istenkapcsolatból fakadó lelkiismeret-furdalás-
ra”. Amikor „a bűn és a bűntudat nevesítve lett”, a bűnbocsá-
nat tárgya is egyértelművé vált. Másodszor: a gyónás során 
megvallott lelkiismereti problémák közel felében (42) a fel-
oldozás és a bűnbocsánat nem hozott enyhülést. Ezekben az 
esetekben a gyónást kiváltó ok lehetett többek között valami-
féle megmagyarázhatatlan szorongás, neurotikus bűntudat, 
pszichés problémák, a szexualitással vagy emberi viszonyok-
kal kapcsolatos érzés és konfl iktus, valamint az önbecsülés 
kérdése (Kettunen 1998, 261–265. o.). Ezekben az esetek-
ben a feloldozás nem segített. Sokszor éppen ellenkezőleg: 
rontott a helyzeten. Ahelyett, hogy a bűnvalló megszabadult 

1. ábra. A bűnvalláshoz vezető lelkiismereti probléma és a feloldozás nyújtotta megkönnyebbülés

Bűntudatkeltés és hatalomgyakorlás a bűnvallás során

Megmagyarázhatatlan szorongás, 

neurotikus bűntudat és pszichés problémák

A szexualitáshoz és a szexuális szokásokhoz 

kapcsolódó szorongás és bűntudat

A bűntudat mint életforma

Az emberi viszonyokkal kapcsolatos bűntudat 

és a bűnbocsánat elfogadásának nehézsége

A bűn nevesítve van és a bűnbocsánat tárgya egyértelmű

Istenkapcsolatból fakadó lelkiismeret-

furdalás és általános bűnösség

35%

23%

13%

12%

9%

5%

3%
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volna problémájától, a feloldozás tulajdonképpen megkötöz-
te őt abban, amitől szabadulni szeretett volna. Egy kénysze-
res bűntudattól szenvedő személy például a feloldozás után 
úgy érezhette, hogy valóban vétkes abban a dologban, amit 
megvallott. Mivel a bűnbocsánat nem javított a helyzetén, 
kialakulhatott benne egy olyan érzés, hogy ő annyira rossz, 
hogy már Istennek sem kell. A nem megfelelő helyre irányu-
ló feloldozás tehát ilyen módon akár kárt is okozhatott az il-
lető Istennel való kapcsolatában és lelki életében.

Ezek a személyes gyónási élményekről szóló beszámo-
lók megváltoztatták a teológiai gondolkodásmódomat. 
Ahelyett, hogy a gyónási gyakorlat elterjesztését igyekez-
tem volna szorgalmazni, inkább azon kezdtem gondol-
kodni, hogyan lehetne leginkább segíteni a bajban lévő 
embereken. Az elmélkedésemben két egyesült államok-
beli lelkigondozó és professzor kutatása mutatott legin-
kább irányt. John Patton már 1985-ben megjelentetett 

egy könyvet Is Human Forgiveness Possible? címmel. Eb-
ben felhívta a fi gyelmet arra, hogy éppen a szégyen az, 
ami megakadályozhatja az emberek közötti valódi meg-
bocsátást és megbékélést (uo. 16. o.; Pattison 2000, 198. 
o.). Robert H. Albers Shame: A Faith Perspective című 
kutatása (1995) pedig feltárta annak lehetőségét, hogy a 
szégyennel az istenkapcsolat és a lelki élet viszonylatá-
ban is foglalkozni kell. Kiemelte, hogy a hagyományosan 
a bűntudatra építő teológiai gondolkodásmód mellett fon-
tos volna a szégyen felismerése, valamint a szégyen teo-
lógiájának és módszertanának kidolgozása is, hogy se-
gítséget tudjunk nyújtani a szégyentől szenvedő embe-
reknek (uo. 2–3. o.).

Elég jó vagyok-e?

A gyónással kapcsolatos kutatás során felmerült egy új kér-
désfelvetés is: mi van akkor, ha ezek az emberek nem is a 
bűntudattól, hanem a szégyenérzettől szenvedtek? Ezért 
különböző újságokban megjelentetett hirdetésekben arra 
kértem az embereket, hogy írják meg saját bűntudattal és 
szégyennel kapcsolatos tapasztalataikat. A közel 450 elem-
zett írás alapján merem állítani, hogy az ember alapkér-
dése manapság nem ez: Mi rosszat követtem el?, hanem ez: 
Elég jó vagyok-e? Ez pedig a szégyen alapkérdése. (2. ábra)

Korunkat joggal nevezhetjük a szégyen korának. A szót 
magát általában nem használjuk, de a modern ember alapve-
tő emóciói között nagyon gyakran megjelennek a szégyenhez 
kapcsolható érzések. Olyan lényeges, az ember érzelmi életét 
mélyen érintő dolgokról van itt szó, mint az önérzet, az ön-
becsülés, az elfogadottság érzése és a megküzdési képesség. 

A szégyen természeténél fogva totális, az ember egész 
lényét beárnyékolja. A szégyennel küzdő emberek saját 
magukat mérhetetlenül hitványnak, jelentéktelennek és 
kicsiny nek érzik. Összességében a hitványság érzése hatá-
rozza meg önértékelésüket. Persze az is előfordulhat, hogy 
egy rossz tett utáni fel nem dolgozott és megbocsátatlan 
bűntudat szül szégyent, és ilyenkor az ember megint csak 
hitványnak érzi magát (Kettunen 2011, 86. o.).

Amikor az ember szégyelli magát, akkor nem is értékeli 
önmagát. Rátör a fölöslegesség érzése. Saját magunk értékte-
lenségének ez a megélése alapvető eleme a szégyennek. A ke-
resztény emberkép szerint Isten maga az, aki értéket tulajdo-
nít az embernek. A szégyen mindezt kétségbe vonja (uo. 87. o.).

2. ábra: A mai ember alapkérdése
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Amikor a szégyen tárgya „én magam” vagyok, az em-
ber elveszíti az értékét, és úgy érzi, hogy mások sem érté-
kelik őt. A szégyen nemcsak az ember külső burkát érinti, 
hanem egész lényének létjogosultsága és értéke kérdőjele-
ződik meg. Ennek következtében születik meg az az érzés, 
hogy őbenne, az ő lényében nincs semmi elfogadásra mél-
tó és szeretni való: „Nem hiszem, hogy én bárkinek is szá-
mítok.” Amikor az ember nem értékeli önmagát, hanem 
jelentéktelennek és értéktelennek tartja magát, akkor a 
szakszóhasználattal élve „szégyenidentitása” alakul ki, az-
az önmagát végső soron saját jelentéktelenségének alapján 
defi niálja (uo. 87., 89–90. o.; Albers 1995, 3. o.).

Az ilyen szégyen az ember valójának mélyéről fakadva 
egy állandó állapotot eredményez. Kialakul egy olyan én-
kép és beállítódás, amelynek megfelelően az ember aztán 
saját helyét is meghatározza. Így válik a szégyen az ember 
egész lényének hitvallásává. Olyan lesz, mint egy szem-
üveg, amelyen keresztül az ember saját magát és az egész 
világot is látja (Kettunen 2011, 87–88. o.).

Rendkívül lényeges felismernünk, hogy a szégyenke-
ző nem feltétlenül követett el bármi rosszat. Az egészsé-
ges bűntudat kauzális, a szégyen nem az. Míg a bűntudat 
tetteinkre vonatkozik, a szégyen egész lényünket érinti.

A lelki-vallásos szégyen

A lelki-vallásos szégyen azt jelenti, hogy az ember nem érzi 
magát elfogadottnak Isten előtt vagy egy adott vallási kö-
zösségben. A szégyen mélyén ez a kérdés húzódik meg: elég 
jó vagyok-e Istennek? A lelki-vallásos szégyenhez szorosan 
hozzákapcsolódik egy olyan istenkapcsolat, amelyből hi-
ányzik a kölcsönös meghittség. Az egyén akár még imád-
kozhat is Istenhez, de nem érzi, hogy Isten meghallgatná őt.

Az istenkapcsolatban jelentkező szégyen összefügg az-
zal, hogy az ember el bírja-e viselni, hogy Isten fi gyeli, látja 
és ismeri őt. Vagy inkább felszabadítónak éli meg, hogy van 
valaki, aki jobban ismeri őt, mint akár önmaga? A kérdésre 
adott válasz alapvető módon árulkodik az istenképünkről.

A szégyen sokkal mélyebben kötődik az üdvösséghez, 
mint a bűntudat. A bűntudatnak cselekedetekhez, tettek-
hez van köze, míg a szégyennek a kapcsolatokhoz. Ha nincs 
kapcsolat azzal, aki megbocsát, nincs bűnbocsánat sem. 
Éppen ezért a szégyen sokkal lényegesebb kérdés a lelki 
élet szempontjából, mint a bűntudat. 

A vallási közösségben megélt szégyen

A szégyent mindig valaminek a viszonylatában tapasz-
taljuk meg. Még ha az egyén a szégyent lelke legmélyén 
éli is meg, mégis azt érzi, hogy mások is látják a töké-
letlenségét. A szégyen a lelepleződés fájdalmas tapasz-

talata, az, hogy olyannak látnak, amilyennek nem sze-
retnénk mutatkozni.

A vallási közösségben megélt szégyen a közösség nor-
máinak való meg nem felelésből fakad. Az ember ilyenkor 
azt éli meg, hogy nem tud azok szerint a mércék szerint él-
ni, amelyeket a közösség felállít, vagy amelyeket a közös-
ség tagjaként az egyén saját maga számára felállít. Ami-
kor az ideálokból normák lesznek, nagy a veszély, hogy el-
uralkodik rajtunk a szégyen.

Akár a közösség, akár egy másik ember vagy Isten irá-
nyában jelentkezik a méltatlanság és a meg nem felelés ér-
zése, minden esetben olyan viszonyokat érint, amelyek fon-
tosak az egyén számára. A szégyen érzésének alapfeltéte-
le, hogy az embernek érzelmi kapcsolata legyen azokkal, 
akik előtt megszégyenül (uo. 182., 184., 193. o.).

A fi nn forrásanyagból az derül ki, hogy éppen az erős 
vallási közösségek tagjai körében jelentkezik leginkább a 
szégyenérzet. Egy önmagát idealizáló közösség szinte kép-
telen felismerni, hogy tagjaiban szégyent ébreszt, mégpedig 
azért, mert az ilyen közösségek a hiányosságokat mindig a 
közösségen kívül látják csak, önmagukat viszont tökéletes-
nek és ideálisnak tartják. Ez a belső idealizálás pedig ah-
hoz vezet, hogy többé nem tudnak különbséget tenni ön-
maguk és Isten között. Ezért a közösséggel szemben kriti-
kus személyeket úgy tekintik, mint akik Istennel fordulnak 
szembe (uo. 185–186., 190–197. o.).

A tökéletességre törekvés mint megküzdési 

stratégia a szégyennel szemben

A szégyen mardosta egyén egyrészt el akar bújni, el akar 
rejtőzni. Fél attól, hogy mások meglátják, milyen rossz is ő. 
Másrészt viszont jobbá akar válni. Nem is elég az, ha jó, tö-
kéletesnek kell lennie. Ezzel az igyekezettel menekül a szé-
gyen elől, hiszen ha tökéletessé válik, akkor talán elég jó lesz. 

A kellemetlen érzések elkerülése érdekében az ember 
megpróbál a lehető legtökéletesebbé és legjobbá válni. Er-
re az elvárásra nem is kell egymást szavakkal emlékeztet-
nünk. A munkahelyi kultúra és az önvédelmi refl ex kel-
lően mobilizálja az ember igényét arra, hogy a tökéletes-
ségre törekvésével bizonyítson. Ez azonban a végletekig 
kimeríthet bárkit.

A vallási közösségben is fontos az elfogadottság és a 
megfelelés érzése, ezt a szükségletet pedig leginkább a tö-
kéletességre törekvéssel elégíthetjük ki. Ilyenkor az ember 
elhallgattatja lényének azt az oldalát, amely legszívesebben 
megosztaná a többiekkel az őt gyötrő tökéletlenség érzését, 
csalódásait, az elfogadás és a szeretet iránti vágyát. A vallá-
si közösségből így lesz könnyen a képmutatók gyülekezete, 
amelyben mindenki inkább a saját hitét és annak nagysze-
rűségét bizonygatja, ahelyett, hogy bevallaná, milyen elég-
telennek is érzi magát.
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Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 
az egyház és a gyülekezet segíthet leginkább a szégyentől 
való megszabadulásban vagy annak az elhordozásában 
is. Minden az elfogadás, a tisztelet és a könyörület kultú-
ráján múlik.

Az önmaga elégtelenségével szembesülő ember a hité-
letben is azt várja el magától, hogy tökéletesebb, alkalma-
sabb és elkötelezettebb legyen. Azonban minél erősebb ez 
az elvárás, annál tökéletlenebbnek és méltatlanabbnak érzi 
magát az egyén. Attól, aki tökéletes képet mutat magáról, 
előbb-utóbb el is várják a tökéletességet. És minél tovább 
sikerül fenntartania ezt a benyomást, valószínűleg annál 
magányosabban érzi magát (uo. 309–311. o.).

A szégyen és a bűntudat mint érzések közel állnak egy-
máshoz. Ezért olyan nehéz megkülönböztetni őket. Ezért 
kér a szégyenkező olyan gyakran bocsánatot. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy a puszta létéért kér elnézést. Ameny-
nyiben a segítő fél nem ismeri fel a szégyen és a bűntudat 
közti különbséget, meg is bocsát. A szégyenérzettel küsz-
ködő személy számára a megbocsátás és a feloldozás ezt 
jelenti: megbocsátok azért, mert létezel. 

A szégyenre a kegyelem a válasz

A szégyenérzetre adandó releváns válasz mind teológi-
ai, mind pszichológiai szempontból nem a megbocsá-
tás, hanem a kegyelem. A kegyelem az a kiindulópont, 
amely a szégyenből való gyógyulás alapját jelentheti, 
mert egyedül a kegyelem képes megadni azt, amire min-
dennél jobban szükségünk van: hogy elfogadjanak attól 

függetlenül, hogy mi magunk elfogadásra érdemesnek 
érezzük-e magunkat.

A megbocsátás kauzális, ok-okozati viszonyon alapuló: 
valamit megbocsátunk. A kegyelem holisztikus: aki meg-
tapasztalja a kegyelmet, az azt tapasztalja meg, hogy elfo-
gadottá és értékessé válik. 

Az elfogadottság érzéséről azt tartjuk, hogy ez az em-
ber egyik legalapvetőbb szükséglete. Az ember nem képes 
jóban lenni önmagával, ha legbelül azt érzi, hogy más, szá-
mára fontos emberek vagy Isten nem fogadja el őt. 

A kegyelmet lehet úgy tekinteni, mint ami a narciszti-
kus kultúra szégyent termelő, az elfogadásnak feltételeket 
szabó ideáljainak az alternatívája. A kegyelem paradoxon-
ja éppen az, hogy az ember akkor is elfogadottnak érezheti 
magát, amikor ő nem tartja saját magát elfogadásra méltó-
nak. A középpontban nem az illető tulajdonságai, példa-
értékűsége, megfelelősége vagy tetteinek minősége áll, ha-
nem maga az ember, akit elfogadnak úgy, ahogy van (uo. 
399–400. o.; Smedes 1993, 107–108. o.).

A bűntudattól a szégyenig, a megbocsátástól 

a kegyelemig 

Teológiai szempontból nem mindegy, hogy a teológia és az 
egyházi gyakorlat fi gyelembe veszi-e a mai ember tapasz-
talati valóságát. Ez különösen is igaz a pasztorálteológiára 
és a pasztorálpszichológiára. A gyakorlatban ez az egyház 
által végzett lelkigondozásban, igehirdetésben és tanítás-
ban nyilvánul meg. Ugyanakkor a szégyen felismerése a 
megváltás és a megigazulás tekintetében is fontos. 

3. ábra: A bűntudat és a szégyen színterei
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Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bűntuda-
tot kétségbe vonnánk vagy bagatellizálnánk. Éppen en-
nek ellenkezője igaz: a szégyen valóságának letagadá-
sa vagy fi gyelmen kívül hagyása veszélyezteti sok eset-
ben az egészséges bűntudat komolyan vételét. A szégyen 
korában éppen az egészséges bűntudatot kockáztatjuk, 
mert ha az ember nem éli meg azt, hogy tökéletlenül és 
töredékesen is el- és befogadják, akkor a bűntudattal sem 
mer szembenézni. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy folyamato-
san két színtéren vagyunk jelen: egyrészt a bűntudat, más-
részt a szégyen színterén (Kettunen 2011, 392. o.). (3. ábra)

Az egészséges bűntudat színteréhez tartozik a morál, a 
lelkiismeret, a felelősségérzet, a jóról és a rosszról alkotott 
fogalmak. Ezen a színtéren a helytelen cselekedetek elkö-
vetőinek lehetősége van a megváltásra és a bűnbocsánat-
ra – mindez a keresztény hagyományban erőteljes hang-
súlyt kap. 

A szégyen színtere ezzel szemben alapvetően az embe-
ri lét lényegéhez, az énhez és az érzelmi élethez kapcsoló-
dik. Ide tartoznak az identitás, az önérzet, a megfelelés és 
a megküzdési képesség kérdései. Ezek nem morális, hanem 
mélyen emocionális kérdések. Ezen a színtéren az ember 
arra a kérdésre keresi a választ: elég jó vagyok-e? Ha nem 
értjük meg a szégyennek ezt az érzelmi alapját, akkor er-
re is könnyen a megváltásból fakadó törvénykező-morális 
gondolkodásmódot alkalmazzuk. Az elégtelenség megélé-
sére adandó válasz nem a megbocsátás, hanem a kegyelem 
és az elfogadás (uo. 390–393. o.). 

Mindkét színtér párhuzamosan jelen van mindannyi-
unk életében. A hagyományaink főként a bűntudat szín-
terét és vele együtt a morált és a lelkiismeretet helyez-
ték előtérbe. Nincs is ezekkel semmi baj. Viszont ezek 
önmagukban nem adnak megfelelő lelki békét. A mo-
rál senkinek sem adhatja meg a szabadulás érzetét és bi-
zonyosságát.

A folytatáshoz csak akkor lesz elég erőnk, ha a szégyen 
színteréhez tartozó valóságról elsőként veszünk tudomást. 
Mindannyian vágyunk arra, hogy észrevegyenek és elfo-
gadjanak bennünket. Én is és te is azt akarjuk, hogy elfo-
gadjanak és meghalljanak bennünket. Hogy emberként 
ez a vágyunk teret kapjon, és megtapasztalhassuk a felté-
tel nélküli szeretetet. 

Éppen erre gondolunk a teológiában és a keresztény ha-
gyományban, amikor a kegyelem szót használjuk. A kegye-
lem azt jelenti, hogy elfogadottá válok akkor is, ha én ma-
gam nem tartom magamat arra érdemesnek. 

A szégyen gyökerei már az Éden kertjében ott vannak. 
Ott vannak abban az őszinte beismerésben, hogy nem jó 
nekünk egyedül lenni, nem jó elfogadó interakció nélkül 
élni sem egymással, sem az Örökkévalóval. 

Ám az Édenkertben ugyanígy megtalálható a csírája 
a megváltásnak is. Isten már ott utánaszólt az embernek: 
„Hol vagy, ember?” Ez a kérdés nem vádló, hanem vágya-
kozó kérdés: Ádám, Ádám, hol vagy? Olyan kérdés, amely 
kapcsolatról, kegyelemről és szeretetről szól. 

Mindannyian komolyan vehetjük ezt az eszkatológiai 
perspektívát: míg Isten a paradicsomban ezt a kérdést te-
szi fel: „Hol vagy, ember?”, addig Krisztus a következőt vá-
laszolja a jobb latornak a kereszten, a szégyenkarón: „Még 
ma velem leszel a paradicsomban.” A szégyenkező lator 
nem kér bocsánatot. Azt kéri, hogy Jézus emlékezzen meg 
róla, az ő egész lényéről. Jézus pedig nem megbocsát a la-
tornak, hanem annál többet tesz: elfogadja őt úgy, ahogy 
van, töredékesen és méltatlanul. 

Ez jelentené a szégyenkező megbékélését? 
Fordította: Mátray Gyöngyi
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 * Az előadás elhangzott dr. Jutta Hausmann 20 éves szolgálata és 
nyugdíjba vonulása alkalmából az Evangélikus Hittudományi Egye-
temen rendezett ünnepségen 2017. július 5-én.

Jefte leánya – egy héber Iphigeneia?
Kísérlet az ószövetségi tragikum megragadására*

g  R Ü D I G E R  L U X

 Az attikai tragédia és az Ószövetség

Hogy az ókori görögök tragédiái máig utat találnak a világ 
színpadaira, bizonyára nem pusztán költői és drámai mi-
nőségüknek köszönhető. Sokkal inkább bátorkodhatunk 
gyanítani, hogy olyan egzisztenciális kérdéseket érintenek, 
amelyek vidékeket, kultúrákat és korszakokat átívelően 
mozgásba hozzák az emberi életet és szenvedést. Agamem-
nón mondja Euripidész Iphigeneia Auliszban című darab-
jában: „Nincs a halandók közt, aki végig / boldog egészen: 
/ bánattalan egy se születhet.” (Euripidész 1984, 508. o.)

Ezek szerint a tragikum, melynek a tragédia adott ér-
vényes irodalmi formát, univerzális, általánosan embe-
ri jelenség.

Ennek megfelelően az exegetikai szakirodalomban is 
újra meg újra szó esik ószövetségi tragikus fi gurákról és 
cselekményi együttállásokról. Itt azonban csak nagyon ál-
talános, hétköznapi értelemben használják a „tragikus” és 
„tragédia” fogalmakat. A „tragikum”, valamint a „tragé-
dia” fogalmairól mint irodalmi műfajról szóló élénk vitát, 
amely a fi lozófi a és az irodalomtudomány történetében az 
ókortól napjainkig folyik, az ószövetségi exegézisben szin-
te teljes egészében fi gyelmen kívül hagyták. Igaz, újra és új-
ra rámutattak az ószövetségi és a görög mítosz- és legenda-
kincs zavarba ejtő párhuzamaira, és tárgyalták a lehetséges 
kölcsönös behatások problémáját. A tragikum mint bibliai 
szövegekre alkalmazható, megfelelő értelmezési kategória 
azonban érintetlen kérdés maradt. Ezzel szemben többször 
is óva intettek attól, hogy az ide vonatkozó bibliai szövegeket 
a tragikus világ- és életszemlélet felől akarjunk értelmezni. 
Így például Kornelis Heiko Miskotte Amikor az istenek hall-
gatnak című könyvében úgy vélekedik, hogy az ószövetsé-
gi létfelfogás alaphangneme az öröm, röviden és velősen le-
szögezve: „…a tragikus életérzés az Ószövetségtől idegen.” 
(Miskotte 1966, 94. o.) Mielőtt az ember ilyen megállapí-
tásokba bocsátkozna, szükséges volna tisztáznunk, egy-
általán mitől válik vagy nem válik egy hős tragikus hős-
sé. Vajon Izrael Bibliájában tényleg teljesen más, a tragiku-
mot messze maga mögött hagyó világ tárul fel? Mivel nem 
minden szenvedés és baj minősíthető tragikusnak, adódik 
a kérdés, miben rejlik a tragikus szenvedés különlegessége.

A tragikum aspektusai

Ahogyan a tragédiának mint irodalmi műfajnak az Ószö-
vetségben nincsen számottevő megfelelője, úgy a héber 
nyelv sem ismer olyan fogalmat, amely a görög  
melléknév párhuzamául szolgálhatna. Ezért nem marad 
számunkra más kiindulási pont, mint hogy megkérdezzük, 
vajon megjeleníti-e az Ószövetség a cselekménynek vagy a 
személyeknek azokat az aspektusait, amelyek a görög tra-
gédia tragikumát megadják, s ha igen, hogyan. Nem a tra-
gikum meghatározására fogunk törekedni, sokkal inkább 
annak a jelenségnek a leírására és megközelítési módjaira, 
amely úgy tűnik, mind ez idáig sikeresen ellenállt minden 
defi níciónak. Azért, hogy ne vegyítsek újkori gondolati ka-
tegóriákat ókori szövegvilágokba, mindenekelőtt Arisztote-
lész Poétikájának azokra a fejtegetéseire fogok támaszkod-
ni, amelyek a tragédia nyelvét, formáját és hatását érintik.

Az antik kultúrák erős világrend-gondolatisággal jelle-
mezhetők. A világkép, amely e világrend alapjául szolgál, 
bináris szerkezetű. A világ a maga teljességében mindig 
két területre oszlik, mennyre és földre, e világra és túlvi-
lágra, az istenek világára és az emberek világára, termé-
szetre és kultúrára, kozmoszra és káoszra, irányíthatóra 
és irányíthatatlanra; ezek változatos kölcsönhatásban áll-
nak egymással. A kultusz kapja feladatul, hogy e terüle-
tek között közvetítsen, hogy kölcsönös függési viszonyo-
kat építsen ki, hogy a távoli mennyet a templom képében a 
földre hozza, hogy a túlvilágot istenszobrok által e világon 
képviselje, hogy az irányíthatatlan természetet kulturális 
vívmányokkal megzabolázza, hogy a káoszt a kozmoszból 
száműzze, és hogy az életigenlő erőket stabilizálja az életel-
lenesekkel szemben. Így a kultusz azt szolgálja, amit a ré-
gi görögök -nek, a héberek pedig -nak neveztek, 
nevezetesen az isteni világrend fenntartását. Amikor a vi-
lág két területe közt fennálló egyensúly felborul, az irányít-
ható világ irányíthatatlanná válik, azaz az igaz világrend-
ben érezhető zavar keletkezik, és a kultusz értelme mint a 
világ két területe közti közvetítő szerv megkérdőjeleződik, 
újra meg újra testet ölt az, amit a görög tragédia tragikus 
történésként mutat be. Ennek központjában a hős súlyos, 
igazságtalan „szenvedése” () áll, amely ellentmond 
az értelmes, isteni világrendnek. Isten vagy az istenek töb-
bé már nem mint  tapasztalhatók meg, a természeti 
és a szociális kozmoszt megőrző, észszerű erőként, hanem 
mint , mint démoni, értelmetlen, pusztító hatalom.
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A világrend ilyetén való hatályon kívül helyezése és az eh-
hez kapcsolódó értelemveszteség hívja elő az emberben azo-
kat az indulatokat, melyet Arisztotelész Poétikájának hatodik 
fejezetében minden tragédia kötelező feltételeként jelölt meg. 
Felfogása szerint a tragédia egy olyan cselekmény irodalmi 
utánzása, amely „a részvét [] és a félelem [] fel-
keltése által éri el az ilyenfajta szenvedélyektől való megsza-
badulást []” (Arisztotelész 1963, VI. o.).

Arisztotelész számára ehelyütt az a fontos, hogy a tragé-
dia nem annyira emberek, mintsem „tettek és az élet után-
zása” (). Az élet ezen után-
zott cselekedeteinek alapja olyan mítosz vagy mese, me-
lyet két tulajdonság jellemez: a fordulatok (), 
azaz a cselekmény annak mindenkori ellentétébe, szeren-
cséből szerencsétlenségbe és vice versa való átfordulása, 
valamint a felismerések (). Mindkét tulaj-
donság, a fordulatok és a felismerések eredménye lesz „a 
tudatlanságból a tudásba való átváltozás, amely a boldog-
ságra vagy szerencsétlenségre rendelt emberek örömére 
vagy fájdalmára következik be” (uo. XI. o.).

Ezek az átváltozások nem annyira a tragikus hősök al-
kalmasságán vagy alkalmatlanságán múlnak, sokkal inkább 
következnek magából a szemléltetett dolog, illetve cselek-
mény természetes szükségszerűségéből. Ezek a megélt va-
lóságon keletkezett töréspontok, és egyfajta kikerülhetet-
lenséget, sorsszerűséget hordoznak magukban. Rajtuk ke-
resztül szakadék tárul föl, bennük ott szunnyadnak a rejtett, 
mégis természetből adódó ellentmondások, melyek tragi-
kus összetűzéshez vezetnek, amelyből az ember nem tud-
ja kivonni magát.

Ennélfogva Arisztotelész szerint a hős tragikus sorsa 
kétféleképpen mehet végbe. Egyfelől a hérosz tragikus tu-
dásának alakjában: tudja, mit cselekszik, és tudja, hogy ez 
önnön szenvedéséhez vezet, mégis cselekednie kell. Nincs 
mód a kitérésre. Másfelől tragikus tudatlanságon keresz-
tül: a hős hibát követ el, amelyről nem tudja, hogy ezzel sa-
ját sorsát pecsételte meg. Ezen fenomenológiai háttér fel-
vázolása után vessünk egy pillantást az Ószövetség legsö-
tétebb szövegeinek egyikére!

Jefte és leánya a Bírák könyvében

Az ószövetségi szövegek évszázadok alatt terebélyesedő 
vitairodalmat tárnak szemünk elé. Többszörösen átdol-
gozták, kiegészítették, új kontextusokba ágyazták őket, 
melynek következtében megváltozott jelentés- és értelem-
távlatokat is kaptak. Mindez a Bírák könyvére is érvényes.

Jelen tanulmányban eltekintek a Bír 10,6–12,7 bonyolult 
keletkezéstörténetének rekonstrukciójától. Levezetéseim a 
Jeft e-hagyomány meglátásom szerint két legkorábbi, még 
fogság előtti töredékeire koncentrálnak. Ebben található Jef-
te elűzése apja házából és a Tób földjén való felemelkedése 

(Bír 10,17–11,11), valamint Jeft e fogadalma (Bír 11,29–40). Zá-
rásként rövid megfontolás következik e töredékek deutero-
nomisztikus keretezéséről, amely a fogság idejére datálható.

Jeft e elűzése és felemelkedése

Az első töredék a Bír 10,17-ben rövid expozícióval kezdődik. 
Az ammóniak hadba vonulnak a Gileád hegység lakói ellen. 
Gileád izraelita lakói katonai vezetés híján vannak, ezért 
annak, aki felveszi a harcot az ammóniakkal, odaígérik a 
későbbi „fővezéri” () tisztséget. Ez az expozíció képe-
zi az alapot Jeft e alakjának bevezetéséhez. Ő 11,1 szerint 
„erős vitéz” (      ) volt, ám egyúttal „parázna nő fi a” 
(). Ezzel rögtön konfl iktusba botlunk, amelyről 
nem a történet hőse tehet, hanem amely a körülmények-
ben rejlik, abban az életvalóságban, amelybe beleszületett: 
a házasságon kívüli gyermek illegitim származása és rend-
kívüli harci képességei között konfl iktus húzódik. Először 
úgy tűnik, hogy a megterhelő származás számára negatív 
következményekkel jár. Nevelőanyja és féltestvérei elűzik 
őt az atyai házból. Elmenekül, és „gyülevész népséget” 
() gyűjt maga köré, hogy fosztogató életmódot 
folytasson velük (11,3). Ám már maga a menekülés földjének 
neve is, „Tób” – melynek fekvéséről már nincsenek pontos 
ismereteink – fordulatról árulkodik, amely szerencsétlen-
ségből szerencsébe vezet. Hiszen a név teljesen azonos a 
héber , „jó” melléknévvel. A menekülés földje tehát jó 
föld lesz Jeft e számára.

Ahogy a harcok kiéleződnek az ammoniták és a gile-
ádiak között, az utóbbiak elkerülhetetlennek látják haza-
hozni Jeft ét, az elűzött fi út, hogy az a javukra döntse el a 
háborút (11,4–10). Ez a gileádiak részéről olyan módon zaj-
lik le, amit Arisztotelész mint -t, ’felisme-
rést’ jellemez. Jeft e illegitim származása vakká tette őket 
harci képességei meglátására. A legnagyobb háborús ve-
szélyben felismerik, hogy éppen annál lelhetnének szaba-
dításra, akit ők elűztek. Az epizód az 1,11a versben ezek-
kel a szavakkal zárul: „Akkor elment Jeft e Gileád véneivel. 
A nép pedig a maga fejévé [] és vezérévé [] tette őt.”

Jeft e profán felemelkedéstörténete ennélfogva egy Jeft e 
és a gileádiak számára csaknem tragikus eseményről szá-
mol be. Hajszálon múlt, hogy Jeft e, az erős harcos ne kétes 
eredetű partizánként, gyanús társaságban, idegenben ten-
gesse napjait, s hogy a gileádiak ne éppen azt űzzék ki ma-
guk közül, aki képes lett volna megmenteni őket.

Jeft e fogadalma

A fogadalomelbeszélésben találjuk a kommentárokban új-
ra meg újra a Jeft e-hagyomány szívének nevezett epizódot. 
Jeft e esküt tesz arra, hogy az ammóniak feletti győzelem 
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esetén égőáldozatot mutat be JHVH-nak. A feltételhez kö-
tött fogadalom szó szerint a következő:

Protasis 

(feltétel)
„Ha te valóban kezembe adod Ammón fi ait,

Apodosis 

(követ-

kezmény)

akkor annak [hímnem/semlegesnem], aki [hímnem/semle-

gesnem] a házam ajtószárnyain kijön elém – Ammón fi aitól 

való békés hazatértem esetén –, JHVH-hoz kell tartoznia. 

És én azt égőáldozatként be fogom mutatni.” (30b–31. vers)

A megfogadott hálaáldozatnak, amelyet az ammóniak fe-
letti győzelem esetén mutatnak be, több vakfoltja is van. 
1. Kérdés marad, ki szerez győzelmet a közelgő csatában, 
hogy Jeft e meghallgatásra talál-e JHVH-nál vagy sem, s 
hogy szerencsétlensége vajon végleg szerencsébe csap-e át. 
2. Ennélfogva kérdés marad az is, be kell-e egyáltalán válta-
nia fogadalmát, valamint 3. – s ez a legfontosabb – kérdés 
marad, kicsoda vagy micsoda lesz az áldozat. Ezzel Jeft e 
kiengedi a kezéből a döntést, és közvetve JHVH kezébe he-
lyezi azt, akihez a fogadalmával hozzáköti magát. A felté-
telhez kötött fogadalom az elbeszélő által beleépített vak-
foltokkal előkészíti a talajt a későbbi események számára.

A kimenetel ismert. A rátermett vitéz ragyogó győzel-
met arat (32–33). Visszatér Micpába, az otthonába. És aki 
először körtáncot járva szembejön vele, az a lánya, aki az 
egyetlen gyermeke (34). Ezt egy megható párbeszéd köve-
ti apa és lánya között. Az apa elmondja neki, hogy egy fo-
gadalomhoz kötötte magát (35). Végül a névtelen lány be-
leegyezik áldozatszerepébe, miután megtudja, apja milyen 
kényszerhelyzetbe szorult (36). Mielőtt az apa teljesítené 
fogadalmát, jóváhagyja lánya két hónapos haladékkérését, 
melyben lehetőséget kap arra, hogy a hegyek magányában 
a barátnőivel elsirassa szüzességét (37–38). Két hónap múl-
va visszatér. Az ezután következők szó szerint: „És az apa 
megtette fogadalmát, amelyet megfogadott. Ő [nőnem] azon-
ban [még] nem ismert férfi t. És az szokássá [] vált Izrael-
ben: évről évre kimennek Izrael leányai, hogy megénekeljék 
a gileádi Jeft e leányát, évente négy napig.” (Bír 11,39aβ–40)

Ezzel a zárással a fogadalomelbeszélés egy leányrituá-
lé etiológiájává alakul át. Jeft e névtelen leánya maradandó 
helyet nyer Izrael kulturális emlékezetében.

Összességében az apa csatából való győztes visszaté-
rése újra fordulatot képez. Ezúttal azonban kettős kime-
netelű átváltozás ez. Egyfelől Jeft e karrierje az ammóniak 
feletti győzelmével elérte csúcspontját. Most ő a korlátlan 
hatalmú politikai és katonai vezéralak Gileádban. A győ-
zelem másfelől legmélyebb személyes vereségévé válik. Fel 
kell áldoznia egyetlen gyermekét, ha nem akarja megszeg-
ni fogadalmát. Szerencse és szerencsétlenség feloldhatat-
lanul egymásba szövődik. A siker személyes bukáshoz ve-
zet, hiszen az egyetlen gyermek feláldozásával, aki még 
csak szűzlány volt, Jeft ének egyúttal saját jövőjét, nemzet-
ségének fennmaradását is fel kell áldoznia. A kétes erede-

tű, tragikus hős jövő nélküli hőssé válik, a megmentő ma-
ga lesz az „áldozat”.

Ami individuális szinten a tragikus hős számára ka-
tasztrófával végződik, a kollektív szintről nézve minden, 
csak nem tragédia. Sokkal inkább jelenti azt, hogy az am-
móniakra mért megsemmisítő csapásával Jeft e a gileádiakat 
további balszerencsétől tudta megóvni. Ezzel a leányát és a 
saját jövőjét érő individuális áldozat kollektív szabadítássá 
válik. A szerencsének és a szerencsétlenségnek ez a felold-
hatatlan egymásba fonódása a történet individuális és kol-
lektív szintjein, az állandó fordulatok egyik állapotból an-
nak ellentétébe adják ki az elbeszélés tragikus potenciálját.

Jeft e viselkedését az elbeszélő egyetlen szóval sem feddi 
meg. Sem a fogadalmat, amely rendkívüli fenyegetettség, 
bizonytalanság és háborús vész esetén teljesen legitim és 
kipróbált eszköznek számított, s amely abban, amiért Jeft e 
fohászkodott, sikerre vezetett, sem a fogadalom általa va-
ló véghezvitelét. Az elbeszélő kerül minden közvetlen íté-
letet. Egyedül a fájdalom, valamint Jeft e és leányának két-
ségbeesése kerül bemutatásra. Arról mindenesetre beszél-
hetünk, hogy amit tett, azt Arisztotelész Poétikájának 13. 
fejezetében -nak nevezné: ’hibának’ vagy ’téve-
désnek’. Ez semmilyen kapcsolatban sem állt a hős erede-
tével vagy morális minőségével, annak gonoszságával vagy 
érzelmi ridegségével, hanem pusztán a tragikus tudatlan-
sággal, cselekvésének beláthatatlan következményeivel.

Ennélfogva azzal, hogy Jeft e az áldozat mibenlétét nyit-
va hagyta fogadalmában, egyrészt teljes egészében JHVH-
nek adott dicsőséget, hogy magát válassza az őt illető ál-
dozat tárgyául, melyen keresztül másrészt az elgondolható 
legmélyebb konfl iktusba zuhant az Istennek való engedel-
messég és az atyai szeretet között. A tudatlanságból adó-
dó hiba katasztrófába torkollott. Ebből áll a tragikus ese-
mény, amely az olvasóból nem mást, mint -t, ’rész-
vétet’ és -t, ’iszonyatot/félelmet’ vált ki.

Kézenfekvő a szövegkorpusz közelsége Euripidész Iphi-
geneia Auliszban című szövegéhez. Több esetben is fel-
hívták a fi gyelmet a megdöbbentő egyezésekre. Ahogy az 
Iphigeneiában, itt is háború váltja ki a tragikus eseményt. 
Mindkét szövegben tragikus hősöket, Jeft ét és Agamem-
nónt választják meg a sereg főparancsnokának. A Bír 11-ben 
is, valamint az Iphigeneia a tauruszok között című drámá-
ban is meggondolatlan fogadalom, illetve eskü lesz a tra-
gikus hős végzete. Mindkét szövegben a leány örvendező 
tánccal megy apja elé. Az apa mindkét esetben megrendül. 
A leány házasulandó korú mindkét szövegben. Jeft e leánya 
is, Iphigeneia is beleegyeznek sorsukba. Beleegyezésüket 
mindketten azzal okolják meg, hogy áldozatuk magasabb 
célt szolgál Hellászra, illetve egész Izraelre nézve.

Mindazonáltal jelentős különbségek is vannak, melye-
ket a tragikum körvonalazásakor sem a bibliai elbeszélés-
ben, sem pedig az Iphigeneia Auliszban drámájában nem 
szabad alábecsülünk. Ezek az elbeszélt esemény beveze-
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tő szakaszát éppúgy érintik, mint a kimenetelt. Az Iphige-
neia Auliszban szerint Agamemnón nem marad tudatlan 
azt illetően, mit kell tennie az elmaradó szelek feléleszté-
séhez, melyek lehetővé teszik a fl otta háborúba indulását 
és győzelmét. Így magyarázza:

„Kalkhász, a látnok, inti a megszorultakat, 
hogy Iphigeneiát, az én nemzettem lányomat,
áldozzák Artemisznak föl, aki itt lakik –
s lesz jó hajózás, rombadöntik Íliont,
ha ezt teszik; s ha nem, nem érnek célt soha.” (Euripidész 
1984, 506. o.)

Jeft ével ellentétben, aki tudatlanul botlik végzetébe, Aga-
memnón prófétai szó révén kezdettől tudja, mit követel tőle 
az istennő, és hogy minek kell megtörténnie, még ha két-
ségbeesésében lázad is ellene és így siránkozik:

„Ó jaj, esztelen tettem,
haj! átokba süllyedtem.” (Uo. 507. o.)

A tragikus tudás teljes tudatában kell útját végigjárnia. Sem-
milyen emberi fortély és semmilyen lázadás nem ad lehe-
tőséget neki arra, hogy elmeneküljön az istennő követelése 
elől. Jeft e ezzel szemben, aki legjobb szándékától hajtva cse-
lekszik, tragikus tudatlanságából fakadóan dől romlásba.

Az Iphigeneia Auliszban végén az istennő dea ex machi-
naként maga avatkozik bele a cselekménybe. Abban a pilla-
natban, melyben az áldozatot végző pap keze felemelkedik, 
hogy az oltáron Iphigeneia életét kioltsa, csoda történik:

„[…] s íme hirtelen csoda!
mindenki jól hallotta, mint csapott le a kés,
de senki se látta, földbe hol sűllyedt a szűz.
A pap kiált, visszhangzik rá a hadsereg,
látván csodát, milyet csak isten küldhetett,
nem is reméltet, mit ki lát, még az se hisz.
A földön ott egy vergődő szarvas feküdt,
hatalmas és már messziről meglátható,
s az istennő oltárát vére lepte el.” (Uo. 558–559. o.)

Iphigeneia életét helyettesítő áldozatként egy szarvasünő 
menti meg. A néző fellélegezhet. Bekövetkezik az, amit 
Arisztotelész a tragédia mint színjáték, nem pedig a tragédia 
mint olyan szükségszerű elemének tekint, egy , a 
színdarab által felkavarodott érzelmektől, a „részvéttől” és 
„iszonyattól” való elkülönülés, illetve megtisztulás.

A Jeft e-hagyomány elbeszélője kitér az elől, hogy 
JHVH-t ilyen deus ex machina módon tüntesse föl. Az Aqe-
dat Jichaq Gen 22-beli történetétől eltérően nincs egy kos 
sem, amely helyettesítő áldozatul szolgálhatna. A Bír 11 el-
olvasása után nem marad más, mint részvét és iszonyat. 
Az érzések -a nem következik be. Csupán talán 

a 39–40. versben lévő záró etiológiát értelmezhetjük vissza-
fogott kísérletnek, amely Jeft e leányának Izrael kulturális 
emlékezetébe való fölvételén keresztül valamicskét enyhí-
teni próbál a tragikus esemény kiengesztelhetetlen voltán.

Azonban máshogy is értelmezhetjük ezt a befejezést. Hi-
szen a Jeft e lányának feláldozására való évenkénti emlékezés-
sel éppen a tragikus fogadalom mélységeinek tudását hagyo-
mányozták nemzedékről nemzedékre. Mindkét rezonancia 
jelen van tehát az etiológiában: a tragikum rituális bejárása és 
megszelídítése a kulturális emlékezet révén, valamint a tra-
gikum tudatosítása, szüntelen érzékenyítés az élet valóságá-
nak feloldatlan ellentmondásosságára és kétértelműségére.

A modern olvasóban, akiben a mély iszonyat időnként 
felháborodássá fokozódik, természetesen egyúttal felmerül 
a kérdés az elbeszélő isten- és emberképét illetően. Milyen 
isten az, aki engedi, hogy egy apa ilyen kétségbeesett dön-
tési helyzetbe sodorja magát? És milyen apa az olyan, aki 
ebben a helyzetben az Isten iránti engedelmességét előbb-
re helyezi a lánya életénél? S miféle leány egyezik bele sa-
ját halálának tudatában az áldozat szerepébe?

A Jeft e-hagyomány elbeszélője megtartóztatja magát at-
tól, hogy feloldja a lét antinómiáit, az emberi élet- és hitvaló-
ság észszerűségei közt megbúvó észszerűtlenséget. Félelem-
mel és reszketéssel áll Istene elsötétedése előtt, akinek törté-
nelemben való működése nem kiszámítható és emberi logika 
által nem megfejthető. JHVH a teljes protodeuteronomista 
Jeft e-történetben egy szót sem beszél, bár Jeft e többször is 
odafordul hozzá (11,11.30). Az egyetlen, ami Jeft éhez „szól”: 
maguk a történtek. Wolfgang Schadewaldt ezt „a kétértelmű-
ség megtapasztalásának” nevezi: „E kétértelműséget megta-
láljuk a történetiség területén is, amikor azt látjuk, hogy az 
esemény nem észszerű módon zajlik le, mégsem tekinthe-
tő esztelenségnek, hanem az esztelenség látszatával találko-
zunk, amely valójában mégsem esztelen. Azt is mondhatjuk, 
hogy az értelem olyannyira el van takarva, hogy az ember 
hozzáférkőzni és a történteket átláthatóvá tenni csak szen-
vedés útján képes.” (Schade waldt 1991, 58. o.)

A szenvedés elfogadásával Jeft e és leánya kiállták a két-
értelműség botrányának, valamint a valóság értelmetlen-
ségének próbáját.

A deuteronomisztikus újraértelmezés

A késői fogságkorban deuteronimisztikus teológusok új-
raírták történelmüket. Újraértelmezésükre kísérletként is 
tekinthetünk, amely arra irányul, hogy a kétértelműséget 
feloldja a történelemben, hogy a látszólagos értelmetlenség 
mögött értelmet fedjen fel, s racionálisan áttörje azt. Erről 
tanúskodik az úgynevezett deuteronomisztikus keret, amely 
a bírákról szóló történeteket feszes struktúrába fogja. Izrael 
népe azt teszi, ami JHVH szemében gonosz, és hűtlenek lesz-
nek hozzá (A). JHVH haragja fellobban, és ellenségeik kezé-
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re adja őket (B). Szorultságukban és bajukban megtérnek és 
JHVH-hoz, Istenükhöz kiáltanak (C). Ő megmentőt támaszt 
közülük, aki legyűri az ellent (D), amely után több évtizedig 
tartó békeidő következik, amely a megmentő haláláig kitart 
(E), melyet követően újból baljós idők veszik kezdetüket.

Ezzel a történelmet a bűn, büntetés, megtérés és szabadí-
tás Prokrusztész-ágyába fektetik, ami ezáltal átláthatóvá, sőt 
kiszámíthatóvá válik, s vélhetően elveszti tragikus karakterét, 
hiszen az Izrael és Istene közötti állandó és élő kölcsönhatás-
ból táplálkozik. A végzetesség többé már nem annyira a va-
lóság csaknem természetes ellentmondásosságán, hanem az 
ember bűnös természetén alapszik. A bűn mégsem elkerül-
hetetlen, és a baljós büntetés nem visszafordíthatatlan. Izrael 
megtérhet, Istene pedig irgalmas, tele részvéttel. E szerint a 
koncepció szerint a történelem minden, csak nem kényszer-
helyzet, az élet nem vak sorsszerűség, amely  gyanánt 
rátelepszik az emberre. A szabadítás lehetséges!

Vajon ezzel az elképzelésével a deuteronomizmus nem 
intett-e tulajdonképpen búcsút egyszer s mindenkorra a 
tragikumnak? Megtartja-e magának az utolsó szót a fogság 
keserű élettapasztalatai közepette mégis JHVH kegyelme 
és irgalma? Hogy történelemszemléletükkel a deuterono-
misták koruk számára a reménység távlatait akarták meg-
nyitni, nem vitatható. És mégis adódik végül a kérdés, va-
jon valóban kihúzták-e ezzel a talajt az ószövetségi tragikus 
életérzés alól. Hiszen úgy tűnik, hogy a deuteronomisták 
történetmintájuk többszöri elismétlésével valósággal miti-
kus, örökké érvényes törvényt terjesztettek el: a boldogság 
és a vész szakadatlan, tragikus fordulatait. Számukra a tra-

gikum gyökere az antropológiában van elrejtve, az emberi 
bűnben és annak Isten kegyelmére és irgalmára való állan-
dó ráutaltságában. A megváltás és ezzel a tragikum végér-
vényes legyőzése csak a reménység alakzatában lehetséges.

Ezért az a biblikus teológia, amely magát az emberi élet 
valósága elé állítja, és nem hal bele abba a kísértésbe, hogy 
az eszkaton titkait felfedje, továbbra is az előtt a feladat előtt 
áll, hogy a tragikumot érzékenyen észlelje a biblikus hagyo-
mányban. Úgy hiszem, Heinz Flügel felismerése helyes, mikor 
kijelenti: „Azonban az a kereszténység, melyben a tragikus 
eshetőséget kérdésessé igyekeznek tenni, a puszta épületes-
ség és fájdalom nélküli védettség vallásává alacsonyíttatik le, 
melynek kétségkívül ki kellett felejtenie a megváltás boldog-
ságából a vérző, sebekkel gyötört főt.” (Flügel 1941, 6–7. o.)
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„Az a teológia, amely a korszellemmel házasodik, hamar 
megözvegyül” – fogalmazza meg Jürgen Moltmann (1995, 
145. o.) azt a sajátos helyzetet, melyben a teológia praxisá-
nak, az egyház gyakorlatának egyrészről fi gyelnie kell a 
kortárs ember életére, az őt érő kihívásokra, ugyanakkor 
nem veszítheti szem elől azt a sajátos mandátumot, mely-
lyel Urának kijelentett igazságára fi gyel és fi gyeltet, vagyis 
a világban, de nem a világ szerint kell megélnie küldetését 
és identitását.1 

 1 Jn17,15: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy 
őrizd meg őket a gonosztól.” 

Posztmodernnek is nevezett élménytársadalmunkban az 
egyháznak különösen is feladata és küldetése többek között, 
hogy foglalkozzon olyan kérdésekkel, amelyek ugyan nem 
illenek az élménytársadalom életérzését diktáló valóságba, 
mégis elkerülhetetlenül és kikerülhetetlenül jelen vannak 
az emberi életben. Ilyen többek között a szenvedés kérdése, 
amellyel korunk embere kiváltképp nem akar szembesülni, 
mert olyan életszituációnak tartja, melynek megváltoztatá-
sához nincs vagy kevés az eszköze, és lassan elveszíti azokat a 
hagyományokat és tradíciókat, amelyek megfelelő keretet ad-
va egyfajta magatartási-viselkedési mintával segítették annak 
megélését, feldolgozását, valamint a továbblépés támogatását. 
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A szenvedés az emberiség történetének-történelmének, 
valamint az egyes ember életének olyan valósága, amely át-
ível korokon és korszakokon, függetlenül társadalmi beren-
dezkedésektől, szellemi irányzatoktól, kulturális környe-
zettől és általában az emberi produktumtól. A szenvedés 
olyan tartós kín, melynek átélése – a szenvedés élménye –, 
a szenvedésszituáció mindennapi megélése súlyosan igény-
be veszi és megterheli a szenvedőt.

Ugyanakkor a szenvedés egy út is, mégpedig olyan út, 
amely felismeréseket és lényeges tanulságokat tartogat az 
életről. Száz évvel ezelőtt az ember még azért imádkozott, 
hogy a halál ne érje készületlenül, korunk embere pedig azt 
kéri, hogy kímélje meg a szenvedéstől. Márpedig „a világ-
ban jelen van a szenvedés, Isten azt nem garantálja, hogy 
a világ egészséges marad, de azt igen, hogy nem hagyja el-
süllyedni a káoszban” (Ebach 2009, 125. o.). 

A szenvedés mint az ember örök miértje az élet elidege-
níthetetlen részeként újra és újra válaszadást kíván. A vá-
laszok, melyek az emberi történelem során napvilágot lát-
tak, különböző irányokból, különböző kulturális, vallási és 
egzisztenciális beágyazottságból születtek. A tegnap vála-
sza nem elfogadható a ma emberének, sőt a kortárs ember 
megharcolt válasza sem jó a másik embernek. Vagyis nincs 
egy egyetemes, mindenki által minden korban és élethely-
zetben elfogadott és elfogadható válasz. Csakis személyes 
szubjektív válaszok vannak. 

Így a szenvedés kérdése mint állandó valóság, mint „ant-
ropológiai konstans” (Hézser 2015, 10. o.) ugyan túlmutat 
az univerzális válaszadás emberi lehetőségén, a tapaszta-
lati valóság okán, a szenvedő embertárs iránti felelősség-
től indíttatva mégis folyamatosan vizsgálnunk kell, hogy a 
lelkigondozás milyen módon és eszközökkel képes a szen-
vedő kortárs ember felé fordulni. Ez a törekvésünk egyút-
tal körvonalazza tanulmányunk témájának aktualitását is.

A szenvedés keresztény értelmezésének alapját az a kép-
zet adja, miszerint Isten együttérző és együtt szenvedő Isten. 
Jézus arra biztatta mindenkori tanítványait, hogy Istent sza-
bad úgy megszólítaniuk, mint Atyát, akit a tékozló fi úról 
mondott példázatában úgy mutatott be, mint aki megren-
dül,2 amikor messziről meglátja a hazatérő fi át. Léte teljes 
mélységében „felkavarodik”, mert elveszett fi a megkerült. 
Az Atya, mint aki sebezhető, együttérző, mint aki empati-
kus Istenként fájdalmat érez embergyermeke szenvedésekor.

„Jézusnak ezt a példázatát valójában az Elveszettek ün-
nepeként kellene emlegetnünk, hiszen az apa is mindaddig 
elveszett és szenved, amíg nem értik őt a fi ai. Jóllehet az apa 
mindvégig teljes körű hatalommal van felruházva (a kiseb-
bik fi ától megtagadhatná az örökség kiadását, a nagyobbi-
kat pedig haladéktalanul az ünnepi terembe vitethetné a 
szolgáival), mégis teljesen erőtlen, mivel szabadon a szere-

 2  Lásd:  (gör.) ’megrendül, könyörületre indul, (szí-
vében) megindul’.

tet mellett döntött. Ez az egyetlen döntés, amely erőtlenség-
gé tudja változtatni a hatalmát, szeretete miatt Isten ugyan-
is erőtlenné és ezzel együtt sebezhetővé teszi magát. Így hát 
az apának nem marad más választása: szenvedő szeretettel 
kell fi gyelnie, ahogy a kisebbik fi a távozik mellőle. (…) A té-
kozló vagy elveszett fi úról szóló példabeszéd tükrében Isten 
nem sértett, hanem erőtlen és szenvedő Atya, aki gyerme-
keinek szabad válaszára vár. Isten hatalma azonban meg-
mutatkozik, amikor hazaérünk. A mindenható Isten ekkor 
a szeretet ünnepét rendezi meg számunkra, olyan ünnepet, 
amelynek a halál sem szab határt. Ha felismerjük a minden-
ható Isten erőtlenségét, könnyebb lesz megtisztítanunk naiv 
istenképünket, miközben a világban tapasztalható szenve-
désről gondolkodunk.” (Brantschen 2013, 51–52. o.)

Ugyanakkor Isten nemcsak együttérző, mintha kívül-
ről, egy biztonságos helyről részvéttel, de elkülönülten fi -
gyelné létünk drámáját, hanem együtt szenvedő3Atyaként 
belépett történelmünk valóságába, és Jézusban a maga tel-
jességében bemutatta, feltárta és megélte önmagát. 

Az Újszövetség középpontjában áll az a gondolat, hogy 
Isten a Názáreti Jézusban részt vállalt az emberi lét legelvi-
selhetetlenebb, legérthetetlenebbnek vélt tényéből: az ár-
tatlanok szenvedéséből és halálából (Németh 2012, 477. 
o.), valamint a teljes elhagyatottságból.4 Együtt szenvedő 
Istenként akart megmutatkozni. Isten nem maradt kívül-
álló „kibic” az embervilág számára. Nem maradt szenvte-
len nézője a szenvedés földi arénájának, hanem a kereszt 
valóságában a maga teljességével megélte azt. A Fiú elha-
gyatottságában az Atya is elhagyta önmagát, hiszen a 22. 
zsoltár szavainak kiáltásában Jézus nem csupán személyes 
egzisztenciájában marad magára, hanem mindaz magára 
hagyatik és szenved, amit Jézus az ő földi életében megje-
lenített, vagyis az Isten és az ő országa. „Ha ezt így tekint-
jük, akkor a kereszten nem csupán Jézus agonizál, hanem 
az Atya is, akinek ő élt, és akiről beszélt. (…) Némiképp 
sarkítva, így is fogalmazhatnánk: Jézusnak a 22. zsoltár 
szavai szerinti kiáltásában nem csupán arról van szó, hogy 
»Én Istenem, miért hagytál el engem?«, hanem ugyanakkor 
az is benne van, hogy: »Én Istenem, miért hagytad el ma-
gadat?« (…) A Fiú elhagyatottságában az Atya is elhagy-
ja önmagát. A Fiú odaadásában az Atya is odaadja önma-
gát, noha másképpen. Mert Jézus elhagyatottságában el-
szenvedi a meghalást, de nem magát a halált, mert a halált 
már nem lehet elszenvedni, hisz az elszenvedés még életet 
feltételez. Az Atya azonban, aki őt elhagyja és odaadja, el-
szenvedi Fia halálát a szeretet végtelen fájdalmában. (…) 
A Fiú, éppen mert szeret, az Atyától való elhagyatottságát 

 3  Lásd:  (gör.) – szünpatheia: ’együtt szenvedni’.
 4 Mielőtt Jézus kilehelte a lelkét, a 22. zsoltár szavaival így kiáltott 
fel:     („Én Istenem, miért hagytál el 
engem?” Mt 25,46). Vagyis Jézus a végső időben egyedül szenved. Ott 
és akkor nem tudja, hogy az Atya vele együtt szenved. Ez a szenvedés 
végső határa, az Istentől való elhagyatottság kínja.
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szenvedi el meghalásában.” (Idézi Visky 2006, 263. o.) Jé-
zusban való testet öltöttsége következtében a kereszten és 
a keresztben Isten tehát átéli a szenvedés teljes valóságát. 
A kereszten Isten szenvedett Jézusban, a Krisztusban. Isten 
ebben szeretetének a lényegét tárja fel, vagyis Isten szerete-
te Krisztus keresztjében manifesztálódik. Luther a Római 
levél kommentárjában ezért értelmezheti Krisztus halálát 
úgy, mint dolor contra dolorem és mors contra mortem,5 
mert Isten, akinek igazsága alapján át kell adnia a bűnöst 
a halálnak, szemben áll azzal az Istennel, aki ezt a bűnöst 
szereti. És mert Isten átöleli azt, akit nem szabad átölelni, 
ezért ő maga törik össze, kap sebeket, hordozza a fájdal-
mat (Visky 2003, 127. o.).

Ez a teológiai „háttér” nem marad csupán egy intel-
lektuális vallásbölcseleti kérdés, hanem a lelkigondozás 
kon textusában is meghatározó jelentőséggel bír. Ugyan a 
szenvedő ember kérdése nem az, hogy Isten miként volt 
jelen Jézus szenvedésében, hanem az, hogy hol és hogyan 
van jelen az ő saját szenvedésében – az „én Istenem, miért 
hagytál el engem” kérdése az ő személyes kérdésévé válik 
–, ez a kérdés mégis egy olyan alap lehet a lelkigondozás 
tekintetében, amely alkalmas arra, hogy a szenvedés értel-
me keresésének kiindulópontja legyen. 

Ez a keresés pedig az istenkérdésig vezethet, amelyben 
feltárul az a keresztény felfogás, mely szerint úgy tanulhat 
meg az ember szenvedni, ha visszanyeri az emberrel együtt 
szenvedő Istent. Ha újra felfedezi a megfeszített Krisztust, 
és őrá tekintve értelmezi a szenvedéseit, miközben felis-
mer olyan értékeket, melyek egyedül a szenvedésben ta-
lálhatók meg. Ha az Isten szenvedésének volt és van értel-
me, akkor minden szenvedésnek lehet. Isten a szenvedést 
találkozási helyül jelölte meg az emberrel (Németh 2012, 
477. o.). Ha Isten Jézus Krisztus keresztjében magára vet-
te és hordozta a szenvedést és a halált, hogy szeretethatal-
ma által legyőzze azt, akkor mindaz, ami Krisztusban és 
Krisztus által történt, olyan eseménnyé lett, amelynek kö-
ze van az emberi léthez és e létben szenvedőhöz. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a kereszt Istennek a 
legsajátosabb „megszólalása” és cselekedete, melyben a tör-
téneti Jézus keresztje azáltal válik egyedülivé, hogy azon a 
kereszten maga Isten szenvedett. Ebben az összefüggésben 
már nem gondolhatjuk és nem mondhatjuk többé, hogy a 
szenvedésnek semmi értelme nincsen. 

Istennel szabad „perlekedni”, szabad panaszkodni, sza-
bad akár vádaskodni is, ha őt tartja valaki a szenvedése oká-
nak. A szenvedésnek egyik értelme éppen az, hogy titokza-
tossága, megfejthetetlensége miatt kapcsolatba hoz Istennel. 
A panasztétel szembefordulás ugyan Istennel, de nem elfor-
dulás tőle. Lehet, hogy ebben a küzdelemben áldozatul esik 
egy korábbi, naiv istenképzet, melyért nem is kár, hiszen 
úgysem volt azonos azzal az együtt szenvedő Istennel, akit 

 5 Fájdalom a fájdalom ellen és halál a halál ellen.

Jézus Krisztusban ismerhetett meg a világ (uo.). A szenvedő 
ember belevonhatja Istent a saját bajába, hiszen az emberré 
lett Isten „körön belülre lépett”, ő is „ott van az asztalnál”. 

Isten a golgotai kereszten úgy mutatta meg önmagát, 
hogy rá tekintve az ember megszabadulhat a hamis isten-
képeitől – a „megsértett atyától”, a „szigorú bírótól”, aki 
emberi sémák szerint jutalmaz vagy büntet. A Jézusban ön-
magát megmutató Isten egészen más tehát, mint amit ezek 
az évszázadok során kialakult sémák és képek sugallnak 
Istenről. „Az Isten szeretet” – írja János apostol, és a bűn 
lényege szerint az a hitetlenség, hogy nem akarjuk elhinni, 
hogy az Isten valóban szeretet. Mindemellett olyan szere-
tet, amelytől az igazságosság sem választható el.

A Biblia nem ad ok-okozati elméleti magyarázatot a 
szenvedésre. Ha adna, azzal megfosztaná a szenvedőt at-
tól, hogy a szenvedés értelméhez, céljához vezető saját út-
ját megtalálja. 

Az ismert német újszövetséges, Klaus Berger így fogal-
maz: „Az elméletek megtiltják a panaszkodást. Pedig, ha 
komoly a baj, nem megmagyarázható világra van szüksé-
günk, sem nem a dolgok eredetéről szóló elméletekre vá-
gyunk. Ehelyett embereket látunk, akik, mint mi magunk 
is, kiáltanak fájdalmaik miatt, és tudni szeretnék, hogy 
meddig fog még tartani. A Biblia válasza nem a szenvedés 
megmagyarázása, hanem biztatás új tapasztalatok várására 
és új tapasztalatokért való könyörgésre. Urunk, jöjjön el a 
te országod, (…) s minden jövőre vonatkozó gondolat végső 
soron a jelennek ad értelmet.” (Berger 2005, 180–190. o.)

A szenvedés keresztény értelmezéseinek jövőirányult-
ságuk van. Nem arra a kérdésre adnak választ, hogy mi 
okból van szenvedés a világon, s az mi miatt jelent meg 
egy konkrét személy életében, hanem arra, hogy mi végre, 
mi célból történt mindez. Helmut Gollwitzer így ír erről: 
„A miért kérdésnek a mi célból kérdéssel történő helyet-
tesítése nem arra szolgál, hogy a miért kérdést félretoljuk, 
hanem abban segít, hogy kibírjuk, és ne béníthasson meg 
minket.” (Gollwitzer 1979, 10. o.)

A keresztény megközelítés az értelemadás jogát Isten-
nek tartja fenn. Az ember nem maga ad értelmet a szenve-
désének, hanem rátalálhat azokra az értelmezésekre, ame-
lyeket Isten adott hasonló élethelyzetekre. Ez a lelkigondo-
zói praxisban is érvényesíthető, amennyiben rámutatunk 
ezekre az élethelyzetekre, illetve szenvedésszituációkra. 

A szenvedő ember egyfajta felhívás is. Jézus egy kérdésre 
válaszolva – „Ki az én felebarátom?” – elmondta az irgalmas 
samaritánus történetét, s ez a történet megfordítja a kérdés 
irányát. Mert nem az lesz a fontos, hogy nekem ki a feleba-
rátom, hanem a „menj és te is hasonlóképpen cselekedj” fel-
szólítás arra mutat, hogy az igazán fontos az, hogy én kinek 
lehetek és válhatok a felebarátjává. Ki az, aki felé szolgál-
hatok az irgalmasság cselekedeteivel. Nem az a kérdés töb-
bé, hogy az én sebeimet ki mossa ki, hanem hogy én kinek 
moshatom ki a sebeit. Isten a mi kezünkkel, a mi szívünk-
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kel, a mi leleményes szeretetünk által akarja kötözni a sebe-
ket és vigasztalni a szenvedőket (Brantschen 2013, 82. o.). 

Jézus ezt a cselekvő irgalmasságot, a szenvedőhöz va-
ló odafordulást – egyfajta mértékül is – megjelöli és értel-
mezi, melynek egyik klasszikus példája, az „Uram, mikor 
láttunk téged szenvedni?” értetlenkedő kérdésre adott fe-
lelet: „…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a leg-
kisebb atyámfi ai közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,37) „…
amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, 
velem nem tettétek meg.” (Mt 25,45)

A keresztény ember irgalmasságának kiapadhatatlan 
forrása az az irgalom, melyet Isten részéről megtapasztal-
hat, és amely irgalom az embertárs felé való irgalmasság-
ra kötelezi: „Gonosz szolga, elengedtem minden tartozáso-
dat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked 
is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyö-
rültem rajtad?” (Mt 18,32–33)

A szenvedő ember felé való odafordulásban látásunk 
szerint kiábrázolódik az az irgalom, melyben jelen van az 
együttérzés és a teljes elfogadás. Ez a fajta lelkigondozás 
elvárások és feltételek nélkül, nyitottan tekint a hozzá for-
dulóhoz. Ezt az elvárásnélküliséget érzékelteti az a gondo-
lat, amely egy plébánián így fogadja a betérőt: „Aki szo-
rongattatásban van, az itt oltalmat és fedelet talál, és nem 
muszáj imádkoznia.” (Kunze 1978, 171. o.)

Tanulmányunkban szóltunk az együtt szenvedő Isten-
ről és a szenvedő embertárs felé forduló együttérző irgalom-
ról. Összegzésként valljuk: „Most már végérvényesen nem 
lehet többé egy olyan Istennel számolni, aki túl van az em-
bereken, aki érintetlen és érinthetetlen apátiában és méltó-
ságban fölöttünk trónolna, akinek idegen volna teremtmé-
nye szenvedése. (…) Nincs többé olyan emberi lét és emberi 
szenvedés vagy halál, amelyik idegen volna ettől az Istentől, 
és aki azt kérdezi, hogy Isten miért engedi meg, hogy szen-
vedjünk, annak először komolyan kell vennie azt, hogy ez 
az Isten előbb az emberiség szenvedésének a reá szakadását 
engedi meg. Aki őt szenvedésében keresi, megtalálja, mint 
a mellette levőt, mint a vele együtt szenvedőt; annak őt nem 
a mennyben kell keresnie immár, hanem ennek a földnek 
egy szörnyűséges kínpadján. Ezen a helyen Isten valóban 
egészen más, mint ahogyan őt az emberek eddig elgondol-
ták vagy általában elgondolják.” (Gollwitzer 1978, 73. o.)

A szenvedés alapvetően megtöri az embert, s megany-
nyi kérdést ébreszt. Talán az egyik leggyakoribb és legis-
mertebb ezek közül, hogy vajon Isten, akinek végtelen a 
hatalma, miért nem veszi el a szenvedést, a kínt, a fájdal-
mat (teodicea). Erre a kérdésre megannyi válasz született 
már. Komoly lehetőség, hogy a szenvedő megtalálja a sa-
ját válaszát és ezáltal az utat a szenvedés értelmének és ér-
tékének megértéséhez. Mert nem önmagában a szenvedés 
pusztít, hanem az értelmetlen szenvedés. 

Nem valljuk, hogy a szenvedésnek lenne valamiféle egye-
temes, abszolút értelme, ami receptként elővehető minden 

esetben, és vigasztalásként felkínálható a szenvedő ember 
számára. Ha lenne ilyen, az megfosztaná a szenvedőt a szen-
vedés általi fejlődés lehetőségétől és elbagatellizálná a szen-
vedő ember reális fájdalmát és kilátástalanságát. A segítség-
nyújtás szempontjából sem az az érdekes, hogy van-e bár-
milyen „abszolút” értelme a szenvedésnek. Sokkal inkább 
az számít, hogy a konkrét személy számára, aki éppen egy 
szenvedéssel terhelt élethelyzetben van, bír-e a szenvedés 
valamilyen jelentéssel, „üzenettel”, hogyan tudja szemé-
lyiségével koherenssé tenni ezen tapasztalatot, illetőleg – a 
sok negatív következmény mellett – lehet-e annak bármi-
lyen pozitív hatása az életében és a megpróbáltatásokban. A 
lelkigondozás feladata ebben a kontextusban többek között, 
hogy mély tisztelettel fordulva a szenvedő embertárs felé tá-
mogassa őt e küzdelmében, tudva és vallva, hogy a szenve-
dés, illetve a szenvedés értelmének keresése is megélhető a 
hit dimenziójában. Valljuk, hogy teológiánk és az azon tá-
jékozódó egyházi gyakorlatunk nem léphet arra a népsze-
rű, de hamis útra, amely híveinek egy szenvedésmentes vi-
lágot és gondtalan életet ígér. Ezzel ellentétben a reformá-
tori theologia crucis örököseként és örökségeként komolyan 
kell hirdetnie, hogy a Mester szavai ma is és mindenkor ak-
tuálisak, miszerint: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagad-
ja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen 
engem.” (Lk 9,23) 
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Természettudomány-teológiai arcképcsarnok II.
John Charlton Polkinghorne bottom-up kritikai realizmusa
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Bevezetés

Sorozatunk előző részében a startjelet Ian G. Barbour ad-
ta. Korára tekintve más lehetne a következő arc a képcsar-
nokunkban, mégis szintén egy fi zikus-lelkész következik 
most az angol Polkinghorne személyében, aki joggal ne-
vezhető az egyik legnagyobb élő írónak-gondolkodónak 
a természettudomány és teológia területén,1 és aki nyil-
vánosan támogatja a tudomány és vallás megbékélését2 
azáltal, hogy igyekszik megkeresni és felmutatni a két te-
rület egybecsengését (Steinke 2006), miközben önmagát 
konszonantistának vallja. Mondhatjuk talán úgy is, hogy 
igyekszik összeházasítani a természettudományt és a teo-
lógiát (Merali 2011).

Polkinghorne teológiára és természettudományra vo-
natkozó érveit tudóstársa, Freeman J. Dyson „polírozott-
nak és logikailag koherensnek” nevezte.3 Műveit fi zikus-teo-
lógus szemmel olvasva csak megerősíteni tudom ezt az ér-
zést. Meg kell azt is vallanom, hogy az ő felfogását látom 
legközelebb állónak a magaméhoz. Talán azért, mert ha 
nem is a részecskefi zika, de annak alapja, a kvantumme-
chanika közel áll hozzám – főként annak fi lozófi ai és teo-
lógiai vonatkozásai.

Életút

Polkinghorne 1930. október 16-án látta meg a világot Wes-
ton-super-Mare-ben harmadik gyermekként4 egy csendes, 
buzgó anglikán családban. Édesanyja, Dorothy Charlton 
egy szolga lánya volt. Édesapja, George Polking horne a 
postahivatalban dolgozott. A családot nem kerülték el a 
tragédiák. John nővére hatévesen, egy hónappal az ő szü-
letése előtt meghalt. Bátyja pedig 1942-ben halt hősi halált 
a királyi légierőben a második világháború során.

A helyi általános iskolában kezdte tanulmányait Street-
ben (Somerset). Miután nagyon hamar kiviláglott mate-

 1 Rev. Dr John Polkinghorne KBE FRS. http://www.starcourse.org/
jcp/. (2017. május 30.)
 2 Turner, Darrell J.: John Polkinghorne. Encyclopaedia Britanni-
ca. https://www.britannica.com/biography/John-Polkinghorne. (2017. 
május 30.)
 3 John Polkinghorne. Wikipedia. Th e Free Encyclopedia. https://
en.wikipedia.org/wiki/John_Polkinghorne. (2017. május 30.)
 4 Uo.

matikai képessége, a család egyik barátja tanította ott-
hon, később pedig kvéker iskolába járt. Tizenegy évesen 
iratkozott be gimnáziumba Streetben, ám amikor 1945-
ben édesapját előléptették Elyben főpostamesterré, John 
Cambridge-be került. 1948–1949 között a királyi hadse-
reg oktatási hivatalánál töltött szolgálatot, utána matema-
tikát tanult a Trinity College-ban. 1952-ben mint Senior 
Wrangler végzett az alapképzésen, majd 1955-ben mester-
fokozatot szerzett. Ezután kvantumtérelméletből dokto-
rált 1956-ban a Nobel-díjas Abdus Salam felügyelete mel-
lett abban a csoportban, amelyet a – szintén Nobel-díjas 
– világhírű fi zikus, Paul Dirac vezetett. (1974-ben pedig 
egy további doktorátust szerzett elméleti részecskefi ziká-
ból a Trinity College-ben.)

Cambridge-i ideje alatt a Keresztyén Unióhoz csatla-
kozott, és itt ismerte meg a matematikát tanuló Ruth Mar-
tint. 1955 márciusában házasodtak össze, év végén pedig 
New Yorkba hajóztak. Elfogadta a CalTech posztdokto-
ri ösztöndíját, ahol a Nobel-díjas Murray Gell-Mann-nel 
dolgozott. Az ösztöndíj végén az Edinburghi Egyetem ta-
nári állását ajánlották fel neki, amely pozíciót 1956-ban 
foglalta el.

Két skóciai év után visszatért Cambridge-be tanítani. 
1965-ben docenssé nevezték ki, 1968-ban pedig a matema-
tikai fi zika professzorává. A kvantumrészecskék útvonalá-
nak kiszámítására létrehozott matematikai modelljeinek 
elismeréseként a Royal Society tagjává választották 1974-
ben. Tanítványai között volt például a Nobel-díjas Brian 
Josephson vagy Martin Rees. Eközben időnként megfor-
dult Princetonban, Berkley-ben, Stanfordban és a genfi  
CERN-ben is.

Már 1977-ben elhatározta, hogy papi pályára tér. Saját 
bevallása szerint úgy érezte, huszonöt évvel a háta mögött 
már megtette a magáét a tudomány területén, és eljött a 
váltás ideje. A keresztény lét mindig is fontos volt számára, 
az ordinációt vonzó második karriernek látta. Így hát 1979-
ben visszavonult, hogy anglikán teológiai tanulmányokat 
kezdjen. 1982 nyarán, Szentháromság ünnepén szentelte 
pappá a Trinity College-ban Robinson püspök.

Két éven keresztül dolgozott káplánként Dél-Bristol-
ban, majd vikáriusként Bleanben, Kentben, mielőtt 1986-
ban visszatért Cambridge-be mint a Trinity Hall dékánja. 
1989-ben lett a Queen’s College elnöke, e tisztséget 1996-os 
nyugdíjba vonulásáig töltötte be. 1994 és 2005 között a li-
verpooli katedrális teológus kanonokjaként szolgált.
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Munkássága

Jelen cikkben természetesen nem az a fontos, amit Polking-
horne a fi zika terén végzett, ám méltatlan lenne átsiklani fe-
lette. Legalább sűrítve megemlítendő, hogy huszonöt éven 
keresztül az elemi részecskék elméletén dolgozott. Murray 
Gell-Mann-nel dolgozva szerepet játszott a kvarkok (az ato-
mok „építőköveinek”) felfedezésében. Kutatta az ún. Feyn-
man-integrál tulajdonságait, az ún. S-mátrix elmélet alapjait. 
Szerényen úgy mondta, hogy csupán a fi zika másodvonalá-
ban munkálkodott – e területeken végzett úttörő munkáit 
tekintve mégis joggal nevezhetjük első vonalbeli fi zikusnak.

Öt könyvet írt a fi zika témakörében, majd pedig hu-
szonhatot a természettudomány és a teológia kapcsolatá-
ról. (Könyveit úgy jellemezte, hogy nem nagy terjedelmű 
könyveket ír, hanem inkább sok rövidebbet.) 1993–94-ben 
felkérték a rangos Giff ord-előadások megtartására, melyet 
aztán könyv alakban is publikált (Polkinghorne 1997).

Munkásságának hivatalos elismerései hosszú sort alkot-
nak. 1997-ben ütötte lovaggá II. Erzsébet királynő, 1998-ban a 
Durhami Egyetem díszdoktorává avatták, 2006-ban – 50 éves 
fennállásának ünnepségén – a Hong Kongi Baptista Egyetem 
avatta díszdoktorává, és fel sem lehet sorolni, szerte a világból 
mely egyetemek adományoztak neki díszdoktori címet. Sok 
testület és bizottság tagja (pl. alapító tagja az Ordinált Termé-
szettudósok Társasága nevű anglikán prédikáló rendnek, első 
elnöke volt a Természettudományért és Vallásért Nemzetközi 
Társaságnak). 2002-ben elnyerte a Templeton-díjat az élet spi-
rituális dimenzióinak megerősítéséhez való hozzájárulásának 
elismeréseként. 2003-ban Trotter-díjat kapott, amelynek át-
vételekor az univerzumról mint teremtett valóságról beszélt.

Polkinghorne felfogása

Felfogását két fő jellemzővel foglalhatjuk össze. Mindene-
kelőtt a világot olyan egységesnek látja,5 hogy a természet-
tudomány és a teológia kikerülhetetlenül osztozik a kritikai 
realista szemléleten. (A kritikai realista álláspontban – amely-
nek könyvfejezetet is szentelt [Polkinghorne 1998a] – oszto-
zik Peacocke-kal és természetesen Barbourral.) Többféle for-
mában is megfogalmazza ezt az összetartozást: „…úgy tűnik 
nekem, hogy a természettudomány és a vallás osztozik azon 
az általános vágyon, hogy megtanulja, mi az igazság.” (1997) 
Tehát természettudományra és teológiára úgy tekint, mint 
két módszerre, amelyekkel ugyanazt a valóságot szemléljük.6

Másrészt minden művében érezteti hatását, hogy ön-
magát alulról felfelé (bottom-up) gondolkodónak nevezi – 
ahogyan könyvének (1997) alcíme is hangsúlyozza. (Ezzel 

 5 Erre utal Egyetlen világunk könyvének címe is (2008).
 6 John Polkinghorne. RationalWiki. http://rationalwiki.org/wiki/
John_Polkinghorne. (2017. május 30.)

szemben a teológusok többségét felülről lefelé – top-down – 
gondolkodóknak látja.) Az „egyetlen világunk” szerkezetét 
a fi zika elemi részecskéinek alapján állónak, majd ezekből 
építkezve egyre bonyolultabb, magasabb szinten álló struk-
túrák szerveződésének látja, felépítve az atomokat, majd 
ezekből formálódik a kémia, biológia, de éppúgy a men-
tális, társadalmi, spirituális és transzcendens szint is. Az 
alulról felfelé gondolkodás mégis sokkal inkább azt jelenti 
számára, hogy az ismeretszerzésben a tapasztalati alapok 
az elsődlegesek, amelyeket az elméletek igyekeznek racio-
nálisan értelmezni – természettudományban és teológiá-
ban egyaránt. A két diszciplína egybehangzását érzékelte-
ti azáltal is, hogy az újszövetségi feljegyzéseket a fi zika kí-
sérleteinek jegyzetfüzeteihez, jegyzőkönyveihez hasonlítja 
(Polkinghorne 1998a). Az újszövetségi események és azok 
feljegyzéseinek, valamint a kozmológia és az evolúció ese-
ményeinek egyedi és egyszeri volta, megismételhetetlensé-
ge is a két terület hasonlóságának jele. (Ami természetesen 
azért lehet fontos, mert a természettudomány módszere tu-
lajdonképpen megköveteli a kísérleti ellenőrizhetőséget, az-
az a megismételhetőséget – ami tehát nemcsak a teológia te-
rén hiányozhat, hanem a természettudomány mezején is.)

Mindezekből is kisejlik, hogy mindkét területen az 
alap je len ségeket részesíti előnyben. A fi zikában a kísér-
leti eredmények nem kerülhetők meg, a teológiában vi-
szont a Szentírás és az egyházi hagyomány – ezért nem 
engedhető meg, hogy a tudomány (mindenkori) ismere-
tei döntsenek teológiai kérdésekben, és viszont. Csak ala-
pos indok esetén tartja lehetségesnek a keresztény tanítás 
felülbírálását (Peacocke-kal ellentétben, aki sokkal köny-
nyebben ad fel hagyományos tantételeket).

A Barbour négyes felosztásában szereplő párbeszéd és 
integráció helyett inkább a konszonancia és asszimiláció 
kategóriáit használja – önmagát konszonantistának nevezi 
(míg Barbourt és Peacocke-ot különböző fokú asszimilistá-
nak). A konszonancia esetén mindkét fél autonóm a maga 
területén, viszont amikor azonos témáról szólnak, akkor 
kijelentéseiknek összevethetőknek kell lenniük. Elődeinél 
részletesebb kapcsolódást kíván a keresztény hit központi 
témáival, és ha a tudománnyal való kapcsolatban némely 
területen szükség is lehet teológiai revízióra, alapvetően 
fenn kell tartani a hagyományos tanítást (1997, 1. o.). El-
lenben az asszimiláció a két terület lehetséges legnagyobb 
fogalmi összefésülését, összefonódását kívánja elérni, mi-
közben egyik sem nyeli el a másikat teljesen, de igen közel 
kerülnek egymáshoz (Polkinghorne 1998b).

Úgy véli, Polányi Mihály az a tudományfi lozófus, aki 
leginkább segíthet a „kritikai” és a „realizmus” kiegyensú-
lyozott összhangjában, a kritikai realizmus komolyan vé-
telében. Mivel szerinte tudomány és vallás egyazon való-
ságot vizsgálja, ezért amikor „talárt ölt”, akkor sem szű-
nik meg az igazságot keresni. A Templeton-díj átvételekor 
ezt így fejezte ki híres mondataival: „Úgy állok Önök előtt, 
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mint olyan valaki, aki fi zikus is és pap is, és én mind tudo-
mányos, mind vallásos meggyőződésemet és ismereteimet 
együtt kívánom megtartani. Nem akarok vasárnap pap len-
ni és fi zikus hétfőn, hanem mindkét napon mindkettő.”

A világ mechanisztikus, „óraműszerű” magyarázata 
helyett egy „felhőszerűt” tart szükségesnek. Felfogását ket-
tős aspektusú monizmusnak nevezi – mind a monizmustól, 
mind a dualizmustól megkülönböztetendő. Az elmét, lelket, 
testet ugyanazon valóság megjelenéseinek látja, amelyek vi-
szont akár ellentétben álló állapotként jelenhetnek meg – 
mint egy anyag különböző fázisai, például víz és jég; az el-
térő fázisok magyarázzák például test és lélek különbségeit.

Részletezésre e helyütt nincs lehetőség, de talán néhány 
tématerületet érdemes még felvillantani, amelyek Polking-
horne meglátásait jellemzik.

A gonosz problémáját az Isten létezésével szemben fel-
hozható legsúlyosabb ellenvetésnek tartja. Bár a problémá-
ra adott válasza a szabad akarat Lutherétől eltérő felfogá-
sát is előhozza (lásd 2006), ugyanakkor a szenvedés prob-
lémájára a theologia crucishoz nagyon hasonló választ ad, 
amikor végső (és tulajdonképpen egyetlen hathatós) ténye-
zőként Krisztus keresztjére mutat.

A fi zika hagyományos okozati összefüggéseit elégtelennek 
tartja ahhoz, hogy megfelelően leírják azt a sokféle módot, 
amelyben dolgok és emberek kölcsönhatásba lépnek. Az ak-
tív információ kifejezést használja annak leírására, hogy ami-
kor több kimenetel lehetséges, akkor magasabb szintű oksági 
tényezők határozhatják meg, hogy melyik érvényesül (ez tu-
lajdonképpen az ún. felülről lefelé ható okság gondolatköre).

Amikor papi pályára tért át, úgy tűnt, hogy a tudomány 
számára is cselekvése a világban egyre irrelevánsabb (a fi -
zikának semmi szüksége nem volt – Laplace híres szavaival 
– „erre a hipotézisre”). Cambridge-i (fi zikus) kollégája, Ste-
phen Hawking 1988-as tudományos ismeretterjesztő bestsel-
lerében (magyarul: Hawking 1989) arra a következtetésre 
jut, hogy az univerzum bármiféle Teremtő segítségül hívá-
sa nélkül „megteremtődhetett”. Egy évvel később trilógiájá-
nak utolsó részével Polkinghorne (1989) mégis felmutatta 
az isteni cselekvés olyan módját, amely a fi zikusok számá-
ra is vállalható, elfogadható, racionális módon értelmezhe-
tő: Isten cselekszik a világban, de nem olyan bűvészként, aki 
megsértené a saját maga által teremtett természeti törvénye-
ket, hanem úgy, hogy az összhangban áll a tudománnyal – 
a kvantummechanikát és a káoszelméletet használva fel.

(Polkinghorne 80. születésnapja alkalmából egyenesen 
olyan konferenciát hívtak össze, amely az isteni cselekvés 
lehetőségeit kereste a fi zikán belül. Az izgalmas témát fe-
szegető előadásokban különböző lehetőségeket vetettek fel a 
résztvevők. Ő maga a fi zika világából merítve Isten legpon-
tosabb analógiájának az ún. kvantumvákuumot tartja…)

A csodák gondolatköre messzire vezetne az isteni cse-
lekvés témáján belül is, ám annyit érdemes megemlíte-
ni, hogy megragadó hasonlattal szemlélteti Jézus feltáma-

dásának csodáját. Ahhoz hasonlítja, ahogyan egy fázis-
átalakulás révén (hétköznapi tapasztalatból jól ismerjük 
például a halmazállapot-változást a jég-víz-gőz esetén) tel-
jesen új törvények lépnek érvénybe. A mostani fázis törvé-
nyei szerint ugyan lehetetlen, hogy valaki feltámadjon, de 
az új fázis törvényei egészen mások, és ott már lehetséges.

Polkinghorne krisztológia–kvantumelmélet 

párhuzama

Figyelemre méltó általában is, ahogyan Polkinghorne a 
kvantumelméletet igyekszik tekintetbe venni ahhoz, hogy 
a teológiai meglátások esetén megmutassa: nem feltétlenül 
állnak szemben a természettudomány eredményeivel. Még 
megragadóbb, ahogyan a kvantummechanika kialakulását 
a krisztológiai dogmák kialakulásával állítja párhuzam-
ba. Bár Polkinghorne nem adott konkrétan felépített 
rendszert a természettudomány és a teológia viszonyának 
modellezésére, e párhuzam – amelyet a Terry Lectures 
keretében fejtett ki – mégis egyfajta modellnek tekinthető 
(1998a). E kis helyen valószínűleg nem lehet teljesen ért-
hetően összefoglalni gondolatait, de talán érdemes meg-
próbálni legalább a lényegét megízlelni, mert általánosan 
is úgy látja, hogy az igazság keresésében a teológia és a ter-
mészettudomány egyaránt öt lépésben halad.

A kvantumelmélet kialakulásának öt fő lépése: 1. Ad-
dig nem tapasztalt kísérleti eredmények radikálisan új fel-
fogásra vezettek: a fény (illetve elektron) kettős természete. 
2. Interim, amikor a klasszikus és a neoklasszikus részjelen-
ségek váltakozva jelentek meg (pl. Bohr híres atommodell-
je egy amúgy inkonzisztens elképzelés volt, de átmenetileg 
meg kellett elégedni vele): a kvantumelmélet megszületése. 
3. Később sikerült egy szintézist találni, az új modell magya-
rázatot adott az új jelenségekre is, a régieket speciális eset-
ként írja le: a modern kvantumelmélet. 4. Sok megoldatlan 
kérdéssel kell még megküzdeni anélkül, hogy esély lenne 
arra, hogy minden tisztázódjon: méréselméleti problémák 
a kvantumelméletben. 5. Az új elmélet elvezet annak meg-
értésére is, hogy komoly – és meglepően új – következmé-
nyei vannak: antianyag, nem lokális jelenségek stb.

A krisztológiai dogmák kialakulásának öt fő lépése: 
1. Krisztus feltámadása révén meglepően új, az ősegyhá-
zi-páli „Jézus a Krisztus” hitvallással kifejezett tapasztalat-
tal szembesült az egyház, hiszen a zsidó felfogásban a Mes-
siás, illetve a szenvedő Szolga egymást kizárja. (Nyilvánva-
ló az összefüggés a fény részecske- és hullámtermészetének 
ellentmondó volta között.) 2. Átmenetileg a zsidó és keresz-
tény fogalmak feloldatlanul állnak egymás mellett. (Szintén 
nyilvánvaló az analógia a páli formula és Bohr atommodellje 
között; utóbbi egy „kvantumragtapasz” a klasszikus fi zikán, 
előbbi pedig egy „keresztény ragtapasz” az Ószövetségen.) 3. 
Az egyház ugyan nem volt annyira sikeres, mint a fi zika tu-
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dománya, de azért létrejött egy szintézis:7 a niceai és kons-
tantinápolyi zsinatok trinitárius és a kalcedoni zsinat krisz-
tológiai megfogalmazásai leginkább egy ilyen elméletalko-
tásként érthetők. 4. Követte még (évszázadokon át) további 
küzdelem a Kalcedon által nem kezelt témákkal. 5. Utoljá-
ra az új hittételek komoly következményeire is rádöbbent az 
egyház: Krisztus kettős természetének következményei erő-
síthetnek meg bennünket abban, hogy alapvetően jó úton 
járunk, miközben tovább birkózunk a problémákkal. (Ilye-
nek többek között a teodicea vagy a szabad akarat kérdései.)

Látható, hogy a kettős természet a fi zikai jelenségekben, 
illetve Krisztus esetén párhuzamban áll, ha az alulról felfelé 
gondolkodást követjük. Polkinghorne bizonyára el kívánja ke-
rülni a lehetséges csapdákat, amelyeket a természettudomány 
és a teológia viszonyának komplementaritással történő leírá-
sa teremthet. (Többek között Barbour érvel ellene.) Mégis úgy 
tűnik, hogy (inkább csak költői) kérdésként pártolja e néze-
tet: „Választanunk kell közöttük, vagy inkább komplementá-
ris felfogások, amelyek – együtt tekintve – teljesebb képet ad-
nak, mint bármelyik magában szolgáltatna?” (Polkinghorne 
1997) A már említett kettős aspektusú monizmusa is igencsak 
hasonlít a komplementaritásra, és amikor az anyagi és mentá-
lis jelenségekre azt mondja, hogy azok tekinthetők úgy, „mint 
az egyetlen valóság komplementáris fázisai”, akkor már kife-
jezésében is használja a komplementaritást (1998a). Úgy tűnik 
tehát, hogy felfogása egyfajta rejtett komplementarizmus, vagy 
legalábbis nagyon közel áll hozzá. (Hasonló komplementari-
tásviszonyt lát a megfeszített Messiás paradoxonában. Ennek 
kapcsán – ha más megfogalmazásban is, mint Luther tette, de 
tulajdonképpen – a theologia crucist adja válaszul.)

 7 Hiszen Isten sosem lesz vizsgálati tárgyunk, tehát nem végezhe-
tünk vele olyanfajta kísérleteket, mint a természettudományban, és 
nincsenek is szavaink az isteni misztérium befogadására.
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Az elköteleződés ideálja és a valóság
g  S E P P O  H Ä K K I N E N

*

Bevezetés

„Az elköteleződés a vallás lényege mind teológiai, mind pe-
dig szervezeti értelemben.” Ilyen erős kifejezést használnak 
Rodney Stark és Charles Y. Clock amerikai szociológusok 
a vallások különböző dimenzióit és a vallási elköteleződést 
vizsgálva. Az elmúlt évtizedekben az elköteleződés kifeje-

zés divatszóvá vált, amely a legkülönbözőbb összefüggé-
sekben kerül elő, mind az egyházi és teológiai, mind pedig 
más szóhasználatban. Nehéz is a szó jelentését visszaadni, 
mert nagyon sokféle dolgot értenek alatta.

A teológiában az elköteleződés a vallásos dimenzióhoz 
és a vallásosság különböző megjelenési formáihoz kapcso-
lódik. Nem szeretném ennél mélyebben taglalni a fogalmi 
meghatározást, hiszen sokféle megfogalmazása található 
különböző forrásokban. Elköteleződés alatt előadásomban 
azt az általános fogalmat értem, amely az egyházhoz és a 

 * Előadás az MEE lelkészkonferenciáján Balatonszárszón 2017. 
június 7-én.
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gyülekezeti tagsághoz való elköteleződést, a gyülekezeti 
élethez és a hitgyakorlathoz való elköteleződést, valamint 
az egyház hitéhez és tanításához való elköteleződést jelenti. 

Ebben az előadásban a következő kérdéseket veszem 
górcső alá: Milyen az evangélikus egyházhoz és a hithez 
való elköteleződés ideálja? Milyen, a mai valóságban fel-
merülő gondolathullámok jelentenek kihívást az elkötele-
ződés ideáljával szemben? Hogyan tudunk evangélikus lel-
készekként és egyházként minél inkább közeledni a való-
ságtól az eszmény felé? Mire hív bennünket a reformációi 
emlékév az elköteleződés összefüggésében? 

Előadásomban támaszkodni szeretnék a 2010-ben el-
készült Eszmény és valóság – Az egyháztagsághoz való el-
köteleződés a Finn Evangélikus Egyházban az 1960-as évek-
től a 2000-es évekig (Kirkon tutkimuskeskus 108. Tampere, 
2010) című doktori disszertációmra. Először is bemutatom 
munkámban a Finn Evangélikus Egyház hivatalos doku-
mentumai alapján az egyháztagok elköteleződésének esz-
ményét. Majd megpróbálom körülírni, hogy milyen az el-
köteleződés a valóságban. Ezt követően megvizsgálom, 
hogy milyen tényezők játszanak szerepet az ideál és a va-
lóság közötti szakadékban. Ez a kérdésfelvetés biztosítja 
jelen előadásom hátterét.

Az egyházhoz és a hithez való elköteleződés 

eszménye az evangélikusságban

Az evangélikus gondolkodásban az egyháztagság össze-
függésében a keresztségnek központi szerepe van. Ez Isten 
munkája és így minden elköteleződés alapja. 

Az evangélikus tanítás szerint a keresztség Isten paran-
csa és törvénye. Reálisan ható kegyelmi eszköz, amelyben 
maga Isten működik. Ő adja benne az embernek kegyel-
mét, amelynek lényege a bűnök bocsánata Krisztusban. 
Isten a keresztségben úgy érhető tetten, hogy a megke-
reszteltnek a Szentlélek ajándékát adja, aki lehetővé teszi 
Krisztus megismerését és a Szentírás megértését, magya-
rázatát. A megkereszteltek nemcsak azért részesülnek eb-
ben a szentségben, hogy a földi egyház tagjai legyenek, ha-
nem hogy részesei lehessenek az örökkévaló közösségnek 
is. A keresztség ereje, hatása, gyümölcse és célja az ember 
szabadítása. Vagyis a keresztségnek nemcsak kognitív, de 
kauzális jelentősége is van. A keresztség tehát nem csupán 
jelzés arról, amit Isten Krisztusban megtett az ember sza-
badításáért, hanem az embert valóban részesíti a szabadí-
tásban. A keresztség által az ember Krisztus egyházához 
tartozik, és ez az életet jelenti ebben az összefüggésben.

A keresztség és annak következménye az egyházhoz 
való tartozásban az embernek a Sátán hatalmából Krisz-
tus hatalmába való átkerülését jelenti. A megváltás pe-
dig a bűntől, a haláltól és az ördög hatalmától való szaba-
dulást. A keresztség az ember számára győzelmet jelent a 

gonosz és a halál felett, a bűnök bocsánatát, Krisztus tel-
jességét és a Szentlélek ajándékát „mindazoknak, akik hi-
szik Isten igéjét és az ígéreteket, ahogy azok hangzanak”.

Vagyis a keresztség nem pusztán külső cselekedetként 
(ex opere operato) fejti ki hatását a hit nélkül, hanem a hit 
közvetítésével. S bár a hit elválaszthatatlanul összetartozik 
a keresztséggel, mégsem a hit teremti azt, sem nem része 
annak. Hanem a keresztség teremti meg a hitet. 

A keresztség a megkeresztelt személyét egy tágabb kö-
zösségbe vonja. A megkereszteltből Krisztus egyházának 
tagja lesz. Az egyház tehát ezzel az egyént hordozó és a más 
egyháztagokkal őt egy közösségbe vonó tényezővé válik. 
A keresztség nem csupán az egyháztagság kezdetét jelen-
ti, hanem olyan esemény, amely az embert az egyház kö-
zösségébe ágyazza egészen haláláig. A keresztségben Isten 
az emberhez köti magát. 

A keresztség hatása a megkeresztelés pillanatára, de 
az élet egészére is vonatkozik, mert az azt követő hitben 
és életben teljesedik ki. A hit azt jelenti, hogy a óember-
nek meg kell halnia és az új embernek fel kell támadnia. 
Az óember romlottsága ugyan nem szűnik meg, hanem az 
újnak kell azt félretolnia, vagyis „megöldökölnie”. Ez a fo-
lyamat az egész életen át tart. A keresztény embernek ezért 
kell nap mint nap visszatérnie a keresztségben kapott ke-
gyelemhez. A Nagy káté szerint a megtérés nem más, mint 
a keresztség maga, másként mondva visszatérés a kereszt-
séghez, hogy az abban kapott új élet folytatódhasson. 

A megtérésen keresztül a keresztség egyfajta állandó 
tényezővé válik, amely megszabja az ember egész jövendő 
életét és meghatározza lényét az egyház tagjaként. A ke-
resztséget követő naponkénti megtérés bevonja az embert 
az egyház lelki életébe, a törvény és az evangélium hirde-
tésébe és az egyház szentségi gyakorlatába. Éppen ezért a 
keresztségben való részesülés követelményeit nem lehet 
gyülekezeti kapcsolat nélkül megélni. A keresztség álta-
li egyházhoz tartozás és az azt követő megtérés a szeretet 
megnyilvánulásaként mutatkozik meg Isten és a felebarát 
felé való szeretetgyakorlásban. 

A lutheránus spiritualitás a keresztségben gyökerezően 
mind eukarisztikus, mind pedig közösségi jellegű. A ke-
resztség tehát nem csupán kezdete az egyháztagságnak, 
hanem az egész keresztény élet alapja. Ez ad nekünk folya-
matos keresztény identitást, amit az úrvacsora erősít meg 
bennünk. Az úrvacsora szentségében Krisztus önmagát 
adja a benne hívőknek, akik osztoznak ebben a szeretet-
ben az egymással való közösségként. A szentségek kiosz-
tása és az abban való részesedés csak az összegyülekezett 
közösségben valósul meg. Kereszténnyé tehát az egyház 
közös szentségi gyakorlata által válunk. 

A Kis káté a keresztény élet kézikönyve. A középkor-
ban a népnek adott tanításnak elemi része volt a hitvallás, 
a Miatyánk és a Tízparancsolat. Luther is ezt a tradiciót 
vette alapul, de mindezekhez hozzákapcsolta a szentsége-
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ket a gyónással kibővítve. Ezeket a kereszténység alapja-
it képező dolgokat kérdés-felelet formájában kellett a csa-
ládfőnek tanítania a káté szerint. Ezen túl a Kis káté útmu-
tatásokat is tartalmaz a keresztény ember napi imádságos 
életére nézve, amibe a reggeli és esti, valamint az étkezési 
imádság is beletartozik. Ezzel egyfajta minimumot hatá-
rozott meg Luther, amelyet mindenkinek tudnia kellett és 
meg kellett valósítania a mindennapi életben a gyülekezet 
istentiszteleti életében való részvételen túl. 

Isten igéjének gyakorlása (bibliaolvasás, istentisztele-
ti élet stb.), a keresztségre való emlékezés, az úrvacsora, a 
gyónás, az éneklés, a kátétanítás és a keresztények egysé-
ge az evangélikus spiritualitás alapvető megnyilvánulásai 
tehát. Ezeknek gyakorlása az egyház tagjainak alapfelada-
ta, melyek az óember megöldöklését segítik elő. Ezt a hit-
harcot ugyanakkor nem szabad az evangélium tanításával 
szemben a cselekedetekből való megigazulásként értelmez-
ni. A lelki élet dolgait ugyanis soha nem lehet az Istennel 
való viszony „ellenségének” tekinteni, hanem éppen ellen-
kezőleg az igaz hit megnyilvánulásaként. 

A lelki élet megélésének és a hit gyakorlásának társada-
lomra gyakorolt hatása is van. Hitvallási irataink hangsú-
lyozzák is, hogyan kell minden kereszténynek a saját hitét 
lelkiismeretesen gondoznia. A reformáció felszabadította 
az embert a „magasabbrendű” lelki elhívás csodálatából a 
„hétköznapi istentisztelet” gyakorlására, hogy saját földi 
életét elhívásának értelmében élje, munkáját tisztességgel 
végezze, jó házastárs és jó szülő tudjon lenni.

Hitvallási iratainkban tehát az egyház tagjainak adott 
elköteleződés ideálja nem más, mint a hétköznapi elhívás 
és az istentiszteleti élet egységes volta. Ennek az elhívás-
nak a beteljesítésében az ember Isten munkatársaként vesz 
részt. Éppen ezért sem szabad az elköteleződés vizsgála-
tánál csupán az istentiszteleten való részvétel adatait vagy 
a gyülekezeti aktivitást vizsgálnunk. Mindezzel együtt az 
egyház tagjainak kereszténysége nem valósulhat meg csu-
pán a véleményi szinten, annak erkölcsi értékeivel való azo-
nosulásképpen. Az egyházhoz nem tartozhatunk anélkül, 
hogy részt ne vennénk annak életében, így a gyülekezet is-
tentiszteletében. A világi elhívás nem pótolhatja az isten-
tiszteletet. A lelki életünknek az istentisztelet kell hogy le-
gyen a táplálója, és annak kell továbbsugároznia szeretet-
ként a világban. A keresztény ember nem teheti meg, hogy 
hitét a gyülekezet közösségétől függetlenedve éli, de termé-
szetesen ugyanúgy azt sem, hogy csak ül a templompad-
ban, és nem tesz mást. Nem választhatja el hitét sem a hét-
köznapok valóságától, sem pedig a látható gyülekezettől.

Hitvallási irataink egyháztagságról való tanítása sze-
rint az elköteleződés alapja a keresztség, amely az embert 
az egyház közösségébe vonja. A gyülekezet tagjaként az 
egyháztag él a kegyelmi eszközökkel, amelyeken keresz-
tül Isten munkálja hitét és szeretetét. Hitvallási irataink 
egyháztagfelfogása szerint tehát az elköteleződés eszmé-

nye az egyháztagság, a gyülekezet istentiszteleti életében 
való részvétel, a kereszténység alapvető igazságainak isme-
rete és az azokra épülő napi hitgyakorlás, valamint a hét-
köznapok kereszténysége. 

A ma valósága és az elköteleződés eszményének 

feszültsége

Az elmúlt évtizedekben végbement nyugati társadalmi 
és ideológiai változásokban olyan trendek érhetők tetten, 
amelyek kihívást jelentenek az imént felvázolt elkötelező-
dés eszményére nézve. Természetszerűen ezek az áramla-
tok összefonódnak egymással. A következőkben ezeket a 
trendeket szeretném egészen röviden felvázolni. 

Először is az intézmények irányában megnyilvánuló 
kritikus hang felerősödött. A nagy politikai, gazdasági és 
szociális intézmények felé egyre inkább fenntartásokkal vi-
seltetnek az emberek. Az egyén saját világa kikerült és el-
távolodott az intézményes világtól. Az ember a saját életét 
akarja élni, és meg akar szabadulni az elköteleződés bék-
lyójától, főképp a „felülről diktált” és irányított közösségtől. 

Másrészt az individualizmus egyre nagyobb teret nyer 
világunkban. Minden ember felépítheti önmagát és éle-
tét a saját választásain keresztül. Az individualizmusban 
nagy értéket képvisel az egyéniség kiteljesítése. Ezért akar-
ja megvalósítani önmagát, fejlesztve kreativitását és kez-
deményezőkészségét. 

A harmadik fejlődési trend az előzőeket követően álta-
lánossá vált „privátizmus”, vagyis a „magánélet szentsége”. 
Ez alatt azt a gondolkodást és irányultságot értjük, amely 
szerint az én dolgom senki másra nem tartozik, mert az az 
én sajátom, vagyis privát életem része. Az ember tehát maga 
felel önmagáért, sem másokra, sem pedig az életet felügye-
lő külső tényezőkre nincs szüksége. A társadalom tradicio-
nális intézményei az egyházzal együtt messze kerülnek az 
embertől. Ezek helyét pedig új típusú munka-, illetve sza-
badidős csoportok veszik át, mint az internet közösségi ol-
dalai, de leginkább az egyén szabadsága és az ezektől va-
ló függetlensége lesz hangsúlyos. Egyre több minden ke-
rül a privát szférába. 

A negyedik fejlődési trend egyenes következménye az 
előzőknek. Ez a többértékűség, vagyis a pluralizmus. Az 
ember kulturálisan és ideológiai-világnézeti értelemben 
is a legkülönbözőbb értékek „piacán” éli életét. Innen is, 
onnan is vesz egy kicsit, még ha a szomszéd értékei teljes 
disszonanciában vannak is a sajátjával. A mögöttünk lévő 
időkben az emberi értékeket és az életfelfogást az alapkö-
zösségek határozták meg, például a törvények vagy a tár-
sadalmi berendezkedés alapján. Kénytelen volt mindenki 
bizonyos törvények normái szerint élni. Most azonban egy-
re erőtlenebb a társadalmi csoportok hatása. Ez azt is je-
lenti, hogy az ember az értékeket és a morált ezentúl nem 
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a társadalmi berendezkedés alapján vagy a szülők öröksé-
geként sajátítja el. 

A vallásosság mindig is kapcsolatban van az ember kör-
nyezetével és a társadalmi változásokkal. A társadalmi be-
rendezkedésben bekövetkezett változások ahhoz vezetnek, 
hogy az egyes ember életmódja megváltozik, értékrendje 
átalakul és az életfelfogása is változik. Amikor ezek a válto-
zások egy irányba mutatnak és az embereknek elegendően 
nagy csoportját mozgatják meg, akkor azok tetten érhető-
vé válnak a kultúra minden részére kiterjedően. Természe-
tes tehát, hogy az előbb bemutatott társadalmi és ideológi-
ai változások megmutatkoznak az európai vallásosság és 
egyházi élet alakulásában is. Ez történt Finnországban és 
nyilvánvalóan itt, Magyarországon is. 

Vagyis a szekularizáció terjed, bármilyen szépen is pró-
báljuk ezt más szavakkal visszaadni. A szent területe tá-
vol került a profántól. A vallás elveszítette a társadalom-
ban elfoglalt központi szerepét, és az élet sok területén ki-
alakult egyfajta saját morál, saját értékrend, amelynek a 
vallással való kapcsolata rendkívül gyenge. Finnország-
ban ez abban érhető tetten, hogy az egyháztagok száma 
folyamatosan csökken, a tanításbani elköteleződés meg-
gyengült, és a tradicionális egyházi alkalmakon való rész-
vétel is elerőtlenedett. 

S bár a vallás helyzete az elmúlt időben valóban meg-
gyengült, a vallásos élet iránti érdeklődés továbbra is meg-
van az emberekben. A vallás jelentősége a személyes életben 
ugyanakkor részben növekvő tendenciát mutat, akkor is, 
amikor az egyháztól mint intézménytől való elidegenedés 
kézzelfogható, és sokfelől egyre erősödő kritikát is kap az 
egyház. Ez a fejlődés az általános vallási elidegenedés erő-
södéséhez és a hit valódi kérdéseinek száműzéséhez, egy-
fajta vallási relativizmushoz vezetett. 

A vallásos életből egyfajta saját élettér lett, ahol a kü-
lönállás, az individualizáció és a privát szféra megerősö-
dése vallási köntösben jelenik meg. Az egyén javára és az 
elköteleződés nélküli létre, valamint a bármiféle autoritás-
tól való szabadságra kerül a hangsúly. 

A vallás alatt az egyén saját választását értjük, s nincs 
szó elköteleződésről és közösséghez tartozásról. Egyre in-
kább megnyilvánul mindez az etikai gondolkodásban. A 
modernizációs folyamatokban persze nemcsak a vallás, ha-
nem egyben a morál privatizációja is tetten érhető. Hason-
lóképpen, mint a vallások „piacán”, a morális összefüggé-
sekben is megjelent a kínálatbővülés, és az egyén sokkal 
szabadabban választhat a legkülönbözőbb kínálkozó érté-
kek közül, amelyek alapján maga építi föl morálját.

A változások leginkább a vallás privatizációjában lát-
szanak meg. Nem tűnt el ugyanis a vallás, csupán átala-
kult. Th omas Luckmann német teológus beszél a vallás 
metamorfózisáról. A modern megváltás keresése az egyé-
ni élet területére került át, és az élet értelmének keresése 
mindenkinek a legbelsőbb magánügye. Az egyén építi fel 

az ő saját magának kedves és megfelelő életlátását a vallási 
kínálat széles palettájáról szemezgetve. A fogyasztói társa-
dalmi gondolkodás a vallási térre is kiterjedt. 

A vallásos hit továbbá nem a vallási nevelésen és a szü-
lőktől átvett örökségen alapul, hanem a hívő saját szemé-
lyes keresésén és annak alapján tett választásán. Egy fran-
cia szociológus, Danièle Hervieu-Léger szerint a közösség 
tagját megkötő emlék már régen szertefoszlott. Ez pedig 
azért van, mert „megszakadt a lánc”, hiszen mindenki a 
saját vallási meggyőződését teremti meg, nem pedig a szü-
lők örökségét veszi át. 

A vallásosság változásához az is hozzátartozik, hogy 
a vallásosságról a lelkiségre került a hangsúly. A legtöbb 
kutatás kimutatja, hogy az emberek nagy része saját ma-
gát inkább lelki (spiritual), nem pedig vallásos (religious) 
lényként értelmezi. Paul Heelan és Linda Woodhead angol 
vallásszociológusok szerint ezzel elfordulnak az emberek 
a keresztény egyháztól, és befelé fordulva keresik az élet 
értelmét, mert távol akarják tartani magukat mindenfé-
le hier archiától vagy mindentudó intézménytől. Szabadok 
szeretnének lenni a növekedésre a saját egyedülálló szemé-
lyük kiteljesítésében anélkül, hogy templomba mennének 
vagy elfogadnák az egyház tanítását. 

Yuval Noah Harari, az emberiség történelmi fejlődé-
sének vizsgálatára szakosodott jeruzsálemi egyetemi ta-
nár írta Homo Deus címmel megjelent 2015-ös könyvé-
ben, hogy új vallások születése nagyon is elképzelhető. 
A világ ugyanis hatalmas változásokon megy keresztül. 
A mesterséges intelligencia fejlődése és a robotok az em-
berek egy részét gazdasági és szociális értelemben haszon-
talanná teszik. Ezzel párhuzamosan a gazdagok számára 
új lehetőségek nyílnak meg a géntechnológia és az embe-
ri értékek egyre kifi nomultabb manipulációjának össze-
függésében. Véleménye szerint akár a halhatatlanság el-
érése sem lehetetlen. Harari hisz abban, hogy a küszöbön 
álló új idő még jobban lecsökkenti a régi vallások irán-
ti érdeklődést, amelyek helyét új vallások veszik majd át. 
Mint például az új típusú ember és a gép egyesítését vizs-
gáló tech no hu ma niz mus és „adatvallás”, amelyben már 
nem az embert mint biológiai lényt tartják értéknek, ha-
nem a tudását rejtő adatot.

A Finn Evangélikus Egyház kutatóközpontjának vezető-
je, Kimmo Ketola szerint az elmúlt évtizedekben kialakult 
lelkiséget a következő szavakkal lehet jellemezni: egyér-
telmű vágy a vallási határokat átlépő lelkiségre, a tanítás 
kiszélesítése, a közösség lazulása, a liberális erkölcsi érté-
kek és a vallás azonnali és konkrét hasznosságának hang-
súlyozása, valamint az egyéni megoldások a szent elérésé-
hez. Ezek azok, amelyek kihívást jelentenek az elkötelező-
désre nézve, amibe a már említett egyházhoz tartozás, az 
alapvető hitigazságok ismerete, a gyülekezet istentisztele-
ti életében való részvétel, valamint a mindennapok keresz-
ténységének megélése tartozik. 
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A valóságtól az eszmény felé

Hogyan élhetünk evangélikus lelkészekként és egyházként 
az elköteleződés eszménye és a valóság közötti feszültség-
ben? Hogyan haladhatunk a valóságtól az elköteleződés 
ideálja felé? Hová vezethet bennünket a reformációi em-
lékév mindebben? 

Először is az egyháztól elvárható, hogy erős identitással 
rendelkezzen. Ma az egyház hasonló helyzetben van, mint 
az első keresztények egykor. Az antik idő sokértékű vilá-
ga sok szempontból analógia a mi mai kultúránkra néz-
ve. Ez a társadalmat lelki szupermarketté teszi, amelyben 
egyik érték sem szentebb a másiknál. Tulajdonképpen a 
többértékűség fenyegetése észrevétlenebb, mint az elvilá-
giasodás. Az elvilágiasodás ugyanis fel akarja számolni a 
kereszténységet, de a pluralizmus jelszava a tolerancia. Eb-
ből három dolog is következhet: Az egyház elveszíti alap-
ját és saját identitását, így egy színtelen, íztelen, jellegtelen 
intézménnyé válik a vallások között. Vagy pedig burokba 
zárja magát, és életidegenné lesz, a szent falak között élve 
életét. Ekkor az egyházból szekta válik, vagy egyfajta kul-
túra szigete, ahová senki sem jön és senki sem akar betér-
ni. A harmadik lehetőség az, hogy a pluralizmus sürgeté-
se az egyházat a hit lényegének megélésére sarkallja, hogy 
a hit közepe, vagyis Jézus Krisztus felé forduljon.

Idén lesz 80 éve, hogy Oxfordban 1937-ben megtar-
tották a Life and Work ökumenikus világkonferenciát. 
A gyűlés egyik sokszor idézett jelmondata: „Az egyház 
legyen egyház” (Let the Church be the Church). A refor-
máció emlékévében éppen erre van szükségünk. Mert az 
egyház számára a legfontosabb, hogy egyház tudjon ma-
radni, elköteleződve arra a feladatra, amelyet az Úr adott 
neki. Veszélyes lehet az elvilágiasodás, mert az a hitelte-
lenné válást és az identitás elhomályosodását segíti elő. 
Ugyanis amikor a hit tartalma homályba vész, mindig 
csupán annak hangsúlyozása marad meg, hogy az egy-
ház szolgálata milyen pozitív hatást gyakorol a társada-
lomra vagy az általános emberi értékekre. Amikor pedig 
az egyház elveszíti egyedi üzenetét és annak erejét, akkor 
már csupán az általános jóakarat nagyköveteként jelenik 
meg a világban. Ebben pedig nem csupán hitelessége, de 
egész léte kérdőjeleződik meg. Mert joggal kérdezhetik, 
hogy nem tudnák-e mindezt más jószolgálati szerveze-
tek megtenni az egyház helyett.

A mai idők az eddigieknél sokkal komolyabb felkészült-
séget igényelnek az egyháztól saját értékeink tisztánlátá-
sában, határozott identitástudatot egyházként, és az egy-
háztagok identitásának céltudatos segítését. Ha az egyház 
problémái belülről fakadnak, akkor az esélye is ez a a bel-
ső megújulás lehet; más szóval arra törekedni, hogy a sa-
ját létének alapjára építve éljen egyházként a mai világban. 
Az egyházban valódi radikalizmusra van szükség, a gyö-
kerekhez való visszatérésre, vagyis reformációra. 

Másrészt a kérdés a kontextualitásról szól. Az egészsé-
ges egyházértelmezéshez hozzátartozik az a felismerés is, 
hogy az egyház alapjaira nézve változatlan. Ez a megma-
radás és statikusság éppen a hit alapjának változatlanságát 
és az ahhoz való ragaszkodást jelenti. E statikusság mellett 
az egyház életét másrészt a folyamatos mozgás, változás és 
dinamizmus jellemzi. Az egyháznak minden időben meg 
kell találnia az éppen megfelelő szolgálati módokat, hogy 
mindezekben aktív és dinamikus lehessen. Éppen erre ta-
nít bennünket a reformáció!

A változatlan üzenet és a változó környezet között a kon-
textualitás kérdése kerül előtérbe. Az alaphelyzet az, hogy 
„színtiszta” kereszténység nem létezik, hanem a hit min-
dig a kulturális környezethez van kötve, ilyen vagy olyan 
módon a kultúrába ágyazottan jelenik meg. Az evangéli-
um ugyan a kultúrák fölött áll, de a hit mindig valamilyen 
nyelvbe és kultúrába öltözve jelenik meg. Az evangélium-
nak a hallgatóság világába ágyazottsága a célhoz érés szem-
pontjából elengedhetetlen, hiszen az egyház történeti való-
ságként jelenik meg a világban. Az evangélium soha nem 
valamilyen légüres térben hirdettetik, sem konkrét poten-
ciális befogadók nélkül. Másrészt adott a kontextus, vagy-
is a környezet, amelyhez szorosan hozzátartozik „az edény 
illata”, vagyis a hely sajátossága, amely új távlatokat adhat, 
de éppen úgy le is szűkítheti a látótávolságot. Ez például a 
külmisszió, az európai és afrikai teológia vagy a felszaba-
dítás teológiájának problematikája, de ugyanúgy esélye is. 

A kontextualitáshoz hozzátartozik az egyház üzeneté-
nek és szolgálatának teljessége és annak megvalósítása. Ép-
pen az elmúlt évtizedek ideológiai változásai jelentenek ki-
hívást mindebben, a misszió, a bizonyságtétel, az evangé-
lizáció, a diakónia gyakorlatában. Az evangéliumhirdetés 
és a szolgálat egysége ugyanakkor nem csupán a ma em-
berének életváltozásai miatt válik alapvető kérdéssé, ha-
nem az egyház küldetésének megértéséből és a Jézus által 
adott missziói felhatalmazásból is adódik. A kérdés a sza-
vak és a tettek, a bizonyságtétel és a szolgálat, a misszió és 
a diakónia együttes látásából fakad. Amikor az egyház tel-
jes missziójáról beszélünk, akkor a teljes evangélium teljes 
embernek szóló üzenetéről van szó. Ez azt jelenti, hogy a 
misszióba beletartozik az evangélizáció és a diakóniai szol-
gálat, az egyház prófétai küldetése a társadalmi igazságos-
ságért és az egyházak közötti egység keresése és megerősí-
tése. Alapvetően az evangélikus tanításban hangsúlyozott 
hit és szeretet egységéről van szó. 

Az egész keresztény élet hordozást jelent. Krisztus hor-
doz bennünket és mi hordozzuk egymást. Az irgalmas 
samáriai képe mutatja a keresztény hitből fakadó életet. 
Krisztus a mi irgalmas samaritánusunk, és nekünk is az-
zá kell válnunk egymás számára. Ebben a képben ben-
ne van a hit és a szeretet, a liturgia és a diakónia viszonya 
egyben. Ahogyan azt Tuomo Mannermaa fi nn dogmatika-
professzor mondja: „Ha a keresztények szeme előtt ott len-



d  3 0 4

b TANULMÁNYOK

ne ez az egyszerű kép Krisztusról mint irgalmas samari-
tánusról, és benne meglátnák önmagukat mint irgalmas 
samáriait mások számára, akkor mindenünk meglenne, 
amire szükségünk van.”

Harmadjára meg kell találnunk az egyensúlyt az egyén 
és a közösség között. A közösségből kikívánkozó indivi-
dualizmus és az ehhez tartozó privátizmus az egyház szá-
mára idegenül hangzik. Észre kell vennünk, hogy az Új-
szövetségben megmutatkozó gyülekezetfelfogás egyesí-
ti egyén és közösség összetartozását. Az egyház tagjaként 
az ember megtartja egyéniségét és saját tulajdonságait, de 
magáévá teszi a közös hitet, és osztozik a közösség életé-
ben. Erről beszél az egyházat Krisztus testeként bemuta-
tó kép. A testben minden tagnak megvan a feladata és sa-
játossága, a tagok mégis csak az egymással való közösség-
ben nyerik el életük értelmét.

Nagy kérdés még, hogyan jöhet létre az együvé tarto-
zás és a közösségi lét ma, a lelki élet területének sokféle in-
dividualizációjának egyesítése. A közösség nem kell hogy 
fenyegetően hasson, ellenkezőleg: lehet az segítség és biz-
tonság is. Az individualizáció sem jelent minden esetben 
boldog szabadságérzést, még ha így is gondolják. Sokszor 
a menekülés vagy a siker kényszere, vagy éppen a gyökér-
telen sodródás kínja kapcsolódik hozzá. Ebben az esetben 
az evangéliumból élő egyház legfontosabb feladata, hogy 
olyan közösséggé legyen, ahol az ember értéke nem a sze-
mélyes sikeren vagy sikertelenségen alapul.

A közösséghez való tartozás és az egyéniesség tehát nem 
zárják ki egymást, és nem egymással kibékíthetetlen fo-
galmak. Tulajdonképpen együvé tartoznak. Az a közösség, 
amely elnyomja az egyéniséget, különböző mértékű kény-
szerítést megvalósító kollektíva. Az egyéniesség, amely el-
felejti a közösségi létet, a felelősségről feledkezik meg, ami 
anarchiához vezet. Az a közösség, amely helyet ad az egyé-
niségnek, és tisztelettel néz az emberre, olyan atmoszférát 
teremthet, ahol mindenki „alulról” érez felelősséget a kö-
zösség minden tagjáért. Az igazi közösségi lét mindig az 
egyének egyenlőségét jelenti. Ez a gondolkodás vezet a kö-
zösség gyengébb tagjainak hordozásához, a diakónia és a 
szociális felelősség vállalásához, ami az egyház egyik fon-
tos feladata ebben a világban. 

A Krisztussal való egység (unio) mindig közösséget 
(communio) is jelent a másikkal a hit által. Ezért az egy-

ház egysége kereszt formájú. Az egyház és az egyház hi-
te hordozzák az egyháztagokat, és ezek kölcsönösen egy-
mást egy testként, amelynek a feje Krisztus.

Az elköteleződés nézőpontjából az egyház az egyéni és a 
közösségi lét feszültségében él, ugyanakkor ezek nem egy-
mással szemben álló fogalmak. Ezért az egyház előtt álló 
kihívás nem más, mint hogy felismerje az egyéni és a kö-
zösségi lét metszéspontjait, hogy választ tudjon adni a ma 
emberének közösségi sóvárgására, ugyanakkor megőriz-
ze az egyház sajátos voltát is mint egyház. 

Reformáció – a lényegre való fókuszálás

A reformációi emlékév kapcsán egyházunkban is külön-
böző prospektusok és tárgyak készültek. Az egyik ilyen 
jelképes tárgy egy nagyító, amelyen ez a szöveg olvasha-
tó: „Fókuszálj a lényegre!” Ebben szépen jut kifejezésre az 
egész reformáció alapgondolata. Luther és őt követően az 
evangélikus reformáció a nyugati katolikus egyház meg-
újulását, a félreértett dolgok helyretételét kívánta, nem új 
egyházat akart létrehozni, hanem a sok más járulékos do-
log között a lényeg megtalálására fókuszált.

Az újulást jelző reform szóból származik a latin refor-
matio szó, ami az előző állapotba való visszatérést jelent. 
Valójában a reform a régi újra újjá tételét jelenti. Az 1500-
as évek reformációjában éppen erről volt szó, az apostoli hit 
lényegéhez való visszatérésről. Az egyház megújulásának 
legalapvetőbb próbálkozása nem lehet más, mint hogy „az 
egyház legyen egyház”, ahogyan azt nyolcvan évvel ezelőtt 
megállapították. A reformáció ma sem új egyház születésé-
ről, hanem az igazi egyház újbóli megtalálásáról szól. Ha 
igazán hűek akarunk lenni a reformációban kapottakhoz, 
akkor az egyház megújulása egyre mélyebbre és mélyebb-
re hatolás abban, ami az egyház, és amije van. 

Az egyházak központi kérdése teológiai és lelki termé-
szetű. A meghatározó nem az egyház külső helyzetének 
megerősödése, hanem az a belső (tisztaság, tartalmi lényeg, 
becsületesség), ami a lelki és teológiai erőforrásból fakad. 
A megújulás annak a lényegnek a keresését jelenti, amely 
nekünk adatott. Ezért kell megtalálnunk azt az erőt, dü-
namiszt (ApCsel 1,8), ami az evangélium üzenetében rejlik. 

Fordította: Baranyay Csaba
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Az antropológia megközelítési lehetőségei az újabb magyar teológiában (1. rész)
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 b Ez a tanulmány azzal a céllal készült, hogy alapve-
tő áttekintést adjon a teológiai antropológia hazai 
irodalmáról, bemutassa a témában publikáló szer-
zőket, annak fő irányzatait, a kutatások módszerta-
nát, hozzáférhető forrásait, problémaköreit. Evan-
gélikus, római katolikus, református és – bizonyos 
kérdések összefüggésében – unitárius szerzők elmúlt 
évtizedekben született munkáit vizsgáltam meg, s ar-
ra törekedtem, hogy megragadjam és kimutassam az 
egyes teológiai közelítések legfontosabb jellemvoná-
sait, azonosságait és eltéréseit. 

„Antropológiai korban élünk. Szellemi törekvéseink egyik 
fő célja az emberre vonatkozó átfogó ismeretrendszer ki-
alakítása. Egész sereg tudomány fog össze, hogy minél több 
részletre kiterjedő és logikailag összefüggő képet alkosson az 
emberről. Mindegyik tudomány a saját oldaláról indul el és a 
maga módszerével nyúl a kérdéshez. E sokoldalú érdeklődés 
és többirányú megközelítés, a tudomány különféle ágainak 
és módszereinek találkozása meglepő eredménnyel járt. Az 
ember mivoltának kutatása közben váratlanul közös nyelv-
re találtak és egész sor kérdésben megegyezésre jutottak a 
korábban nagyon is elkülönült tudományágak képviselői” 
– írja Nyíri Tamás – Wolfh art Pannenbergre hivatkozva – 
a hatvanas–hetvenes évek társadalomtudomány kutatásai 
és a teológia kapcsolódási pontjait feltáró s az e problémák 
vizsgálatára összpontosító kis művében (Nyíri 1981, 18. o.).

A tudományok eme „emberközpontú” egymásra találá-
sát Nyíri őszinte örömmel köszönti s ünnepli: egyetért Pan-
nenberggel abban, hogy az emberről kialakulófélben lévő 
egységes látásmód nemcsak a szaktudományok további szét-
forgácsolódását tudja megállítani, hanem közelebb is hoz-
za őket egymáshoz. De tovább megy: ezt az új, szakadéko-
kat áthidaló „megatudományt” arra is alkalmasnak tartja, 
hogy betöltse az űrt, mely a metafi zika trónfosztásával tá-
madt a tudományos életben. Az újkori gondolkodásra jellem-
ző antropológiai fordulatot Nyíri már korábbi munkáiban 
méltatta: „Az ókori kozmocentrikus gondolkodással szem-
ben antropocentrikus a modern gondolkodás. Kant óta ki-
fejezetten az ember, a szubjektum áll a gondolkodás közép-
pontjában, noha már a középkor delén bekövetkezett a for-
dulat. A mai világot a munka, a tudomány és a társadalmi 
igazságosságra való törekvés jellemzi. Tagadhatatlan tény, 
hogy mindebben a keresztény szeretet legmélyebb realizá-
lásának lehetősége nyílik meg. A mai világ józan-rideg tár-

gyilagossága mögött a legnemesebb szeretet impulzusa hú-
zódik meg” – írja egy 1969-ben megjelent művében (Nyíri 
1969). Nyíri a világ világiasságát nemcsak összeegyeztethe-
tőnek tartja a keresztény alapelvekkel, de ezt az elvilágiaso-
dást egyenesen üdvtörténeti eseményként értékeli, a világ 
pluralizmusát pedig olyan üdvtörténeti szükségességként, 
mely lehetővé teszi, hogy – ha kisebbségben is – az egyház 
„mindenütt ott legyen a világban” (uo. 33–41. o.).

A „keresztény ember mai élethelyzetét”, sajátos, 20. 
századi lehetőségeit, kényszereit számba véve a magyar re-
formátus teológia az „antropológiai fordulatot” inkább az 
ember emberségével, Istenhez fűződő kapcsolatával össze-
függő problémák megváltozott jellegében látta. Az ember 
saját létére való rákérdezése a második világháború utáni 
korszakban új intenzitással jelent meg, mert – ahogy arra 
Békési Andor rámutat – bár a kérdés természetesen már 
sokszor felmerült, ekkor különös okok tették azt sürgető-
vé. A háború borzalmai, az elembertelenedés – Zimmer-
li szavaival – „nehéz és sötét talánnyá” tették az embert, 
lényegi lényege is kérdésessé vált: ragadozó ösztönei által 
vezérelt állati lény ő igazából – vagy szellemi, aki szellemi 
mivoltának megmutatásában csak egy ideig volt (eltévesz-
tett nevelés által) korlátozott (Békési 1981, 2. o.). A lét pesz-
szimista negációi maguk sürgetik a választ: az istenét el-
vesztett ember a 20. század utolsó harmadában állhat bár 
Sartre „üres ege” alatt vagy Camus „legyőzhetetlen nyará-
nak” küszöbén, a „humanizmus felmutatása” után sóvá-
rog – a kereszténység válaszát, az evangéliumi humaniz-
mus válaszát azonban nem sikerül megtalálnia.

Szathmáry Sándor professzor, a református teológiai 
gondolkodás jeles alakja a nyolcvanas évek végén a teológi-
ai antropológia mibenlétére vonatkozó válaszaiban szintén 
nem Nyíri útját követi. Nyíri Tamás a fi lozófi a és a társada-
lomtudományok felől közelít, s az ember önértelmezéséről, 
a világban elfoglalt helyéről szóló fejtegetéseit összefoglaló 
antropológiai „főművét” (Nyíri 1972) (miként más, „em-
bertani” írásait is) következetesen az „ember felé forduló 
teológiát is szolgáló” fi lozófi ai antropológia körébe sorolta. 
Szathmáry Sándor összefoglaló igényű műve már tudatos 
megkülönböztetést tesz az embert a társadalomban, a má-
sokért élés szolgálatában, az embert társadalmi lényként 
meghatározó és ebben segítő „humán antropológia” és a 
keresztény antropológia között (Szathmáry 2008, 13. o.) 
– egy teológiai embertannal foglalkozó rendszer kiépítését 
kizárólag az utóbbi keretei között tartja elképzelhetőnek.
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A fi lozófi ai antropológia „kopernikuszi fordulata” után 
mindkét megközelítés – az Istenre nyitott létező szemszö-
géből újragondoló bölcseleti, valamint az antropológiát a 
rendszeres teológia „alrendszereként” megragadó teoló-
giai (s persze még sok másik) – irányzat létjogosultsága 
igazolható, ugyanakkor úgy a tárgyalt kérdések tematiká-
jában, a tárgyalás mélységében, súlypontozásában, mint 
módszerében – az alapvető irányultság mellett – számos 
eltérés mutatható ki. A következőkben ezek áttekintésére 
teszünk kísérletet.

Ember a modernitásban: antropológiai rákérdezés 

és evangélikus hatás Nyíri Tamás teológiájában

A katolikus dogmatika (Eld 1978) az emberről legáltalá-
nosabban a teremtéstan összefoglaló cím alatt szól; annak 
részeként tárgyalja az ember eredetére, anyagi és szellemi 
valójára, lelkiségére, az egyén és a társadalom viszonyára 
vonatkozó legalapvetőbb kérdéseket. A kiindulópont bibli-
kus-teológiai. Az emberhez olyan személyiségként közelít, 
aki Isten teremtő elgondolása szerint szűkebb és tágabb ér-
telemben vett társadalmi közösségekbe való aktív bekap-
csolódása, történelmiségének számbavétele, végül maga és 
mások érdekében végzett munkája nélkül nem tudja megol-
dani a teremtő által rárótt feladatokat, sőt egyéni természe-
tes kibontakoztatására sem képes (uo. 147. o.). A dogmatika 
az emberről ezen túlmenően is számtalan összefüggésben 
szól,1 nem célja és tárgya azonban egy „rendszeres” teoló-
giai antropológia kialakítása. 

A teológiai szemléletű fi lozófi ai antropológia (amely-
nek másik forrásvidéke az etikában lelhető fel) mint a dog-
matikától különvált és önállósult tudományos diszciplína 
az elmúlt évtizedek során a római katolikus teológiai gon-
dolkodásban általánosan elfogadottá vált, csakúgy, mint 
az egyházi oktatásban (vö. Haeffner 1996; Boros 2006). 
Ez a második világháború utáni katolikus teológiában Karl 
Rahner hatására vezethető vissza. Rahner fi lozófi ájának 
és teológiájának – Czakó István szerint (2006) – az ember 
nem egy partikuláris témája a többi között, hanem a témája, 
amely nélkül egyetlen más kérdés sem vethető fel adekvát 
módon, mivel „e területek valamennyi kérdése formálisan 
magába foglalja a megismerő alanyra vonatkozó kérdést is”. 

 1 Lásd az Előd István könyvében szereplő antropológiai vonatkozású 
témákat: a bűn antropológiai problémája (189. o.), a krisztológia keretei 
között Jézus emberi természete és annak a miénkkel való egylényegű-
sége (323. o.), a kegyelemtan körében a kegyelmi állapot antropológiai 
megközelítése (421–425. o.) és a megigazulás személyes-egzisztenciális 
vonatkozásai (426–434. o.), a szentségtan körében az egyes megszen-
telt emberi viszonyok, kapcsolatok, mint a házasság (604–625. o.) és 
bizonyos értelemben az ember megváltottságát, halál utáni életének 
dimenzióit feltáró eszkatológia (663–724. o.).

Rahner a fi lozófi át, melynek használatáról a teológia „saját 
küldetése érdekében nem mondhat le”, a teológiai lehetőség 
feltételeként fogta fel és – az ő nyomain járó Nyíri Tamás-
hoz hasonlóan – a metafi zikában találta meg.2

Vidrányi Katalin Karl Rahner teológiai gondolkodói 
útját bemutató tanulmányában (1998) Rahner „antropoló-
giai fordulatát” a 20. század elejének teológiai helyzete, a 
megmerevedett tomizmus és az első világháborút követő 
spirituális válság összefüggésében vizsgálja. „Mivel a hit, 
a tudás és az Istennek tetsző cselekvés szubjektuma iden-
titásválságba került, kényszerítő szükségszerűségként adó-
dott nem csupán egyes hagyományos gondolatmenetek, sőt 
az egész fogalmi apparátus kritikai felülvizsgálata, hanem 
a kiindulás megváltoztatása is. Jelesül: a kizökkent világ 
helyrerakásának egyetlen lehetséges módja a rendcsinálást 
annál kezdeni, aki e kizökkenést tapasztalja, s aki így ma-
ga is kizökkent patinás metafi zikai és üdvtörténeti státu-
sából – jelesül az embernél.” (Uo. 166. o.) 

Az 1939-ben megjelent Szellem a világban című művet 
elemezve Vidrányi a rahneri rekonstrukció alapját forma-
ilag fi lozófi ainak tekinti, amelynek kiindulópontja annak 
felismerése, hogy ahogy a metafi zika alapkérdése az ember, 
az ember önmagát is magában foglaló alapkérdése pedig a 
lét – s mert a kérdés „mindig a valamilyen módon tudott-
ra vonatkozik” –, a tárgyi megismerés szükségszerű vele-
járója egy ezen túlmutató, bár fogalmilag nem artikulált 
„kinyúlás” (Vorgriff , excessus) a létre általában (uo. 167. o.). 
E felismerés vezet el a transzcendentális módszer alkalma-
zásához, mely aztán előkészíti a későbbi vallásfi lozófi ai és 
teológiai művek „antropológiai fordulatát”. Rah ner tulaj-
donképpeni jelentőségét, igazi hatását Vidrányi szerint „ez 
az antropológiai fordulat adja, fi lozófi a és teológia, antro-
pológia és krisztológia deklarált egysége jelenti.” (Uo. 208. 
o.) A 20. század „egyetlen igazán átfogó katolikus rendszer-
kísérlete” azonban – mutat rá Vidrányi – sem nem igazán 
egységes, sem nem teljesen hézagmentes, és van egy lénye-
ges pont, amely továbbgondolhatóságát eleve kizárja: teo-
lógiai antropológiája „nem vet számot az aktuális embe-

 2 Horváth Pál szerint a neoskolasztika a második világháború után 
a „jezsuita belügyből” „hegemonikus szellemi irányzattá” váló transz-
cendentális módszere a magyar katolikus teológiai és fi lozófi a életbe a 
hatvanas évek végén, hetvenes évek elején, Nyíri Tamás munkássága 
révén érkezett meg, aki A fi lozófi ai gondolkodás fejlődésében (1973), va-
lamint a „Rahner antropológiáját adaptáló” Antropológiai vázlatokban 
(1972) egyértelműen e módszer mellett foglalt állást (Horváth 2008, 
185. o.) A Rahner és követői munkássága nyomán az ötvenes-hatvanas 
évekre már vezető teológiai irányzattá vált transzcendentális neotomiz-
mus a német bölcseleti hagyományhoz való erős kötődése miatt a latin 
kultúrájú Európában azonban a későbbiekben sem tudott hegemón 
pozícióba kerülni vagy meghatározó szerephez jutni. Magyarországon 
azonban igen, s jeles képviselői (Nyíri Tamáson túl a változatlanul ak-
tív és alkotó Turay Alfréd és Bolberitz Pál, valamint az ő tanítványaik) 
révén ma is meghatározónak tekinthető. (Lásd uo.)
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ri szituációval, az úgynevezett tömegtársadalom emberé-
nek helyzetével” (uo. 208–209. o.).

A „teológiai megközelítésű” antropológia másik ori-
entációs alapja sajátos módon a 2016-ban elhunyt, „Rah-
nerhez meglehetősen közel álló” (Horváth 2008, 200. o.) 
evangélikus teológus, Wolfh art Pannenberg műveiben és 
szemléletében lelhető fel. A teológiai antropológiában két-
ségtelenül korszakváltást jelentő kis műve, a Mi az ember? 
1962-ben jelent meg (magyarul: 1991; 1998) – ezt közel két 
évtized után követte a teológiai antropológia szisztemati-
kus kifejtését adó, 540 oldalas nagy ívű feldolgozás (Pan-
nenberg 1983).3 Horváth Pál szerint Pannenberg a „Rah-
ner utáni korszak legjelentősebb keresztény antropológi-
ai szintézisét” alkotta meg. Alapgondolata, hogy az ember 
kibontakozását, kiformálódását két vonása mozdítja elő a 
leghatékonyabban: a világra való nyitottság, a Weltoff enhe-
it képessége (lényegében az, amiről a transzcendentális is-
meretelmélet tesz kijelentéseket) és az ember istenképmás 
mivolta (Gottenbildlichkeit, imago Dei), valójában a teoant-
ropológia dimenziója (Horváth 2008, 200. o.). 

Pannenberg antropológiai rendszerét Horváth Pál „a 
teljes keresztény gondolkodás számára mértékadó szinté-
zisnek” tartja (uo. 249. o.) – mint ahogy annak tartotta a 
Rahner nyomdokain járó Nyíri Tamás is. E szintézis a fi -
lozófi ai antropológia 20. századi nagy alakjainak munkás-
ságára, eredményeire is támaszkodva (Max Scheler, Hel-
mut Plessner, Arnold Gehlen, Ernst Cassiere) az ember vi-
lágban elfoglalt helyét a kultúrán belül és kívül, az Istenre 
irányuló létezés értelmezése felé tartva vizsgálja. Tárgya 
– mint Pannenberg kiemeli – nem egyezik meg teljesen a 
rendszeres teológiának a „nyomorultságba vetett ember-
re” vonatkozó tanításával, a szisztematikusan kifejtett ant-
ropológia két alaptételét (Isten saját képmására teremtet-
te az embert – az ember bűnös) természetesen a rendsze-
res teológia alapján állítja fel. 

Pannenberg rendszeres teológiája embertani részében 
nem kíván „teljes és átfogó antropológiát” kidolgozni: eh-
hez ugyanis „egyáltalán nem lenne elegendő az ember ren-

 3 A könyv részletes ismertetését adó recenzióhoz lásd Bucsay 1986. 
Tárgyalása ennek megfelelően kimerítő, teljességre törekvő – Bucsay 
azonban arra is rámutat, hogy egyes kérdések esetében (mint pl. a 
„Schuld”, a bűntartozás vagy a lelkiismeret problémái) már inkább 
a biblikus teológia, mint az antropológia előadásmódját követi. Ez a 
gond aztán a fi lozófi ai antropológia irodalmában később újra és újra je-
lentkezni fog: miután a vizsgált kérdéseket több teológiai diszciplína is 
tárgyalja és elemzi, a vizsgálódások horizontja szinte a végtelenre tárul. 
Valószínűleg e távlatok rémisztő mélysége is közrejátszhatott abban, 
hogy idővel a teológiában is kialakultak a szakantropológiák, amelyek 
már sokkal inkább egy-egy részterület antropológiai dimenzióját kí-
vánják feltárni, mintsem egységes bölcseleti embertan keretei között 
részproblémákat elemezni. (Jó példa erre a kozmológiai antropológia 
esete. „A fi lozófi ai antropológia az ember önértelmezése. A kozmológiai 
antropológia ennek az önértelmezésnek az a területe, amely a kozmosz, 
a természet felől magyarázza az embert.” Turay 1996, 5. o.).

deltetésének és a rendeltetésétől való elidegenedésével elő-
álló léthelyzetnek a bemutatása” (Pannenberg 2006, 143. 
o.). A teljesség igényével fellépő teológiai antropológiának 
„mindezen túl meg kellene vizsgálnia az emberi rendelte-
tés megvalósulását is, amely Isten megváltó cselekvésének, 
cselekvése emberi elfogadásának és elsajátításának tárgyát 
képezi, és csak az ember eszkatologikus beteljesedésével 
éri el célját” – s az emberi életforma biológiai alapjain, sa-
játos mivoltán és a világban elfoglalt helyén kívül „azokat 
a közösségi viszonyokat is be kellene mutatnia, amelyek-
ben az emberi élet megvalósul, s melyek az egyén szocia-
lizációjának folyamata során hatást gyakorolnak identitá-
sának kialakulására” (uo.). 

Hivatkozott antropológiai főművében maga Pannen-
berg is ezt a megközelítést követte.4 A fogalmi alapok tisz-
tázását követően hármas felosztást alkalmazott: az első 
fő részben a természetben élő ember és az emberi termé-
szet, a másodikban az ember mint társadalmi lény, a har-
madikban az emberek közös világa problémáit vette sor-
ra. Nyíri5 az 1972-es Antropológiai vázlatokban nagyrészt 
ugyanezekre a kérdésekre refl ektál, de más (erősen teoló-
gia-, fi lozófi a- és társadalomtörténeti, szociálantropológi-
ai) megközelítésben: Pannenberg „kis embertana” majd 
csak 1980-ban, Az ember a világban megírásakor szolgál 
majd vezérfonalául.6 

Nyírinek a pannenbergi kérdésfelvetésekre épülő fi lo-
zófi ai antropológiai tárgyalási rendszere az ember világ-
ra nyitott voltának tételezésétől, az ember létfeladatának 
meghatározásától, a reménység és a bizalom, a halál és a 
halálon túlmutató remény, az énesség és a bűn, az idő és az 

 4 Pannenbergnek ez a munkája – mint Bucsay Mihály hivatkozott 
recenziójában kiemeli – alapvetően arra törekszik, hogy választ adjon 
arra az újkori ateizmusra, mely a maga igazát az emberi tapasztalás és 
gondolkodás, az „általános érvényűség” szintjén, különösen pedig az 
antropológia talaján igyekszik igazolni. Szemben egyes teológusok, mint 
a 20. század elejének jelentős evangélikus gondolkodója, Erich Schraeder 
(1861–1936) vagy épp Karl Barth véleményével (akik szerinte az „antro-
pológiai átkarolás veszélyétől” kívánták megmenteni a teológiát azzal, 
hogy vizsgálódásait nem az emberre s az ember vallásos tapasztalására, 
hanem Istenre és Isten Isten voltára próbálták iránytani), Pannenberg 
úgy látja, hogy az antropológiai odafordulás (legalábbis első lépésként) 
elkerülhetetlen. Ezt azonban nem a hagyományos, dogmatikus teológi-
ai antropológia útján kívánja meglépni, hanem saját kutatási módszere 
szerint, amelyet fundamentális teológiai antropológiának nevez.
 5 Nyíri Tamás 1968-ban lett a Központi Hittudományi Akadémia Fi-
lozófi a Tanszékének tanára. „A fi lozófi ai gondolkodást és a keresztény 
ember eligazodását nagymértékben megkönnyítették könyvei” – írja 
munkásságát teológiatörténeti távlatban értékelve Kránitz (2006, 138. 
o.). Nyíri – Gál Ferenchez hasonlóan – műveivel, oktatói munkássá-
gával, a levelező tagozat megszervezésével és irányításával, közéleti 
tevékenységével elsőrendű céljának tekintette a magyar katolikus teo-
lógiának a zsinat szellemében való megújítását, népszerűsítését.
 6 Nyíri hangsúlyozza azonban, hogy ez inkább a kérdések felveté-
sére vonatkozik – a problémák megoldásában többnyire más úton járt. 
(1981, 250. o.)
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örökkévalóság kérdésének felvetésén át jut el a társadalmi 
együttélésből fakadó problémák kibontásáig: a személy és 
társadalom viszonyáig, az emberi együttélés keretei, sza-
bályozó rendszerei, a társadalmi folyamatok, a hagyomány 
szerepének tisztázásáig, majd az ember és történelem vi-
szonya vizsgálatáig, „az ember legszemléletesebb képe” 
megrajzolásáig. 

Az antropológia újabb megközelítési lehetőségei 

és diszciplináris megmerevedése a katolikus 

teológiai gondolkodásban

A Nyíri Tamás melletti7 és utáni magyar katolikus teoló-
gia és a fi lozófi ai antropológia mint diszciplína – az újabb 
német teológia, mindenekelőtt Haeff ner hatására – a tár-
gyalás módszerét tekintve eltávolodott az „evangélikus–
katolikus szintézis” megközelítésétől.8 Gerd Haeff ner már 
hivatkozott, magyar nyelven megjelent tömör összefogla-

 7 A nyolcvanas évek hazai római katolikus fi lozófi ai antropológiai 
irodalmának áttekintése nem lenne teljes, ha nem említenénk meg Bol-
beritz Pál nagy, összegző, először 1981-ben megjelent, a szerző bevallása 
szerint ha nem is tudományos, de tudományos igénnyel írott művét, 
mely – már címválasztásában is – „Istenről, emberről és a vallásról szól 
a keresztény fi lozófi a gondolkodásának tükrében”. Bolberitz művének 
az embernek szentelt második fejezete A természetes Isten-ismeret antro-
pológiai háttere címet viseli. Elsősorban azt tekinti át, hogy „a fi lozófi ai 
gondolkodás történetében milyen megfogalmazásokat nyert az ember 
lényege”. A történeti háttér felvázolása után rendszerbe foglalva törek-
szik azokra a fogódzópontokra rámutatni, amelyek „az emberi lényeg 
sajátosságait úgy tárják fel, hogy Isten természetes ismerete ne legyen 
idegen az ember számára”. A szerző tudatosan nem kíván „teljes körű” 
fi lozófi ai antropológiát kifejteni, az ember és világ problémáinak feltá-
rását a fenomenológiai-antropológiai (tehát tisztán fi lozófi ai) megkö-
zelítésből kísérli meg. Ebből következően aztán a protestáns teológiák 
újabb teológiai antropológiai eredményeit éppúgy fi gyelmen kívül hagyja 
(sőt egyes teológusok, pl. Bonhoeff er véleményével kifejezetten vitába is 
száll, aki szerinte „nem látja a vallás lényegét”), mint a biblikus-teológi-
ai kutatások (akkor már széles körben hozzáférhető) szövegértelmezést 
segítő eredményeit. Fejtegetéseire a fi lozófi a és a fi lozófi atörténet „holt 
teherként” nehezedik rá, s bár végső soron eljut az ember és a világ vi-
szonyát érintő leglényegesebb kérdések felvetéséig (a világ megváltozott 
értelmezése és az ember világban elfoglalt helye, a világ nyitottsága, az 
élet értelme, a világ természeti voltának kérdése, a világ alakítása stb.), 
tárgyalásmódjára végig egyfajta valóságidegen formalizmus marad jel-
lemző. Lásd Bolberitz 1987, 179–314. o.
 8 A hazai teológiai gondolkodástól eltérő utat bejáró emigrációs 
magyar teológia nem európai szerzőire pedig nem is nagyon volt ha-
tással ez a megközelítés. Juhász László Bölcseleti embertana (első ki-
adása: Róma, 1978) inkább fi lozófi ai vitairat, mint rendszeres, teológiai 
megközelítésű embertan. A szerző a Nyugaton uralkodó idealizmus 
és pozitivizmus azon tucatnyi válfajával kívánt szembeszállni, „mely 
végzett a létező valóság tanával (metafi zika), a kozmológiával és az 
embertannal, hogy csupán az ismeretelméletet hagyja meg, mint ön-
magában kételkedő Hamletet a modern fi lozófi a tragikus színpadán” 
(idézve az 1983-as, hazai gyűjteményes kiadás alapján: Juhász 1983.)

lója négy fő részben fejti ki a teológusnak „az ember fi lo-
zófi ai lényegére” vonatkozó kérdésre adható válaszait, az 
erre vonatkozó tudás forrásait.

Az első az antropológiai vizsgálódás kiindulópontjának 
kérdése, mely a biológiai szemlélettől s annak elégtelensé-
ge kimutatásától jut el egy egyetemesebb emberlét sajátos-
ságainak feltárásáig. A második fő rész az emberlét alapdi-
menzióit (nyelv, társadalmiság, történelmiség és testiség) 
tárja fel, a harmadik az emberi lét szellemi összetevőire (a 
tudat mint a létről való tudás – az akaratszabadság) kérdez 
rá. Végül a negyedik részben „az emberi lét egysége és értel-
messége” a létezés alapvető feszültségeinek (végesség-vég-
telenség, halál) feloldási lehetőségét keresve jut el a fi lozófi -
ai antropológia és a teológia viszonyának meghatározásáig. 

Létünknek az „Istenre irányuló ontológiai alapviszo-
nya alkotja ember voltunk sajátosságát, egyszersmind pe-
dig az az oka annak is, hogy az antropológiai tudományo-
kat nem lehet maradéktalanul visszavezetni a fi zikára” 
– tágabb jelentésben a leíró és értelmező természettudo-
mányra (Haeffner 1996, 99. o.). Haeff ner a bűn kérdését 
külön nem értelmezi, az énesség problémájával is inkább 
csak közvetett módon, az individualizmus kritikája köré-
ben foglalkozik (uo. 35–36. o.).

Katolikus részről az egyik legfi gyelemreméltóbb teo-
lógiai antropológiai szintézis Birher Nándor9 (1973–) vilá-
gi teológus és jogász nevéhez köthető. A Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskola jegyzeteként 1998-ban jelent meg 
Az ember fi lozófi ája – Teleológiai antropológia című, átfogó 
igényű könyve, melynek alapjául Gianfranco Basti (1954–), 
a római pápai Lateráni Egyetem fi lozófi a tanszéke tanárá-
nak Az ember fi lozófi ája című műve szolgált. Az alcím egy-
ben a mű alapvető irányultságára is utal: a szerző teológiai 
alapokon nyugvó, de teleológiai szemléletű összefoglalót 
kívánt nyújtani, „az Egészet, az értelmet megvilágító va-
lóságot leírni”, s az ember számára „célt (teloszt) keresni 
a mai világban” (Birher 1998, 7. o.). Birher – olasz meste-
rét követve – azt vallja, hogy a szabad fi lozófi át mint „az 
egészet kutató” világát semmiféle módszer nem köti, kije-
lentései pedig „örökérvényűek”. Tárgyalása alapjául még-
is a transzcendentális tomizmust, a Rahner által kijelölt 
utat választja (uo. 14. o.) – az embert a maga egészében s 
nem valamely kiragadott kontextusban kívánja vizsgálni.

Munkája két fő részből áll: az első, „statikus” rész a fi -
lozófi a- és dogmatörténeti, antropológiai és antropológia-
történeti alapvetés, a második, dinamikus rész egy – erős 
tudományfi lozófi ai hatás alatt álló – rendszeres antropo-
lógia, mely az élet mibenléte, az emberi ismeret, a szabad-

 9 Az ügyvédként is dolgozó Birher a római Gregorianumon szerzett 
teológus oklevelet (1991–1996), majd Magyarországon jogi végzettsé-
get és minőségügyi szakmérnöki diplomát. Előbb a Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskolán, majd a Kaposvári Egyetemen is tanított, je-
lenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtörténeti, Jogelméleti 
és Egyházjogi Tanszékének habilitált egyetemi docense.
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ság és a személy összefüggéseit tárja fel. Könyve jó értelem-
ben vett tankönyv: pontos fogalmakkal dolgozik, tárgya-
lása rendszeres, kellően tagolt, az egyes tézisek kifejtését 
szövegközi gyakorlati magyarázatok segítik. Nem hiányos-
sága, hisz ilyen célkitűzése eleve nem volt, hogy a világ mai 
problémáival mélyebb dialógusba bocsátkozzon (bár bizo-
nyos kérdésekre, mint például az újabb evolúciós elméletek, 
nagyon is érzékenyen refl ektál), s különösen nem támasz-
kodik a nem teológiai antropológiák eredményeire sem.

Birher Nándor, a világi teológus vállalkozását mindazon-
által Kuminetz Géza, a könyv egyik lektora a kötet megjele-
nése után megjelent recenziójában annak eredeti szemléle-
tére hivatkozva joggal nevezte úttörő munkának. „A modern 
társadalmak embere nehezen találja meg a céljához vezető 
utat, s ha megtalálta is, megannyiszor letér róla. Alapvető 
célja birtokba nem vétele a nihilizmushoz vezet, s ennek a 
jelei kísértetiesen körvonalazódnak az ún. posztmodern tár-
sadalmakban. Ebben a kontextusban a cél megtalálását eg-
zisztenciális határhelyzetként éli meg az emberi észben Ja-
nus-arcú módon bízó ember” – írta róla (Kuminetz 2000). 

Ha a későbbi forrásokat nézzük, azt látjuk, hogy a mai 
hazai fi lozófi ai antropológia már nem az a rugalmas, friss, 
ökumenikus szemléletű, más teológiai irányzatokra nyitott 
tudomány, mint a nyolcvanas években volt: „szigorú érte-
lemben vett” diszciplínává vált, melynek kettős rendsze-
rét a „történelmi megközelítés” mint tantörténet és a szisz-
tematikus megközelítés mint a problémák rendszeres be-
mutatása jelenti. Ezt követik Rokay Zoltán (2000) és – a 
már hivatkozott – Boros István jegyzetei s ezek alapján a 
mai teológiai oktatás is. 

Míg Boros a szisztematikus rész kibontásában nagy 
vonalakban még követi Nyíri Tamás „emberközpontú” 
rendszerét, Rokay a gondolkodás és megismerés, akarat – 
szabad akarat, lelkiismeret, erkölcsiség, antropológiai is-
tenérvek s az ember mint személy kérdéskörök már-már 
címszavakban történő bemutatásával az antropológia né-
hány kérdésére (az embert jellemző tevékenységek, az em-
ber mint olyan, a kizárólag az emberre jellemző jelensé-
gek) koncentrál csupán (uo. 99. o.). Az eltávolodás Rokay-
nál tudatos; szerinte a katolikus megközelítés „felekezeti 
sajátosságából” adódó: míg – Rahner nyomán10 – a katoli-
kus megközelítés az antropológiához annak fi lozófi ai jel-

 10 Rahner és Vorgrimler a Teológiai kisszótárban az antropológiát az 
ember ama kísérleteként ragadja meg, hogy az a priori transzcendentális 
úton, Isten kinyilatkozatásából kiindulva vagy a posteriori tudományok 
(orvostudomány, biológia, pszichológia, szociológia stb.) segítségével ki-
alakítsa saját önértelmezését. A teológiai (s nem fi lozófi ai) antropológia a 
történeti kinyilatkoztatás meghallásán és az átélt hiten alapszik, az ember 
legátfogóbb meghatározásának pedig annak teremtményi voltát tartja. 
Az ilyen értelemben használt antropológia azonban a fi lozófi a mint a 
szellem transzcendenciája tanának részét képezi, s úgy konstruálja meg 
az embert, mint aki „lehetőség szerint az élő Isten igéjének hallgatója 
(Hörer des Wortes)”. Rahner–Vor grimler 1980, 37–38., 223. o.

lege szerint közelít, a protestáns – Pannenberg nyomán – 
az antropológia szükségszerűen teológiai jellegét hangsú-
lyozza (uo. 10–11. o.).

Hogy a katolikus teológia mennyire nem kezelte szigo-
rúan és következetesen ezt a kettősséget, nemcsak a Rah-
ner közvetlen szellemi köréhez tartozó Nyíri Tamás mun-
kássága bizonyítja, de Szabó Ferenc több kiadást megért, 
Az ember a világban című kis műve is. Szabó a II. vatikáni 
zsinat Az egyház a mai világban című konstitúciójának11 
az emberre és világra vonatkozó tanítását foglalta össze és 
kommentálta (Szabó 1974). Az európai műveltséggel és lá-
tókörrel rendelkező Szabó könyve – mint maga az emig-
rációban kifejtett sokirányú munkássága is – évtizedeken 
keresztül jelentős hatást gyakorolt a hazai teológiai gon-
dolkodásra. Sajátosságát az adja, hogy a modern ateizmu-
sokról szóló történeti ívű fejezet és egy bevezető teológiai 
embertani főrész után a zsinati dokumentum szerkezetét 
követve „kommentál”: kiváló kortárs teológiai szerzők vé-
leményét megszólaltatva magyaráz, a téziseket összefüg-
gésbe helyezi, az eltérő véleményeket ütközteti. 

Megközelítése tehát alapvetően teológiai, igaz, a kons-
titúció lelkipásztori irányultságából adódóan nem dog-
matikai,12 de a tárgyalás módját tekintve mindenképpen 
rendszeres problémafeldolgozás. Legalapvetőbben a GS 
szerkezetét követi: a második fő részben, Az ember és vi-
lága cím alatt az ember személyi méltóságára (GS 12–22), 
az emberi közösségre (GS 23–32), az ember a világban va-
ló tevékenységére (GS 33–39) vonatkozó tézisek magyará-
zatát adja, a záró fejezetben pedig a GS 40–45. pontjaira 
is fi gyelemmel a keresztény embernek a mai világban va-
ló küldetését értelmezi. 

Szabó munkája a hatvanas évek kutatási eredményei-
nek, teológiai irányzatainak, jellemző problémafelvetései-

 11 A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konsti-
túciója az Egyházról a mai világban. A GS jelentőségét, hatását fél év-
századdal annak elfogadása után is nehéz túlbecsülni. Tomka Ferenc 
szerint a konstitúció legnagyobb újdonsága az volt, hogy „kijelentette: 
az Egyház természetfeletti lényegének változatlansága mellett olyan va-
lóságosan a világban él és olyannyira kapcsolódik a világhoz – hiszen 
valóságosan emberi intézmény is –, hogy egyrészt folytonos párbeszéd-
ben kell állnia a világgal, másrészt szükségképpen változik, hibázik, 
eltorzulhat, s korról korra megújulásra szorul”. A zsinat megállapította 
az Egyházról, hogy az „isteni és egyúttal emberi valóság, mely kapcso-
latban áll korával. A GS tovább megy, s őszintén meg meri vallani, hogy 
az Egyház nemcsak szent, nemcsak »a tökéletesek társasága«, hanem 
a bűnösök Egyháza is.” Mikor a dokumentum a világról, az emberről 
beszél, „az újabb teológia és a zsinat mélyen optimista katolikus-keresz-
tény antropológiájának alapján áll. Ezen emberlátás alapján jelenti ki, 
hogy a keresztény – lényegi küldetéséből fakadóan – felelős a világért, 
az emberiségért, a társadalomért, a kultúráért, a politikai életért.” Vö. 
Tomka Ferenc: Gaudium et Spes és az Egyház önértelmezése. 
 12 Ahogy Tomka megállapítja: a dokumentum által követett látás-
módban egy új és sokak szerint minden teológiai tárgyra új fényt vető 
tudomány született meg: a lelkipásztori vagy gyakorlati teológia. Vö. 
Tomka 2002.
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nek meghatározottságában, az évtized végén született. Bizo-
nyos szempontból mára már jócskán meghaladottá vált: az a 
kontextus, amelyben ő a modern ateizmusok kérdését felve-
ti (a 18–19. század fi lozófi ai hagyománya, amely Voltaire-től 
Feuerbachon, Nietzschén, Auguste Comte-on, Marxon át a 
francia egzisztencialistákig ível), mára ha jelentőségét nem 
is, de aktualitását elvesztette. A jelenkor posztmodern gon-
dolkodásában már sem a (Szabó jellemzése szerint materia-
lista-szcientista) marxi humanizmus, sem az egzisztencialis-
ták humanizmusa nem játszik meghatározó szerepet (Szabó 
1974, 66. o.).13 Mint egy nagy hatással bíró s igen sok szem-
pontból változatlanul aktuális zsinati dokumentum alapos, 
biztos, európai műveltségű teológiai és fi lozófi ai talajon álló 
magyarázata azonban – Nyíri Tamás művei mellett – Szabó 
Ferenc könyve a teológiai antropológia problémáit rendsze-
res formában bemutató, mindmáig legfontosabb forrásmű-
vek egyike marad.14

Hivatkozott művek

A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konsti-
túciója az Egyházról a mai világban. Szent István Társulat, Bu-
dapest, 1967. Web: http://www.katolikus.hu/zsinat/zs_16.html. 

Békési Andor 1981. Kicsoda az ember? Új theológiai antropo-
lógia felé. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
Sajtóosztálya, Budapest.

Birher Nándor 1998. Az ember fi lozófi ája. Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskola, Veszprém.

Bolberitz Pál 1987. Isten, ember, vallás. 2. kiad. Ecclesia, Budapest.
Boros István 2006. Filozófi ai antropológia. Apor Vilmos Teo-

lógiai Főiskola, Vác.
Bucsay Mihály 1986 Teológiai antropológia. Magyar Filozófi ai 

Szemle, 1–2. 201–216. o.
Czakó István 2006. A szellem fogalma Karl Rahner metafi zi-

kai antropológiájában. Pro Philosophia Füzetek. Történet- és 
Kultúrbölcseleti Al-manah, 4. http://www.c3.hu/~prophil/
profi 064/czako.html.

 13 Szabó itt mutatott rá arra, hogy az egzisztencialista istenellenesség 
vagy istentagadás a hatvanas évekre már lassan divatjamúlt irányzattá 
lett, s mint rendszerbe foglalt ateizmus egyre inkább háttérbe szorult 
a marxizmus mögött, mely a rendszerbe foglalt istentagadásnak ural-
kodó formájává vált.
 14 Szabó Ferenc gazdag és szerteágazó későbbi munkásságában ter-
mészetesen igen sok olyan írást találunk, amely a hetvenes éveket köve-
tő évtizedek változásaira refl ektált – ide értve a posztmodern teológiai 
összefüggéseit is. Ezek közül témánk vonatkozásában kiemelkedik: 
Szabó 2009. 

Eld István 1978. Katolikus dogmatika. Szent István Társulat, 
Budapest.

Haeffner, Gerd 1996. Filozófi ai antropológia. Szegedi Hittudo-
mányi Főiskola, Szeged.

Horváth Pál 2008. Philosophia perennis. A modern katolikus 
gondolkodás története. Kairosz Kiadó, Budapest.

Juhász László 1983. Bölcseleti embertan. In: Alszeghy Zoltán – 
Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla (szerk.): Teoló-
giai vázlatok. 1. köt. Tanulmányok a teológia köréből a II. Vati-
káni Zsinat után. Szent István Társulat, Budapest. 317–418. o.

Juhász László 1978. Bölcseleti embertan. Róma. (Teológiai Kis-
könyvtár.)

Kránitz Mihály 2006. A magyar katolikus teológia a II. Vatikáni 
Zsinat után. Teológia, 40. évf. 3–4. 133–149. o.

Kuminetz Géza 2000. Az ember fi lozófi ája. Új Ember, LVI. évf. 
40. (2723.) sz. október 1. Web: http://ujember.katolikus.hu/
Archivum/001001/0604.html.

Nyíri Tamás 1969. A keresztény ember küldetése a világban. 
Szent István Társulat, Budapest.

Nyíri Tamás 1972. Antropológiai vázlatok. Szent István Társu-
lat, Budapest.

Nyíri Tamás 1981. Az ember a világban. Szent István Társulat, 
Budapest.

Pannenberg, Wolfh art 1983. Anthropologie in theologischer Per-
spektive. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Pannenberg, Wolfh art 1991. Mi az ember? Korunk antropológi-
ája a teológia fényében. Egyházfórum, Budapest.

Pannenberg, Wolfh art 2006. Rendszeres teológia. 2. köt. Osiris 
Kiadó, Budapest.

Rahner, Karl – Vorgrimler, Herbert 1980. Teológiai kisszótár. 
Szent István Társulat, Budapest.

Rokay Zoltán 2000. A fi lozófi ai antropológia a katolikus teológia 
szempontjából. Szent István Társulat, Budapest.

Szabó Ferenc 2009. Ateista humanizmus és posztmodern kul-
túra. Távlatok, 84. sz. http://www.tavlatok.hu/net/PDF-ek/
Ateista_humanizmus.pdf.

Szabó Ferenc 1974. Az ember és világa. 2. kiad. Róma.
Szathmáry Sándor 2008. Teológiai antropológia dióhéjban. Az 

emberről szóló keresztyén tanítás. 2. kiad. Károli Egyetemi 
Kiadó, Budapest.

Tomka Ferenc: Gaudium et Spes és az Egyház önértelmezése. 
Tomka Ferenc honlapja. http://tomkaferenc.hu/tanulma-
nyok/elmelkedesek-eloadasok/gaudium-et-spes-es-az-egy-
haz-onertelmezese/.

Tomka Ferenc 2002. Lelkipásztori szentségtan. 3., átdolg. kiad. 
Szent István Társulat, Budapest.

Turay Alfréd 1996. Kozmológiai antropológia. Katolikus Hittu-
dományi Főiskola, Szeged.

Vidrányi Katalin 1998. Karl Rahner teológiája. In: uő: Krisz-
tológia és antropológia. Összegyűjtött tanulmányok. Osiris, 
Budapest.



3 1 1  c

Betű és lélek a

Betű és lélek
g  B Á C S K A I  K Á R O L Y

S Z Ó K A P C S O L A T O K e

Nem csoda, ha a címet olvasva a Bibliát ismerők azonnal 
Pál apostol mondatára asszociálnak: „a betű megöl, a Lélek 
pedig megelevenít” (2Kor 3,6). Tágabb értelemben is helyes 
ez a bibliai asszociáció. Az apostol által használt „betű” 
fogalma jelképezi a törvényt és megjeleníti mindazt, ami 
Istennel kapcsolatosan tételekbe foglalható. A betű a kő-
be vésett igazság, az Isten népe ajkáról a Mindenható felé 
hangzó ének kottája. A Lélek ezzel szemben maga a sza-
badság, a törvény megtartásához, az Isten által kijelölt út 
megtételéhez szükséges ihletettség , a betű határokat húzó 
szigorán átléptetni képes improvizáció feltétele. Az igazán 
őszinte biblikus szemlélet mindkettőt Istennek tulajdonítja: 
a törvény betűjét, a parancsolatok kőtábláit is, de a Lélek 
megelevenítő erejét, a szeretet állandó és természetes re-
víziós képességét is. A betű és a Lélek alapjában véve nem 
egymás ellenségei a Bibliában, hanem egymásért léteznek; 
az egyik feltételezi, sőt igényli a másikat. Lélek nélkül a 
törvény, Isten parancsa a betűk tömegsírja marad. A Lé-
lek ugyanakkor olvasható és hallható, egymástól elhatárol-
ható, mondatokba foglalható szavak, vagyis üzenet nélkül 
ködös fi kció, kitapinthatatlan entitás az ember számára. 
Betű és Lélek: a kettő együtt jelenti Isten kinyilatkoztatá-
sát. Félreértés abból származhat, ha a betű üres marad, és 
önmagáért válik törvénnyé a törvény, más szóval Isten ki-
jelentését az ember nem Istennek tetsző módon értelmezi 
és használja. Ekkor a betű legrosszabb tulajdonsága juthat 
érvényre: az isteni értelem gyilkosává lehet. Ebben az eset-
ben, a betű által okozott „halált” elkerülendő, létfontosságú 
lesz az isteni tartalom közvetítése, pontosabban annak a 
képviselete, amire az ember önnön erejéből, a saját tudása 
alapján képtelen, amely üzenetet egyes-egyedül Isten Lelke 
adhatja tudtára és értelmezheti a számára.

Pál apostol Mózes szolgálatát, aki Isten törvényét ma-
ga hozta le a Sínai-hegyről Izrael népének kőtáblákra (az 
Isten ujjával írt kőtáblákra, 2Móz 31,18!) vésve, a halál be-
tűkkel kőbe vésett szolgálatának nevezi (2Kor 3,7). Hogyan 
és miért lehet ez az egyébként dicsőséges mózesi szolgá-
lat egyszersmind a halál szolgálata? Hogyan, miért és ki-
nek válhat gyilkosává a közvetlenül Isten ujjával írott tör-
vény? Hiszen másutt egyenesen azt írja Pál, hogy „a tör-
vény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó” (Róm 7,12), 
noha néhány sorral azelőtt megállapítja, „hogy éppen az 
életre adott parancsolat lett halálommá” (Róm 7,10). Isten 
Izraellel kötött szövetsége, a Tízparancsolat kézhez vétele 
és átadása valóban a halál szolgálata lett volna az ősei hité-

hez alapvetően hűséges rabbi, Saul-Pál szerint? Értelmez-
zük helyesen a mondatot! Tudja jól Pál apostol, hogy Isten 
a törvényt az ember életének mederben tartására, röviden 
az élet érdekében adta. Az ember bukottsága, bűne, vagy-
is a törvénynek való teljes kiszolgáltatottsága miatt azon-
ban éppen a törvény vált az ember gyilkosává úgy, hogy az 
ember a maga erejére hagyatkozva képtelen a törvény hatá-
lya alól mentesülni. Bujkálhat ugyan Isten elől, tagadhatja 
ugyan bűnét, a törvény azonban kegyetlen bíróként – és te-
gyük hozzá, jogosan – ítéli őt teológiai értelemben halál-
ra. Mózes szolgálata ezért lehetett az ember bűne és Isten 
kegyelme ütközéséről ihletett radikalizmussal prédikáló 
Pál apostol számára a halál szolgálata. Ezért fogalmazott 
úgy tömören, hogy a betű megöl. A törvény követelésének 
az ember képtelen eleget tenni, a törvény azonban a jelle-
géből adódóan arra képtelen, hogy a megtartására vagy a 
betartására „képesítse” az embert…

A régi szövetség, másképpen az ószövetség a betű szö-
vetsége volt: Isten a maga akaratát kőbe vésett parancsok-
ként, mintegy „kívülről” szegezte az embernek. Eljött azon-
ban az idő, amikor az ószövetség úgy, abban az értelemben 
veszíti el az érvényét, hogy Isten többé nem a betű szerint, 
hanem a Lélek által akar az ember Istene maradni. Más 
szóval „belülről”, benső meggyőzéssel akarja befolyásolni 
és alakítani az ember gondolatait és szándékait. Nem ob-
jektív módon szabályoz, hanem a szubjektumra, az énre, 
az ösztönökre épít. „A szemébe meredő törvényből csak 
azt érthette meg az ember, hogy ő annak nem tud megfe-
lelni”, írja elmélkedésében Victor János. A Lélek ellenben 
a reménytelen tehetetlenség, az egzisztenciális veszteség-
érzet – a teológiai halál – helyébe az új élet, a reménység, 
a győzelem távlatát adja. A betű tehát úgy öl meg, hogy a 
mulandó törvényhez és az ebben az értelemben ugyancsak 
mulandó ószövetséghez ragaszkodó ember mulandóságá-
ra, véges és halandó voltára mutat. 

Pál apostol érvelése szerint csak addig az ideig volt 
szükség a törvényre, amíg annak betűje előkészítette az em-
bert az új szövetségre Istennel. Megint Victor Jánost idéz-
ve, azért „ölt” a betű, hogy az összetört, megalázott ember 
a kegyelem kitárt karjaiba menekülhessen. Az ószövetség 
ideiglenessége után az új szövetség időtlensége következik. 
A mulandó és véges után („betű”) Isten még többről gon-
doskodott, és ez a több úgy más, mint az addigi, hogy egy-
úttal – mérhetetlen mértékben, „íratlanul” – túl is halad-
ja azt („Lélek”). A Lélek megelevenít, a Lélek nem véges, a 
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Lélek, nota bene, nem halandó. A mulandóval szemben ott 
a maradandó, a törvénnyel szemben ott az evangélium, az 
ószövetséggel szemben ott az új szövetség. Az Újszövetség 
nem cseréli ki az Ószövetséget, hanem abból következik, 
azt értelmezi. Betű az Ószövetség, de betű az Újszövetség 
is, mindkettő Isten írott igéje. Pál apostol „betűje” azon-
ban az a követelés, amely mindaddig vádolja az embert, 
amíg a vádat Isten Lelke el nem némítja, amíg a régi, az ó 
helyét át nem veszi az új. A Biblia olvasása során sohasem 
szabad arról megfeledkezni, hogy a Szentírás nem a betűi 
szerint ige, hanem az evangéliumi tartalma szerint, vagy-
is – lutheri véleményt idézve – csak annyira és annyiban, 
amennyire és amennyiben Krisztust hirdeti. Voltaképpen 
ugyanezt állítja a keresztény ókor egyik jeles írásmagya-
rázója, Órigenész is, amikor kimondja, hogy a Szentírás az 
isteni bölcsesség könyve, tartalma szerint pedig az „üdvös-
séges tanítás”, görögül dogmata sótéria. Ha ezt a Szentírás 
olvasója megérti, majd a szöveg alapján értelmesen kifejti, 
exegézise nem lesz elhibázott. Voltaképpen ebben a felfo-
gásban rejlik a Biblia szó szerinti értelmezésének a lénye-
ge is: a Szentírás nem a betűje, hanem a tartalma szerint 
Isten igéje. A tartalom, az isteni kijelentés azonban a be-
tűk, a szavak, a mondatok, a nyelvi eszközök, a szöveg ál-
ruhájában jelenik meg, hogy reálisan láthassuk, hallhas-
suk, találkozhassunk vele és értelmezhessük, „használhas-
suk” azt. A betű szerinti értelem tehát több önmagánál, 
amennyiben a Szentírás szövege nem irodalmi remekmű 
csupán, de teológiai tartalmat hordoz, a megváltásunkra 
vonatkozó tanítást rejti magában. Ezért végtelenül óvato-
san szabad csak bánnunk a Biblia szövegével, nehogy el-
szabjuk a ruhát vagy rossz helyre varrjuk a gombot, mert 
a betű, ad absurdum akár egy névelő is tartalmi értelem-
ben a dogmata sótéria része. 

A Szentírás szaván tájékozódva nem a betűk, hanem 
Isten előtt tisztelgünk. A szavak álcája mögött Krisztust 
keressük úgy, hogy a Biblia természetéből adódóan elő-
ször mindig a szöveggel szembesülünk. Ha átlépünk fö-
lötte, félő, hogy Luther hasonlatával élve egyúttal a pó-
lyába bújtatott gyermeket (Krisztust) is magunk mögött 
hagyjuk. Minden további szövegmagyarázó megfonto-
lás alapja az ókori iskoláktól a legújabb kor nyakateker-
ten mondvacsinált és nárcisztikusan önmagukra össz-
pontosító kísérleteiig a sensus litteralis, a Biblia szavához 
való hűség volt vagy kellene hogy legyen. A már Órige-
nész által felismert mélyebb bibliai értelem, a hüponoia 
felé is csak egy irányból, az írott szöveg felől vezet az út. 
A betű tehát nem kerülhető meg, Lélek nélkül viszont 
nem puhul a Krisztust magába burkoló pólyává, hanem 
az Isten szándékait kifürkészni igyekvő olvasó előtt a teo-
lógiai értelmezést ellehetetlenítő irodalmi akadállyá szi-
lárdul. Amint azt Pál apostol és Luther is természetesnek 
veszi tehát, itt talán megengedhető képzavarral, a téma 
gyökerei mélyen az Ószövetségig nyúlnak, hiszen mind-

két szövetségben, az óban és az újban is Istennel találko-
zik az ember. 

Ugyanakkor mind Pál, mind pedig Luther számára 
egyértelmű, hogy az Ószövetség az Újszövetséget példáz-
za. Az Ószövetséget Istennek az evangéliumokban, Jézus 
Krisztusban adott kijelentése előképeként lehet szemlél-
ni és tanulmányozni. Mivel pedig Krisztus csak egy van 
(most ebben az értelemben is solus Christus), evangélium 
sem lehet több mint egy, ami nem más, mint igehirdetés 
(viva vox evangelii), a Krisztusról, az Istenről és az ember-
ről szóló biblikusan aktuális prédikáció. Az Újszövetség 
iratainak szerzői voltaképpen mindannyian evangéliu-
mot írnak (tartalmi értelemben), még akkor is, ha műfaji 
szempontból nem annak megfelelően fejezik ki magukat. 
Nevezetesen ők is prédikálnak, csak másként. A műfaj sze-
rint is evangéliumot író kánoni négyek hosszabbak: Jézus 
megannyi cselekedetét megörökítik, és tanításairól is tu-
dósítanak. Pál és Péter levelei rövidebbek: ők nem szólnak 
Jézus cselekedeteiről, de a tanításáról sem. Az újszövetsé-
gi levélírók Jézus haláláról, feltámadásáról és győzelméről 
emlékeznek meg. Az ő számukra a hit szempontja fonto-
sabb, mint a hitelesség, más szóval a szűkebb értelemben 
vett történetiség. Tudják, hogy az evangéliumot nem a tör-
téneti Jézus hitelesíti, hanem a Feltámadott, aki még életé-
ben az igazság Lelkét ígéri tanítványainak (Jn 15,26; 16,23). 
Ez a Lélek állítja elénk Krisztust az Ószövetség szövegének 
olvasása során, nem pedig a saját fantáziánk képzel evan-
géliumi tartalmat az egyébként újszövetségi szempontból 
sok helyütt irreleváns mondanivalóba. Erre a Lélekre ha-
gyatkozva lépteti ki Luther a Szentírást a középkori egyház 
védőbástyái mögül, és adja azt a nép kezébe. A bibliatanul-
mányozás – legfőképpen lelki – eredményei nem egyedül a 
papságra vagy az egyházra tartoznak, hanem általában Is-
ten népére. A Biblia mindenkié! Kincstári eligazítás, egyhá-
zi magyarázat, klerikális póráz nélkül. Még bevezető elő-
szókra sincs valójában szükség, mert elegendő az, hogy a 
Szentírás önmagát magyarázza (Sacra Scriptura sui ipsius 
interpres, de tegyük hozzá azonnal, hogy a Szentlélek és 
nem a tudós emberi leleményesség által). 

Summa summarum, elsősorban tehát magára a szöveg-
re kell fi gyelni, és egyszerűen azon kell, azon lehet tájéko-
zódni, hogy mi van megírva, nem pedig az ókortól mind-
addig napvilágot látott magyarázatokra, értelmezési kísér-
letekre, amelyeket az egyház szentesített, egyszóval nem a 
hagyományokra. Olyannyira elegendő a Szentlélek veze-
tése a Biblia értelmezésében és oktatásában, hogy akár a 
családfő is taníthatja annak igazságaira háza népét. Ebben 
segíthetjük, akár tovább is képezhetjük őt (lásd Kis káté), 
helyette azonban ne akarjunk cselekedni és tanítani. Ter-
mészetéből adódóan tehát az evangélium nem tankönyv és 
nem törvénygyűjtemény, hanem a Krisztusban való hitre 
serkentő igehirdetés, Isten kegyelmével szembesítő bizony-
ságtétel. Ha tettekre ösztönöz, akkor Krisztus követésére ta-
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nít úgy, hogy a benne foglalt tételekkel Krisztus más tette-
ire és cselekedeteire fi gyelmeztet. Krisztustól független ke-
resztény cselekvés ugyanis nincsen: keresztény értelemben 
csak a hit teremheti meg a maga gyümölcseit, amelyek az-
után megmutatkoznak tettekben is, nem a hívő ember ere-
jéből, hanem a hitet szerző és tápláló Lélek által. Mi több, 
a hit kifejezetten keresi a tettekben való megmutatkozást, 
hiszen azok nélkül csak feltételezés maradna, hiú ábránd, 
kegyes kitaláció. Lutheri képpel: a hitet nem lehet zablára 
fogni, az mindenképpen feltűnik úgy, hogy jó cselekedetek-
ben tör ki. Tanúságot tesz az evangéliumról, és arra tanít-
ja az embereket. A lutheri szemlélet szerint a „hit”, vagyis 
a hívő ember egész életével, minden cselekedetével a má-
sik ember javán munkálkodik: ez a szeretet ösztönös pa-
rancsa. Ahol a szeretet és annak szoros nyomában a csele-
kedetek nem bontakoznak ki, ott a hit nem valóságos, ott 
Krisztust nem ismerik igazán. Olyan lutheri alapú, de bi-
zonyosan állítható, hogy bibliai alapú teológia sem létezik, 
amely kimerülne az elméleti bölcselkedésben, és ne kísér-
nék a szeretet látható és tapasztalható jelei. Ha angyalok 
nyelvén szólal is meg, ha minden bölcsesség birtokában is 
van, ha hegyeket elmozdítani képes hittel ragaszkodnak is 
hozzá, ám nélkülözi a szeretetet, az a teológia bibliai szem-
pontból hamis, üres és értéktelen (1Kor 13).

Mindezek után nem kívánhatunk mást, mint azt, hogy 

mindenkori bibliaolvasásunk alkalmával a betűket eleve-
nítse meg a Lélek, és a szövegen – de akár a szövegben is 
– az evangélium szelleme, ne pedig valamely más lelkü-
let uralkodjék. Luther máig hangzó biztatására így vegyük 
kezünkbe az Újszövetség (a Szentírás) könyveit, és ügyel-
jünk arra, hogy eszerint forgassuk azokat!
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Felelősség az egyházért

Szerkesztette:  Csepregi Zoltán
Luther Kiadó, Budapest, 2017. 

A Felelősség az egyházért című kötetbe azok a Luther-művek kerültek, amelyeket a szakirodalom 
hagyományosan főiratoknak (Hauptschrift en) vagy reformiratoknak szokott nevezni. Még a Masz-
nyik-féle kiadás is azonosult ezzel a felfogással, és valóban kiemelt helyre sorolta köteteiben ezt a po-
lemikus anyagot Egyházreformáló iratok cím alatt.

Kiadásunk ezt a kategóriát már nem értékítéletként, hanem tartalmi csoportosításként fogja fel. 
Az itt közölt tizenöt mű közös témái a pápai és az egyházi hatalom, illetve az ezekhez tapadó vissza-
élések, az igaz és a hamis egyház, valamint a szentségek.

A második kötet anyagának több mint a fele volt már eddig is hozzáférhető magyar fordításban, 
akadnak közöttük immár negyedik kiadásban megjelenő sikerdarabok, de ugyanígy első kiadású, hiánypótló, régóta nélkülözött és sür-
getett fordítások is. Igyekeztünk kötetünk tartalmának teljes magyar nyelvű hatástörténetét feltérképezni, minden korábbi, akár részleges 
magyarítást kézbe venni, illetve az e műveket feldolgozó hazai szakirodalmat hiánytalanul feltárni. Ebből, amit lehetett, felhasználtunk, 
az észrevett félrefordításokat kiküszöböltük, a hiányokat pótoltuk. Összesítve állítható, hogy egyetlenegy felhasznált fordítás sem került be 
változatlanul – és itt nem csupán elavult nyelvi fordulatok felfrissítésére vagy elkerülhetetlen szerkesztői beavatkozásokra kell gondolni, 
hanem tartalmi kiegészítésekre és tárgyi javításokra is.
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Miért szervezzünk új gyülekezeteket?

A New York-i Redeemer Presbiteriánus gyülekezet lel-
kipásztora, Tim Keller meggyőzően érvel amellett, 
hogy az evangélium hirdetése mindig evangéliumi kö-
zösségek (gyülekezetek) formálódásával jár, valamint 
nagyvárosi kontextusban az evangélium hirdetésének 
egyik leghatékonyabb módja új gyülekezetek plántá-
lása (Keller 2002). Tétele szerint az újonnan szerve-
zett gyülekezetek általában eredményesebben érik el a 
nem keresztényeket, hiszen sokkal több erőt mozgósí-
tanak újak megnyerésére, mint a már régebben meg-
lévő közösségek, amelyek hajlamosak figyelmüket in-
kább meglévő gyülekezeti tagjaikra fordítani. Nyil-
ván az egyház szolgálatának e két dimenzióját nem 
lehet egymás ellen kijátszani, de az újonnan születő 
gyülekezetek kifelé nyitottsága helyzetükből adódóan 
meghatározó. Továbbá, érvel Keller, az újonnan szü-
lető egyházközségek egyfajta innovációt, megújulást 
is hozhatnak a meglévő közösségek életébe. Egyrészt 
azért, mert szabadok arra, hogy új szolgálati formák-
kal kísérletezzenek, másrészt pedig azért, mert újabb 
és újabb kontextusban kell megbirkózniuk annak kér-
désével, hogyan érik el az evangéliummal és hogyan 
integrálják a gyülekezetbe azokat, akik kívül vannak. 
Mindezt megerősítik a Magyarországi Református Egy-
ház lakótelepeken született új gyülekezeteinek tapasz-
talatai (Czövek 2010, 164–169., 188. o.). A hagyomány 
és újítás gondolatköréhez tartozik az a meglátás, hogy 
a lakótelepi új gyülekezetek mintegy laboratóriumként 
működnek, ahol a misszió új formái születnek meg és 
kerülnek kipróbálásra. Az előadónak érdemes magyar 
lakótelepi missziói tapasztalatok fényében, pozitív, de 
kritikus módon mérlegelni és értékelni Keller tételeit. 

A gyülekezetplántálás egyházi feltételei

Az itthoni református gyülekezetplántálások tapaszta-
latai is igazolják azt a bibliai hangsúlyt, hogy – ideális 
esetben – gyülekezet plántál gyülekezetet. Szükséges, 
hogy a gyülekezetplántáló mögött támogató, imádko-
zó, missziói lelkületű gyülekezeti közösség álljon. Lát-
tunk példát arra, amikor e hozzáállás hiányában vagy 
éppen inkább akadályozó magatartás következtében az 
új gyülekezet szervezése bedőlt. Ez egyrészt komoly sze-
mélyes megbántottsággal, sérüléssel jár, másrészt felve-
ti annak kérdését is, hogy jól sáfárkodott-e az egyház 
azokkal a javakkal, amelyeket a munkába fektetett. El-
engedhetetlen tehát, hogy – amennyiben a közegyház 
is részese egy plántálás kezdeményezésének – az összes 
érintett fél (közegyház, anyagyülekezet, plántáló lelki-
pásztor) világosan lássa, mi a cél, és egy akarattal legye-
nek az új gyülekezet születésének támogatására nézve. 
Az anyagyülekezeti támogatás kérdéseiről a magyar re-
formátus lakótelepi gyülekezetek életében bővebben is 
olvashatunk (uo. 172–188. o.).

A gyülekezetplántáló személye

A gyülekezetplántálás speciális lelkészi szolgálat (amint 
számos egyéb lelkipásztori szolgálat is az), ezért fon-
tos kérdés, hogyan azonosítjuk azokat, akiknek erre 
elhívásuk van. Az elmúlt évtizedek észak-amerikai és 
nyugat-európai tapasztalatai alapján a gyülekezetplán-
tálásban aktívan részt vevő felekezetek, illetve az ún. 
gyülekezetplántáló hálózatok az erre a szolgálatra bel-
ső elhívással jelentkező jelölteket egy felmérésre vagy 
kiértékelésre hívják. A felmérés olyan kompetenciákat 
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vizsgál, amelyek megléte vagy hiánya kritikus egy új 
gyülekezet elkezdésének várható eredményessége szem-
pontjából. A széles körben elterjedt, úgynevezett Rid-
ley assessment például a következőkre fókuszál külö-
nösen is:

• Jövőképadás: Kialakítja a jövőképet, tervet kezde-
ményez és jelentős projekteket épít a semmiből a 
megvalósításig.

• Belső motiváció: Demonstrálja azt a képességet, 
hogy önmagától képes elkezdeni dolgokat, és ab-
ban kitartóan minőségi munkát végez.

• Mások bevonása a szolgálatba: Továbbadja a szol-
gálat stafétabotját úgy, hogy a helyébe lépők foly-
tatják azt.

• Nem hívők elérése: Folyamatosan keresi, hogyan 
érhet el másokat, és hogyan lehet hatással mások-
nak Krisztussal és az egyházzal való kapcsolatára.

• A hit gyakorlása: Istennel erős, élő kapcsolatban 
él, amelynek alapján kész jelentős hitbeli kocká-
zatra is.

Hangsúlyozni kell, hogy az ilyen típusú felmérés 
nem feltétlenül érint olyan egyéb, igen fontos készsége-
ket, tulajdonságokat, mint például az igehirdetés vagy 
a jelölt krisztusi jelleme, érettsége. A jelölt felmérése 
abban is igen hasznos, hogy rámutat, mely területe-
ken kell a további növekedésre, fejlődésre figyelemmel 
lennie. Az előadónak itt az a lehetősége és felelőssége, 
hogy hangsúlyozza, a gyülekezetplántálás (is) olyan 
szolgálat, amely nem mindenkié. Szükséges, hogy ez a 
meglátás meggyökerezzen minden olyan gyülekezeti, 
egyházi közösségben, amely új gyülekezetek plántálá-
sát kezdeményezi. 

A gyülekezetplántálás stratégiája

Átgondolandó az is, hogy milyen stratégiát követ egy plán-
tálás. A „semmiből való építkezés” modelljében a gyüleke-
zetplántáló egymaga kezdi a munkát a terepen. Kapcsolatot 
épít, közösséget szervez, evangélizál, és általában egy-két 
évvel az érkezés után indulnak a nyilvános istentisztele-
tek. Egy másik modell, amikor az anyagyülekezet kiküld 
és támogat egy missziói közösséget (kiscsoportot), akik az 
újonnan induló gyülekezet első szolgálói lesznek. Magyar-
országon egyelőre nincsenek példái az ún. újraplántálás-
nak, amikor egy a kihalás küszöbére érkezett gyülekezet-
be nemcsak új lelkipásztor érkezik, hanem vele együtt új 
gyülekezeti mag is, amely mintegy feléleszti a közösséget.1 
A különféle modellek áttanulmányozása lehetőséget adhat 
a lelkészi közösségnek arra, hogy a saját helyzetükben leg-
alkalmasabbnak tűnő stratégián gondolkodjanak. 
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Már négy éve, hogy idegen nyelveken, másfél éve pedig ma-
gyarul is megjelent a Szembenállástól a közösségig című do-
kumentum, és a reformációi megemlékezések is elérik leg-
magasabb intenzitásukat az ősszel, ezért itt az ideje, hogy 
ne a többé vagy kevésbé váratlanul jött meglepetés keltette 
kezdeti lelkesedéssel vagy éppen távolságtartó fenntartá-
sokkal tekintsünk erre a fontos iratra, jussunk túl az új-
donság okozta ilyen vagy olyan túlfűtöttségen és túlzáso-
kon. Talán még az 1999-ben Augsburgban a megigazulás 

kérdését tárgyaló Közös nyilatkozat publicitását is megha-
ladta nem annyira maga a szöveg, hanem az a tény, hogy 
2016. október 31-én Ferenc pápa Lundban találkozott a Lu-
theránus Világszövetség képviselőivel. Itt nem egyházdip-
lomáciai tárgyalások eredményét írták alá, hanem közös 
istentisztelettel tettek pecsétet a leírtakra.

A szövegről és az eseményről is bőségesen hírt adtak 
az egyházi és világi médiumok. Nem lehet információhi-
ányról beszélni, inkább bőségről, hiszen a hírekkel szinte 
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együtt érkeztek az értékelések is. Feltételezve, hogy a kol-
légák megfelelően tájékozottak a szövegekben és az esemé-
nyekben is, az előterjesztő első hozzájárulása a megbeszé-
léshez az lehetne, hogy ebből a nagy információáradatból 
kiemeli azokat a pontokat, amelyeket – akár egyetért ve-
lük, akár kérdésesnek tartja azokat – a lelkészi közösség-
ben együtt kellene értékelni.

Ennek során az lehet a szempont, hogy mennyiben 
tudunk egyetérteni az evangélikus és a római katolikus 
egyházról, a reformációról, a két egyház egykori és mai 
viszonyáról megfogalmazott állításokkal. Melyek azok az 
állítások, akármelyik kérdéskörről is legyen szó, amelyek-
kel nem tudunk egyetérteni, és miért nem? Gondolkod-
ni kellene azon is, hogy melyek a hiányok, vagyis mi az, 
aminek benne kellett volna lennie a közös szövegben, de 
nincs benne. Mit jelentenek ezek abból a szempontból, 
hogy a tisztán hirdetett evangélium egyháza vagyunk 
(akarunk lenni, illetve annak kell lennünk)? Hogyan vi-
szonyul a dokumentumban a reformációról és egyhá-
zainkról rajzolt kép ahhoz a képhez, amely bennünk él, 
amely a római katolikusokban él rólunk? Vagyis milyen 
kérdések következnek ebből a dokumentumból a saját 
egyházunkra nézve, és milyenek a római katolikus egy-
házra nézve (legalábbis a mi nézőpontunkból)? Milyen 
következményeket várunk az irat alapján egyházaink-
ban? Mi az esélye annak, hogy ezek bekövetkeznek, me-
lyek a nehézségek és az akadályok, mi a feladatunk ne-
künk, és mi a feladatuk nekik?

A megbeszélés vezetése során bizonyára nehézséget je-
lent majd megőrizni a jó arányt a személyes tapasztalatok 
és vélemények, valamint az absztrakt teológiai érvelés két 
szélsősége között.
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Az újszövetségi teológia legújabb kutatási eredményei
g  L Á S Z L Ó  V I R G I L

A rendelkezésre álló terjedelmi keretek között jórészt arra 
szorítkozom, hogy néhány olyan – lehetőleg magyar nyel-
ven is elérhető – szakirodalomra hívjam fel a fi gyelmet, 
amely segítséget nyújthat az LMK-ra való felkészüléshez 
néhány, az újszövetségi teológia kutatási szegmenséhez 
sorolható területen. 

Jézus igehirdetésének középpontjában kétségkívül „Is-
ten országa” állott. Ennélfogva szinte zavarba ejtő az a hi-
hetetlen színgazdagság, amely az elmúlt kétszáz év újszö-
vetségi kutatástörténetét jellemzi e fogalom értelmezé-
si kísérleteit illetően. Ha valaki szeretné ezt a témakört 
naprakészen áttekinteni, úgy kiváló összefoglalást talál-
hat róla Czire Szabolcs kétrészes vonatkozó tanulmányá-
ban (2006–2007).

Ugyancsak az erdélyi kutató egy hiánypótló, több mint 
ötszáz oldalas monográfi ával ajándékozta meg a magyar 
nyelvű olvasóközönséget a történeti Jézus-kutatás három 
nagy hullámának, illetve napjainkig ható aktuális kérdése-
inek a bemutatásával. A Jézus-kutatás története, módszer-
tana, a társadalomtudományok hozzájárulása, illetve a tör-
téneti Galilea és zsidóság kontextusának átfogó vizsgálata 
mellett kitér a mai legbefolyásosabb Jézus-kutatók mun-
kásságára is, de nem rejti véka alá az általuk „rekonstru-
ált” Jézus-portrék kritikai bemutatását sem (Czire 2009).

Kitűnő LMK-előadások alapjául szolgálhat az a könyv, 
amely néhány éve jelent meg magyarul a Kálvin Kiadó jó-
voltából (Dunn 2014). James D. G. Dunnról bízvást állít-
ható, hogy az elmúlt közel öt évtized egyik legnagyobb 
hatású újszövetséges kutatója, aki úgy Jézus és az evan-
géliumok kapcsán, mint az újszövetségi krisztológia, a ju-
daizmus és a kereszténység szétválása vagy a Pál-kutatás 
területén mind minőségileg, mind mennyiségileg egészen 
impozáns és szinte megkerülhetetlen életművel rendelke-
zik.1 Utóbbi kapcsán elegendő több mint hétszáz oldalas, 
átfogó, Pál teológiáját tárgyaló monográfi ájára utalnunk, 
amely kétségkívül mérföldkőnek számít a területen (Dunn 
1998). Róma-, Galata-, Kolossé-kommentárjai az exegeti-
ka terén is a legkurrensebb szerzők közé emelik őt. Éppen 
ezért igen üdvözlendő, hogy a most magyarul is elérhető-
vé vált, néhány friss előadása nyomán szerkesztett, ango-
lul 2011-ben megjelent kötete egy sok-sok ezer oldalon ki-
fejtett, páratlanul gazdag életmű kutatási eredményeinek 
és teológiai megfontolásainak az esszenciális összegzését 

 1 Egyházunk vonatkozásában megemlítendő, hogy dr. Cserháti Már-
tának, az EHE újszövetséges docensének ő volt a Doktorvatere a dur-
hami egyetemen. 

nyújtja mintegy kétszáz oldalba sűrítve. A kilenc előadás 
kilenc fejezetbe rendezve felöleli az újszövetségi teológia 
szinte teljes tematikai spektrumát a történeti Jézusra vo-
natkozó kérdéskörtől kezdve a szinoptikus evangéliumok 
sajátosságain át, a jánosi megközelítésen keresztül a mai 
Pál-kép aktuális kérdéseiig. A könyv kifejezetten olvasmá-
nyos, az Újszövetség iránt érdeklődők számára izgalmas 
és érdekfeszítő, s hiszem, hogy számos olyan momentum-
mal, kutatási eredménnyel, értelmezési megközelítéssel ta-
lálkozhatnak benne a lelkész kollégák, amelyek eddig eset-
leg nem kerültek a látókörükbe. 

Végezetül, hogy egy konkrétumot is hozzak, az areo-
págoszi beszéddel kapcsolatban jelzem, hogy mintegy 
hetvenéves vita látszik eldőlni napjainkban. Az ApCsel 
17,28a-ban olvasható „mert benne élünk, mozgunk és va-
gyunk” eredetéül több forráslehetőség is felmerült. Sokan 
a krétai költőt, fi lozófust, Epimenidészt (Kr. e. 600. k.) te-
kintették a legvalószínűbb forrásnak, akinek a szóban for-
gó Mínósz című költeményére ezenkívül Tit 1,12-ben is tör-
ténik utalás.2 Az epimenidészi szakaszban az a probléma 
gyökere, hogy a krétaiak elismerték ugyan, hogy Zeusz 
Úr, de azt állították, hogy felöklelte egy vadkan, és hogy 
meg tudják mutatni a sírját. Mínósz, Zeusz fi a erre a nyil-
vánvalóan szentségtörő és hazug állításra reagál Epimeni-
dész költeményében, amely görögül nem, hanem csak egy 
Isho’dad nevű 9. századi szír nesztoriánus kommentátor-
nak az Apostolok cselekedeteiről szóló művében maradt 
fenn idézetként.3 1949-ben Max Pohlenz egy tanulmányá-
ban megkérdőjelezte az epimenidészi eredetet, amely állás-
pontot aztán egészen napjainkig élvonalbeli ApCsel-kom-
mentárok egész sora vett át. Az ApCsel 17,28a és az Epime-
nidész körüli bizonytalanságok a közelmúltban végül arra 
sarkalták Claire K. Rothschildot, hogy a problémát alapo-
san körüljárva, az értelmezéstörténetet aprólékosan fel-
dolgozva a kérdéskörnek egy egész monográfi át szenteljen. 
Ebben végül nemcsak ApCsel 17,28a epimenidészi eredetét 
támasztja alá, hanem az egész areopágoszi beszéddel kap-
csolatban azt a tézisét fogalmazza meg, hogy „Lukács Pált 
egy karakter szerepében beszélteti (prosópoiia) azért, hogy 
a narratíva csúcspontján úgy »tűnhessen fel«, mint ez az 

 2 Tit 1,12: „Valaki közülük, saját prófétájuk mondta: »A krétaiak meg-
rögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség.«”
 3 „Sírt készítettek neked, ó szent és magasságos

A krétaiak, mindig hazugok, gonosz vadállatok, naplopó hasak!
De te nem vagy halott, élsz és megmaradsz örökkön-örökké,
Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk.” (Idézi Bruce 1988, 

338–339. o.)
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ősi krétai bölcs, az az egyén, akinek a krétai Zeusz-tisztelet 
Athénba való hozatalát tulajdonítják. Pálnak az Epimeni-
dészként való ilyen ábrázolása (…) találkozott a szerző leg-
fontosabb irodalmi céljainak egyikével, nevezetesen, hogy 
Pált mint a par excellence korai keresztény kultuszt átvivő 
facilitátort (ktistés, oikistés) mutassa be.”4 

Mindez izgalmas alapvetésül szolgálhat a teológiai üze-
net és a megfogalmazása keretéül szolgáló adott kulturá-
lis közeg egymáshoz való viszonyának újszövetségi példá-
kon való tanulmányozása tekintetében, hiszen Pál levelei-
ben is számos esetben felbukkan a jelenség. Fil 3,20-ban 
a mennyei polgárjogról beszél azoknak, akiknek identitá-
sát döntő mértékben meghatározta az a tény, hogy Filippi 
városa római kolónia volt különleges alkotmánnyal. Úgy 
kormányozták, mintha itáliai földön lett volna, ami olyan 
jogokat biztosított az ott lakóknak, amelyekkel a környék-
beliek nem rendelkeztek. Kol 1,13-ban arról olvasunk, hogy 
Isten hogyan vitte át a címzetteket szeretett Fia országá-
ba. Mindez utalás lehet párhuzamként a kolosséi közösség 
gyökereire. A zsidók jelenléte Kis-Ázsiában ugyanis a Kr. e. 
3. század elejéhez köthető, amikor III. (Nagy) Antiokhosz 
szeleukida uralkodó áttelepített 2000 zsidó családot Babi-
lonból Lydia és Phrygia vidékeire. Róm 8-ban Pál a zsidó 
jogban ismeretlen, éppen ezért római jogi eredetű örök-

 4 Rothschild 2014, 4. o. Érdekes momentum, hogy Rothschildtól el-
térően – ám véleményem szerint hasonló logika mentén – Joshua W. Jipp 
egy Rothschildéhoz képest nem sokkal korábbi tanulmányában (2012) 
aszerint érvel, hogy Lukács Pált Szókratész redivivusként ábrázolja. 

befogadás (hüiothesia) öröklési jogi hatásait ecsetelve fejti 
ki teológiai mondandóját, amelynek tartalma azonban az 
ószövetségi, a választott népre vonatkozó istengyermekség 
gondolatának a pogánykeresztényekre való kiterjesztése.
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Formai és tartalmi kritériumok az igehirdetésben
g  S Z A B Ó N É  M Á T R A I  M A R I A N N A

 Mielőtt bármely részkérdésen elgondolkodnánk, üdvö-
zölni szeretném a témát az LMK-témák sorában. Nagy 
szükség van arra, hogy az igehirdetéssel foglalkozzunk, 
mert minden lelkésznek arra szól a mandátuma, hogy hi-
vatásszerűen hirdesse – Ernst Lange kifejezésével élve –, 
kommunikálja az evangéliumot. És bár sokágú a lelkészi 
tevékenység, az igehirdetés marad a legelső helyen, nem 
helyettesíthető egyéb fontos tevékenységekkel: lelkigon-
dozással, hitoktatással vagy közösségépítéssel (1Kor 1,21).

Nyilván nem az a cél, hogy az idei LMK-üléseken fogal-
mazzuk meg az igehirdetés tartalmi és formai kritériumait, 
bár a klasszikus megállapítások (igeszerű, textusszerű, gyü-
lekezetszerű; mit, hol, ki, kinek, hogyan prédikál stb.) újra-
fogalmazása és a velük való aktuális szembesülés minden 
kornak saját feladata. Nekünk is. Akár egy idei LMK-nak is.

Vannak emellett olyan tipikusan mai kihívások, ame-
lyekkel szükséges foglalkoznunk. Ezek közül ajánlok né-
hányat a következőkben.

A tartalom elsőbbsége

Nemcsak unalmas prédikációt, hanem az igehirdető meg-
fáradását is eredményezi, ha az igehirdetésben a tartalom 
elveszíti a vezető szerepet. Szoktuk mondani, úgysem értik 
meg, ezért nem érdemes gazdag és igényes tartalmat prédi-
kálni. Egész biztos, hogy ez nem igaz. A követhető formába 
öntött, igazi, jó tartalmat mindenütt megértik. Az érdekes 
formának feltétele azonban, hogy az igehirdető nagyon biztos 
legyen mondanivalója tartalmában. Csak a jó tartalomhoz 
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lehetséges jó formát találni. Fordítva nem. Hiába találunk 
ki érdekes formát, az nem fog jó tartalmat magával hozni.

Tapasztalatom szerint a megfáradásunknak két döntő 
oka van. Az egyik, ha huzamos időn át megengedjük ma-
gunknak az odavetett, „magam sem veszem komolyan” 
típusú prédikációkat; a másik a visszhangtalan hallgatók, 
akik nemcsak nem jeleznek vissza, hanem magatartásuk 
azt üzeni, hogy minden mindegy. E két ok közül az első 
múlik rajtunk. S ha merjük komolyan venni a szószéken 
töltött 15 percet, még az is lehet, Isten megengedi, hogy át-
éljük az ige életformáló erejét. 

Kérdezzük meg: Emlékszünk-e még Rudolf Bohren pré-
dikációs alapelvére: örömmel és szenvedéllyel prédikáljunk? 
Vajon megkopott-e bennünk ez a belső tartás, és ha igen, mi-
kor? Ki és mi működött közre ebben a veszteségben? Lehetsé-
ges-e visszanyernünk? Tudunk-e egymásnak ebben segíteni?

Tartalmi szempontból is nagyon fontos a gyülekezet-
szerűség. Mindenki tapasztalhatja viszont, hogy keskeny 
ösvény választja el egymástól az egészséges gyülekezet-
szerűséget és az igények kielégítését, hogy ti. saját legjobb 
meggyőződésünk ellenére azt prédikáljuk, amit hallani 
szeretnének. Korszellem, adott gyülekezeti szituáció is nö-
velheti a „szolgáljuk ki az igényeket” kísértését. Egy véle-
ménycserét talán ez a téma is megérdemel.

A gyülekezetszerűséget szolgálják a prédikációban az 
illusztrációk, a szemléltető történetek, bizonyos értelem-
ben a lelkigondozói megközelítések is. Egy idő után érde-
mes megvizsgálni, nem nőttek-e az eredeti tartalom fölé 
a szemléltetést vagy a lelkigondozói irányultságot szolgá-
ló történetek, látásmódok, maga az észjárás és az attitűd. 

Kérdezzük meg: Kell-e valamit tennünk a teológiai tar-
talom megtisztításáért az igehirdetéseinkben?

Magam elsősorban teológushallgatók prédikációit 
hallgatom, de nemcsak őket környékezi meg egy aktuá-
lis veszély, ez pedig a megelégedés egy általános keresz-
tény beszéddel. Ma nem lehet olyan sok időt és fi gyel-
met fordítani egy-egy igehirdetésre való felkészülésre, 
amennyit ez a feladat megkövetelne. Fizikai képtelen-
ség egyhetes vagy több napos készülési mintákat követ-
ni. Abból viszont nem szabad engedni, hogy egy textus 
magyarázatában az a speciális, konkrét üzenet hangoz-
zék el, ami abban a textusban benne van, amit az a tex-
tus tartalmaz. Ne olyan általános teológiai, krisztológiai 
igazságokat ismételgessünk, amelyek bármelyik textus 
kapcsán elmondhatók, hanem mélyedjünk el az igében, 
és próbáljuk azt a színt, azt a többlet-mondanivalót meg-
találni, amely másutt nem, csak az adott textusban ta-
lálható! Véleményem szerint ezzel a munkával teszünk 
legtöbbet az érdekes prédikációért, illetve ezzel mentjük 
meg magunkat az igehirdetésben való megfáradástól is.

Osszunk meg egymással olyan élményt, amikor kife-
jezetten örömöt okozott egy textussal való küzdelem és a 
speciális, textushű mondanivaló megtalálása!

Aktuális formai követelmények/kihívások

Az időtartam kérdése kívánkozik itt az első helyre. Két-
ségtelen, hogy a mai hallgatók rövidebb ideig tudnak vagy 
szoktak koncentrálni, mint az egy-két évtizeddel koráb-
biak. Nem annyi a dolgunk azonban, hogy a bárki által 
könnyedén elérhető kommunikációelméleti sokkoló ada-
tokkal bombázzuk egymást, hogy ki hányadik másodperc-
ben kapcsol ki vagy vonul belső száműzetésbe. A hallga-
tói fi gyelem mindig is hullámzó volt és marad, kikapcsol, 
majd újra visszatér. Ha egy pillantást vetünk pél. jól menő 
református gyülekezetek honlapjára, ott az esetek többsé-
gében méretben is komoly bibliatanulmányozást találunk 
a vasárnapi istentiszteleteken. Azt gondolom, a saját gyü-
lekezetünk ismerete ezen a téren a legfontosabb mérce, 
amihez alkalmazkodnunk kell.

Beszéljük meg: Kinek milyen gyülekezeti tapasztala-
tai vannak ezen a téren? Változott-e, változik-e a vélemé-
nyünk a prédikáció időtartamát illetően? Mi változtatja?

Szintén nagyon fontos kihívás a koncentrált tartalom 
iránti igény. Nemcsak a hallgatóinkét, a mi gondolkodás-
módunkat, koncentrálási technikánkat is befolyásolja a 
digitális világ. A fi gyelmünket egyszerre sokféle inger éri, 
nehezen koncentrálunk egy dologra, a lineáris gondolko-
dást egyfajta patchwork-fi gyelem váltotta fel. Összefüggő 
beszédet viszont nem lehet követni, csak akkor, ha világos 
a struktúrája, megjegyezhető a vázlata.

Kérdezzük meg: Fordítunk-e még energiát arra, hogy 
jól strukturált legyen az igehirdetésünk, vagy engedünk 
a kísértésnek, és csapongva haladunk egyik eszünkbe vil-
lanó témától a másikig? Észrevesszük-e, hogy önkritikára 
van szükségünk ezen a téren?

Nagyon sok tipikus mai kihívást lehetne még felsorol-
ni, én még egyre szorítkozom: a gyülekezetnek címzett 
szabad beszéd igényére. A mai homiletikák nagyon nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a prédikációban nem el-
mondunk, közlünk valamilyen igazságot, hanem megszó-
lítjuk a gyülekezetet az evangélium szavával. Ernst Lan-
ge úgy határozza meg az igehirdetést, hogy az beszélge-
tés a hallgatóval az ő életéről, Jézus jelenlétében. Ennek a 
műfaji meghatározásnak megvannak az előadásmódbe-
li következményei. Mindenekelőtt az, hogy egy beszélge-
tést nem lehet papírról olvasni (pláne tabletről!). Az ige-
hirdetésnek szabad beszédnek kell lennie. És azonnal ki 
kell mondani a mondat másik felét: ez nem jelent pon-
gyola, felkészületlen, kontrollálatlan szöveget, csak na-
gyon gondos előkészület után tud erre a szabad beszéd-
re sor kerülni. Mit követel mindez a prédikátortól? Önfe-
gyelmet, nagyon kemény koncentrációt és az értelmünk, 
gondolkodásunk edzésben tartását.

Beszéljük meg: Mit teszünk értelmünk frissen tartása, 
edzése érdekében? Mit olvasunk? Milyen műsorokat, fi l-
meket nézünk? Mi segít, mi tompít el? Mi az, ami úgy szó-
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rakoztat, hogy felüdít, nem pedig ellaposít? Hogyan tud-
nánk a kulturális igényeinket csiszolni, frissen tartani – 
önmagunk és hallgatóink javára?

Források börzéje

Végül javaslok egy ötletbörzét, illetve tapasztalatcserét. 
Pár éve lehetett azon panaszkodni, hogy kevés forrás áll az 
ember rendelkezésére a prédikációra készülés során. Ma 
ennek a fordítottjától szenvedünk. Elárasztanak minket 
az internetes írások, beszédek. Mint tudjuk, ugyanolyan 
eséllyel bukkanhatunk nemes, értékes anyagra, mint ér-
téktelen selejtre, sőt kifejezetten félrevezető gondolatokra. 
Érdemes lenne egy tapasztalatcserét szervezni az LMK-ülé-
sen: osszuk meg egymással a bevált forrásokat, mondjuk 

el kritikai megjegyzéseinket, segítsük egymást eligazodni 
az internetes források dzsungelében!
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Laikusok és presbiterek szolgálata a gyülekezetben
g  G A R Á D I  P É T E R

A laikusok és presbiterek gyülekezeti szolgálatával kap-
csolatban mindig vannak kivételek, pozitív példák, még a 
Magyarországi Evang élikus Egyházban is. Mégis, sokan 
ma is – lelkészek és laikusok, közöttük a presbiterek –, há-
borús körülmények között – mert ma az van – a „boldog 
békeidőket” élik. A „boldog békeidők” pedig csapda, mert 
észrevétlenül szolgáltató(ka)t és fogyasztó(ka)t „termel ki” 
az egyházban. A fogyasztók fi zetnek (idővel: „én rászánom 
az időt, és eljárok a templomba”; anyagiakkal: „rendesen 
fi zetem az egyházfenntartói járulékot, és a perselybe is do-
bok” stb.), a lelkészek pedig a „kiszolgálók” szerepkörébe 
csúsznak. Nem azért, mert ezt akarják, hanem az egyház-
ba is beszüremkedő világi közvélekedés sodorja ebbe őket.

Hol vagy, egyetemes papság? – Defi cit az egyházban

Az egyetemes papság lutheri értelmezése Véghelyi Antal dol-
gozatából egyértelmű (2008): Luther a megkeresztelt hívők 
egyetemes papságáról beszél. Kell, hogy szüntelenül közben-
járjanak egymásért imádságban, kell, hogy életüket Isten ke-
zében tudva, áldozatot vállaljanak, és akár életüket is odaadják 
egymásért, továbbá testvérként vigasztalják a másik embert. 
Istenhez nem (papi) közvetítőn keresztül lehet csak szólni, ha-
nem közvetlenül is, ez is egyetemesen „pappá tesz” minden ke-
resztényt. De Luther gondolkodásában mindez a keresztény élet 
területére tartozik, és nem az egyházi szolgálatéra. (Uo. 21. o.)

Akárhogy vizsgáljuk Véghelyi Antal fenti állításait, két 
megállapítást azért kell tennünk:

1. A keresztény embernél a keresztény életet és az egy-
házban megélt életet nem lehet, nem szabad külön-
választani.

2. A nem lelkészek tevékenysége az egyházi életben szol-
gálat, „Istentől az Isten népe, a gyülekezet felé” (uo. 
22. o.), akárcsak a lelkészeké.

Laikus és lelkész szolgálata között a különbség tehát 
nem itt van, hanem abban, ami a lelkészi ordinációkor el-
hangzik (Agenda 2: 443–454. o.). Az egyetemes papság azt 
feltételezi, hogy minden egyháztag a gyülekezetében is szol-
gál. Nem csak a lelkész és nem csak kevesen a nem lelké-
szek közül. Ez gyülekezetenként eltérő módon ugyan, de 
korunkban nagy defi cit, a szó minden jelentésében: hiány, 
veszteség, tartozás, ráfi zetés.

Amikor nincs helyzetérzet

Még úgy érezzük, véljük, hogy nincs „helyzet”. Ilyenkor ha 
nem is teljes, de gyakori a lelkészre hagyatkozás: „Majd a 
lelkész megcsinálja. Ő ért hozzá. Ő tanulta. Ezért fi zetjük. 
Neki erre van ideje, nekem nincs. Magának való, úgysem 
engedné.” A szolgálat tekintetében korunkban „leült” az 
egyház népe. Ugyanakkor kötelező a megjegyzés: tisztelet 
a kevés kivételnek.
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Márpedig helyzet van

Mondhatni, „helyzet” nemcsak ma van, hanem egyházunk 
történetében számtalanszor volt. A vészkorszakban, a pro-
testánsüldözés idején, évszázadokon keresztül vidéken a 
közlekedési viszonyok miatt, az I. és II. világháború alatt, 
stb. Ilyenkor nemegyszer a laikus szolgálatok tartották fenn 
a folyamatosságot a gyülekezeti életben (Frenkl 2010). De 
nemcsak az evangélikusoknál van „helyzet” manapság, ha-
nem minden felekezetnél. A katolikusoknál a II. vatikáni 
zsinat és a paphiány által kikényszerített „helyzet” formálja 
a gondolkodást a laikus szolgálatokról (Máté-Tóth 1998). 
Itt már látszanak a kezdeti eredményei annak, hogy a lai-
kus szolgálatot engedik azoknak, akik maguktól készek rá; 
kérik rá azokat, akiket erre kérni kell; és biztatják rá azo-
kat, akiket kishitűségük gátol (Szabó 2000). 

Az evangélikus egyházban a „helyzet” nagyon külön-
böző. A városi gyülekezeteknek nem mindegyike érzi a 
lai kus szolgálatok igénybevételének kényszerét. Ha van, jó, 
köszönjük, ha nincs, mit tehetünk… A majdnem 100 szá-
zalékban szórványhelyzetbe került falusi gyülekezetek-
ben a laikus szolgálók hiánya nagy, míg egyes határon tú-
li magyar gyülekezetekben a lelkészhiány miatt „üvöltő”.

Megérteni, elemezni és tenni

„Luther gondolatait ebben a kérdésben sem érthetjük meg 
igazán, ha fi gyelmen kívül hagyjuk korának egyházi miliőjét.” 
(Véghelyi 2008) E fi gyelmeztetés alapján mi sem hagyhatjuk 
fi gyelmen kívül korunk egyházi miliőjét. Itt zés János püspök 
a laikus szolgálókkal kapcsolatban ezt ismerte fel: „…nap ja-
ink ban a népegyházi keretek lassú felbomlásának lehetünk 
tanúi. A jövőben a kisközösségek, a gyülekezeti rétegalkal-
mak jutnak majd jelentős szerephez. A mi egyházunkban is 
vannak olyan családok, amelyek – a lelkész jóváhagyásával 
és a tanítás tisztaságának felügyeletével – rendszeresen ösz-
szegyűlnek bibliatanulmányozásra, imaközösségre. Ezeknek 
a kisközösségeknek nagy szerepük van: segítségükkel újul-
hat meg egyházunk.” (Menyes 2003) A mintát a laikus szol-
gálatra a presbitereknek kellene adni, nemcsak a formális, 
hanem az aktív szolgálatra is. „Uram a szolgálatodba állítást 
kezd rajtam” – szóljon minden presbiter imája.

Bíró László római katolikus püspök a megértés, elemzés 
és cselekvés folyamatában a következőkig jut el: „A laikus 
az Egyházban ugyanolyan méltósággal bír, mint a szerze-
tes vagy a pap. Karizmája éppen a laikus állapotban rejlik, 
hogy tudniillik ott tudja megjeleníteni az Egyházat, ahol a 
szerzetes vagy a pap nem tud jelen lenni. […] Az új evan-
gelizáció témájában a Krisztus-hívők élő hitéről és az eb-
ből fakadó tevékeny szolgálatról van szó.”1

 1 http://www.tordasrk.hu/informaciok/16.

Határ a csillagos ég

A megkeresztelt laikusok szolgálata, néhány kivételtől 
eltekintve, szinte végtelen. A kivételeket ismerjük, ezért 
ezeket nem sorolom. Mégsem általános a laikus szolgá-
lat. Ennek sok oka van. Közülük néhány (fontossági sor-
rend nélkül):

• Laikusként nehezen válik valaki fogyasztóból szol-
gálóvá.

• A bibliai és egyháztörténeti minták ismeretének hi-
ánya vagy fi gyelmen kívül hagyása miatt.

• Lelkészi hozzáállás miatt, mert a lelkész
 – nem látott erre mintát, vagy rossz mintát látott;
 – szemérmes, és nem akar felkérni laikust;
 – féltékeny;
 – nincs kit felkérni, vagy azt hiszi, hogy nincs kit;
 – nincs ideje a laikus felkészítésére.

• A laikus részéről az alkalmatlanság helytelen értel-
mezése miatt (nemcsak magát, hanem Istent is alkal-
matlannak tartja, hogy belőle, az alkalmatlanból al-
kalmasat formáljon).

A kishitűséggel kapcsolatban Joó Sándor református 
tiszteletes így ír: „Sokszor hallom egyházunk tagjaitól az 
ilyen kifejezést: Kérem, én csak egyszerű laikus vagyok! 
Azt szoktam rá mondani nekik: Bár igazán az lennél, a szó-
nak eredeti értelmében! Mert a laikus szónak nagyon szép 
eredeti jelentése van. A görög laosz szóból származik, ami 
’népet’ jelent. És a Bibliában a laosz szónak megkülönböz-
tető jelentése van: a többi nemzettel szemben a laosz a ki-
választott nép neve.”2

Minden keresztény a kiválasztott néphez tartozik. Ezt 
kell tudatosítani, erősíteni a laikusokban, erről az alapról 
kell felkérni és képezni őket. Ez pedig a klerikusok felada-
ta (Garádi 2015).

Az Úrért

Nincs olyan gyülekezet, ahol ne lehetne minden gyüle-
kezeti tagot valamilyen szolgálatra felkérni. Még az ott-
hon lévő mozgásképtelent is lehet például imaszolgálatra. 
Fontos, hogy a szolgálat szükségességét (visszahatóan a 
szolgálóra is – lelki feedback), alázatát és méltóságát kell 
hangsúlyozni. Méltóságát, hogy Isten engem, a méltatlant 
méltóvá tesz arra, hogy őt szolgáljam. Nem a gyülekezete-
met, nem a lelkészemet, hanem azt, aki élete odaadásával 
szolgálta az én üdvösségemet. 

 2 Joó Sándor: Laikusok méltósága és feladata. Igehirdetés 1954. 
szeptember 19-én. joosandor.hu/predikacio/1954-09/laikusok-melto-
saga-es-feladata.
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A lelkészi életpályamodellről
g  J O Ó B  M Á T É  –  K E N D E H  K .  P É T E R

 Az egyház jövőképében megkerülhetetlen szerepe van a 
lelkészi szolgálatnak. A lelkészi életpályamodell beveze-
tése ennek a kiemelten fontos szerepnek az elismerése az 
egyház közössége részéről és elfogadása a lelkészi szolgá-
latban állók, illetve arra készülők részéről. Az egyház kö-
zössége kifejezi, hogy megbecsüli és a maga eszközeivel 
biztosítani kívánja a lelkészi szolgálat feltételeit és megfo-
galmazza elvárását arra nézve, hogy a lelkészi szolgálatban 
állók életpályájukon haladva egyre elmélyültebben töltsék 
be hivatásukat. A lelkészi szolgálatban állók kifejezik azt 
az elköteleződésüket, hogy a közösség feléjük támasztott 
elvárásait lelkészi szolgálatukra nézve elfogadják.

A lelkészi szolgálat alapvető feladata az egyház közössé-
ge és az adott lelkész személyes hittapasztalatában is meg-
élt evangélium átadása a rájuk bízott közösségek és egyének 
számára. Az életpályamodell bevezetésével az egyház kifeje-
zi, hogy a lelkész személyét és az e személynek szóló elhívást 
tekinti olyan védendő, megőrzendő és kiteljesítendő érték-
nek, amellyel a lelkészi szolgálat végezhető. Ezért a lelkészi 
életpályamodell együttesen veszi tekintetbe a lelkészi szol-
gálat szakmai (teológiai), mentális és spirituális vetületeit. 
Elsősorban a lelkész (nem csak szakmai) személyiségének 
alakulását igyekszik segíteni azáltal, hogy a lelkészi szolgá-
lathoz szükséges készségek, kompetenciák elsajátításában, 
megőrzésében kíván lehetőségeket és ösztönzést adni. Alap-
vető célja, hogy a lelkész a szolgálata során tapasztalt kihívá-
sokkal felkészülten tudjon szembenézni, az újabb szolgálati 
területeken az ahhoz szükséges kompetenciákkal rendelkez-
zen. Továbbá mivel a különböző szolgálati területeket érin-
tő kihívások a körülmények meghatározottságában újrafo-
galmazódnak, ezért szükséges a már meglévő kompetenci-
ák folyamatos fejlesztése.

A lelkészi életpályamodell egyszerre épít a már meglévő, 
a lelkészi szolgálat meghatározását és támogatását célzó ala-

pokra és gyakorlatokra, és fogalmaz meg újabb elemeket an-
nak érdekében, hogy a lelkészeket és az egyház közösségét se-
gítse a lelkészi szolgálat kiteljesedésében. Három fő területen 
szervezi rendszerbe a lelkészi életpálya meghatározó elemeit:

1. A szakmai továbbképzést biztosító képzési és minő-
sítési rendszer.

2. A lelkész személyiségét támogató és az esetleges el-
akadásokban segítséget nyújtó támogató szolgálat és 
jelzőrendszer.

3. A lelkészek egzisztenciális életfeltételeit biztosító il-
letményrendszer.

A három terület szorosan összefügg, együttes érvénye-
sülésük eredményezheti, hogy olyan irányt szabhat a lel-
készi életpályának, amely az azon haladóknak (lelkészek) 
egzisztenciális biztonságot nyújt, kiszámíthatóvá teszi szá-
mukra a szakmai életutat, megteremti a hivatásban való 
megújulás lehetőségét, és védi-támogatja a szakmai, men-
tális és spirituális személyiséget. A közösség (egyház) szá-
mára pedig egyfajta minőségbiztosítással szolgál.

A lelkészi életpályamodell bevezetése és közösen vál-
lalt fenntartása már rövid távon csökkentheti a lelkészek 
bizonytalanságból és a megtapasztalt (illetve feltételezett) 
igazságtalanságokból adódó frusztráltságát. Hosszabb tá-
von vonzóbbá teheti az evangélikus lelkészi életpályát, hoz-
zájárulhat az egyház egészében és az egyes gyülekezetek-
ben/intézményekben a stratégiai tudatosság fejlődéséhez. 
Amennyire szükséges, egységesíti a lelkészi szolgálattal 
szemben támasztott elvárásokat, az egzisztenciális meg-
becsültség mértékét, és támogatja a speciális lelkészi szol-
gálatok felé való orientációt úgy, hogy az egyes személyi-
ségekben meglévő lehetőségeket, készségeket, indíttatáso-
kat tudatosan számba veszi, és segíti azok kiteljesedését. 

Összességében – amennyire egy emberi közösség ezt 
garantálni tudja – előre láthatóvá teszi a lelkészi életpálya 
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külső tényezőit (az elvárások és az anyagi megbecsültség 
tekintetében), lehetőséget és ösztönzést ad a személyre sza-
bott, illetve az adott szolgálati területhez szükséges kompe-
tenciák elsajátítására, és támogatást nyújt a szakmai, men-
tális, spirituális személyiség kiteljesedésében.

Közös továbbgondolásra ajánlott kérdések

• Milyen hosszabb-rövidebb távú továbbképzést tarta-
nának fontosnak a saját lelkészi szolgálatuk elmélyí-
tése érdekében?

• Hogyan tudjuk egymást motiválni, hogy elakadá-
sunk esetében szakszerű, ha szükséges, külső segít-
séget vegyünk igénybe?

• A garantált bérminimum rendszerének közös SWOT-
ana lízise a saját gyülekezeteik/egyházmegyéik hely-
zetének ismeretében.

További információ és letölthető bővebb anyag:

http://www.evangelikus.hu/sites/default/fi les/Lelkészié-
letpályamodell.pdf.

500+: élet a jubileum után
g  F A B I N Y  T A M Á S

Közel tíz esztendő vel ezelő tt kezdett el a Magyarországi 
Evangélikus Egyház felkészülni a reformáció kezdetének 
ötszázadik évfordulójára. Emlékbizottság alakult, temati-
kus évek követték egymást, amelyek jegyében gyülekezeti, 
oktatási és országos programok zajlottak, konferenciák szer-
veződtek, rádió- és televíziós műsorok készültek. Az ezekkel 
kapcsolatos anyagok nemcsak az adott évben voltak hasz-
nálhatók, hanem a továbbiakban is rendelkezésre állnak.

A Luther válogatott művei címmel tizenkét kötetesre ter-
vezett sorozat sem zárul le 2017-tel: az óriási szellemi vállal-
kozás jegyében a következő években is jelennek meg köte-
tek Csepregi Zoltán szerkesztésében. Luther-olvasókörök és 
egyéb fórumok mind az egyházban, mint azon kívül nagy 
haszonnal forgathatják ezeket a köteteket. A Luther Kiadó 
a reformációval kapcsolatban több népszerű kiadványt is 
meg fog jelentetni a közeljövőben. Nagy siker az Evangéli-
kus Missziói Központ által kiadott Luther-idézetgyűjtemény, 
amely Reuss András professzor szerkesztésében jelent meg.

Ahogyan egykor a könyvnyomtatás nagy lendületet adott 
a reformáció tanainak elterjesztéséhez, úgy ma az elektro-
nikus fejlődés járulhat hozzá jelentős mértékben ehhez. En-
nek a felismerésnek a jegyében indult el az egyházban egy 
átfogó digitalizálási program. A Magyar Evangélikus Digi-
tális Tár számára teológiai és egyházi alapművekből több 
százezer oldal digitalizálása folyik.1 Egy másik vállalkozá-
sunk a Magyar Evangélikus Bibliográfi a címet viseli,2 ami 
az egyházunkat érintő könyvek és folyóiratcikkek összeál-
lítását jelenti. Mindenkit biztatunk ezek aktív használatára.

Richly Zsolt rendezésében és Lackfi  János forgatóköny-

 1 http://medit.lutheran.hu/.
 2 http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/meb.

ve alapján az ősz elején teljesen elkészül a Luther élete című 
animációs fi lmsorozat, amelyet nemcsak a Magyar Televízió 
mutat be, de szinkronizált formában számos külföldi ország-
ban is forgalmazzák majd. Mi most a gyülekezeti és iskolai 
használatra hívjuk fel a fi gyelmet, amit digitális tananyag el-
készítésével is támogatni kívánunk. Tapasztalataink szerint 
a nagyon sok teológiai, történeti és kulturális információt 
magában foglaló fi lmet oktatás céljából úgy érdemes vetíte-
ni, hogy az egyes részek bemutatása előtt, illetve azt követő-
en interaktív formában készülünk fel az adott részre, illetve 
dolgozzuk fel annak tartalmát. A kiváló szakemberek által 
készített digitális segédanyag hamarosan rendelkezésre áll.

Az Evangélikus Országos Múzeum új állandó kiállításá-
ra, illetve a Nemzeti Múzeum – novemberig látható – Ige-
idők című reformációi kiállítására azért hívjuk fel itt a fi -
gyelmet, hogy gyülekezeti és iskolai kirándulások szervezőit 
hangsúlyosan biztassuk ezek meglátogatására. A rendkívül 
igényes kiállítások adott esetben múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokkal vagy tematikus vezetésekkel egészülnek ki. 

Ötletesek és színvonalasak a Gyülekezeti és Missziói 
Osztály által szervezett programok és az általuk megje-
lentetett kiadványok is, így például az 5 perc 500 című fü-
zet, amely kétféle, aktív egyháztagok és az egyház iránt ér-
deklődők számára megfogalmazott formában is elérhető.

Az állami Reformáció Emlékbizottság számos olyan 
programot szervez, kiadványt támogat, pályázatot ír ki, ami 
egyházunkat – annak gyülekezeteit és intézményeit – is gaz-
dagítja. Jó, ha élünk ezekkel a lehetőségekkel. Nekünk a ma-
gunk eszközeivel elsősorban az evangélikus identitást kell 
erő sítenünk. Rá kell ébrednünk arra, milyen aktualitáso-
kat hordoz Luther öröksége, miért jó evangélikusnak lenni.

Arra kell törekednünk, hogy mindez ne csupán elvont, 
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 Mindkét fogalomról ekkléziológiai összefüggésben szüksé-
ges gondolkodni. Önmagában egyik területnek sincs jelen-
tősége, csak az egyház feladatának értelmezésében, jelesül 
a missziói parancs adhat segítséget. Szokványos emberi 
közösségekben is beszélhetünk hatáskörök megosztásáról, 
kompetenciahatárok tudomásulvételéről, szakmai szoli-
daritásról. Ezek mind megjelennek az egyház valóságá-
ban is, szükséges is kimunkálni őket. Ugyanakkor a fenti 
szempontnak prioritása van, ha nem akarunk eltévedni a 
kérdések sűrűjében, vagy ha nem egy közösség szervezeti 
és működési szabályzatát akarjuk csupán megfogalmazni.

Az egyház isteni és emberi karaktere

Az egyház alapvetően abban különbözik minden más 
emberi közösségtől, hogy tengelyében nem a célszerű-
ség vagy célorientáltság áll, hanem egy sajátos küldetés 

folyamatos betöltése: a Szentháromság valóságának fel-
mutatása, az új életre, a gondolkodásmód megváltozásá-
ra történő állandó meghívás. Ezért az egyház egyszerre 
isteni és emberi valóság is. E „kettős természet” adja az 
egyház megértésének nehézségét és működésének időn-
kénti zavarát is. Egyszerűbbnek tűnik e kettő szétválasz-
tása vagy egymás ellen való kijátszása, hol az egyik, hol 
a másik komponens túlhangsúlyozása, mint annak felis-
merése, hogy egy új valóság, új minőség születik az isteni 
és emberi találkozásából.

Az egyház közösségi jellege

Az Apostoli hitvallásban a Szentlélek munkájának valljuk 
az egyház valóságát mint a szentek közösségét. Az Ágostai 
hitvallás 7. cikke szerint az egyház „a szentek gyülekezete”. 
Ez a kommunió mindenekelőtt Krisztussal való közössé-

tudományos munka legyen, hanem meg tudjuk szólítani a 
gyülekezeteket is. Eredetileg hárommillió forint forrással ír-
tuk ki azt a pályázatot, amellyel az emlékévhez kötő dő  gyüle-
kezeti programokat fogjuk támogatni, ám annyi jó pályázat 
futott be, hogy tízmillióra emeltük az összeget. Ezt követően 
pedig kifejezetten az „500+” jegyében írtunk ki pályázatot, 
amellyel lelki és missziói programokat támogattunk, különfé-
le szakmai képzésekhez (vezetőképzés, hivatásgondozás, kö-
zösségfejlesztés) kívántunk hozzájárulni, illetve elsősorban 
az ifj úságot megszólító projektet segítettünk, különös tekin-
tettel az új célcsoportokat megszólító kezdeményezésekre. 

Mindenkinek jut feladat bő ven. Az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem, a diakónia, az oktatási intézmények, a 
külügyi szolgálat egyaránt részt vesz az emlékévvel kapcso-
latos munkában. Természetes, hogy a lelkészek kulcssze-
repet játszanak a hívek motiválásában. Minden lelkésznek 
elemi érdeke, hogy a gyülekezetében megszervezett remek 
programokkal közösséggé kovácsolja a híveket. Elő re kigon-
dolt, elkészített, könnyen felhasználható modellekkel segít-
jük ebben ő ket, de persze számítunk a kreativitásukra és ar-
ra is, hogy az országos alkalmakra is mozgósítsák a hívei-
ket. Fontos lenne, hogy egyfajta láthatatlan, de érzékelhető  
hálózatba tudjuk kapcsolni az evangélikus gyülekezeteket.

Végül természetesnek tartjuk az ökumenikus távlatokat. 
Üzenetértéke van annak, hogy a 2017-es ökumenikus imahét 
nyitó istentiszteletének liturgiája a néhány hónappal koráb-

bi lundi ökumenikus istentisztelet elemeit foglalta magában. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy számos katolikus felsőoktatási 
intézmény rendez konferenciát Lutherről és a reformációról, 
katolikus lelkészi körökben tanulmányozzák A szembenállás-
tól a közösségig című iratot. Csak remélni lehet, hogy gyüle-
kezeti szinten is természetessé válik az ökumenikus együtt-
működés, amely meggyőződésem szerint nem kárára, ha-
nem éppen hogy előnyére válik evangélikus identitásunknak.
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Neuner, Peter 2017. Luther Márton reformációja. Új Ember, 
Budapest.
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get jelent, és az ő valóságos jelenlétének reprezentációját, 
megjelenítését. Ebben a közösségben éljük át azt a csodát, 
hogy sajátos csere jön létre Krisztus és az őt befogadók 
között: elveszi mindazt, ami a miénk – a bűnt, a halált, az 
örök kárhozatot, és átadja nekünk mindazt, ami az övé: a 
megbocsátását, az új és örök életet. Végső értelemben ez 
azt jelenti, hogy Krisztus megjelenik közöttünk. 

„A krisztusi közösség tagjai is közös célra irányulnak, 
a közös cél tartja össze őket, az teremti meg a kapcsolatot 
közöttük. A krisztusi közösség azonban azért lényegileg új 
minőségű, mert célja nem egy tárgyi cél, hanem egy sze-
mély – Krisztus személye.”1

A krisztusi közösség tagjai egyenlőek. Nem a törvény 
előtti egyenlőség nagyon is fontos demokratikus értékének 
értelmében, hanem a megváltásra szorultság (az eredendő 
bűnben való részesedés egyetemessége) és a megváltottság 
egyetemessége értelmében. Ez a Krisztus előtti egyenlőség 
az alapja a szolgatársi szolidaritásnak.

A vezetők feladata és kísértése

Ezért a keresztény közösségekben a vezetők feladata és 
kompetenciája is alapvetően megváltozik. Munkájukat 
nem a teljesítmény kényszere alatt kell végezniük. Ugyan-
akkor a keresztény közösség vezetőinek is megvan a sa-
játos kísértése:

• A túlzott küldetéstudatból fakadó „nekem mindent 
szabad” mentalitás. Mózest is ez vezette a törvénysze-
gés mélységébe, és csak Isten komoly munkája után 
lett alkalmas a szabadítás elvégzésére. 

• Az igényesség miatt gyakran kísért meg minket az 
a gondolat, hogy csak az a munka jó, amit magam 
végzek el. Minden más csak bosszúságot és javítga-
tást eredményez. 

• A „gazdaszerep” félreértéséből táplálkozik a territori-
ális szemlélet, amely a szolgálat földrajzi vagy szak-
mai területeit meg akarja védeni a külső, illetékte-
len behatolóktól.

• A vezetői szerep félreértéséből kisebbségi komplexus, 
abból pedig kollegiális féltékenység kerekedik. 

Ahol a krisztusi közösségben a szeretet nemcsak „mel-
léktermék”, hanem Krisztus jelenlétéből táplálkozó való-
ság, ott a vezetői kísértések is csökkenthetők, a vezetők is 
egymás társaivá válhatnak a szeretetben.

 1 Tomka Ferenc: A közösség teológiája. http://tomkaferenc.hu/lel-
kipasztorkodas/kozosseg/a-kozosseg-teologiaja/.

A parókusi jogról egyházi törvényünk így rendelkezik 
a 2005. évi IV. törvény 29. § (3)-ében: „Az egyházközség te-
rületén az igazgató lelkész engedélye nélkül – a hivatalo-
san eljáró esperesen és püspökön, illetve ezek megbízot-
tain kívül – senki egyházi szolgálatot nem végezhet, kivé-
ve haldoklónál és szükségkeresztelésnél.”

A parókusi jog esetleges megsértését követő eljárás 
rendjéről törvénykönyvünk nem rendelkezik. Ez teljes 
mértékben az adott lelkész személyiségen, a két lelkész 
kapcsolatának minőségén múlik. Az azonban bizonyos, 
hogy csak a jogi természetű hozzáállás nem képes felol-
dani a helyzetet.

Mit tudunk tenni?

Tudatos lelkészi magatartás kialakítása

Annak folyamatos tudatosítása, hogy a parókiális jog, 
a gyülekezet területi egysége nem korlátozza a híveink 
„szabad lelkészválasztási” jogát. Tehát azt, hogy a gyü-
lekezetem területén élő evangélikusnak elvitathatatlan 
joga van ahhoz, hogy másik lelkészt kérjen meg a szol-
gálatra.

Egymásra fi gyelés

Sok-sok konfl iktus előzhető meg, illetve oldható fel az egy-
másra való odafi gyeléssel. Miután a krisztusi közösségben 
nem a teljesítmény, a statisztika alapján történik a vezető 
megítélése, így egymás számára sem jelenthetnek konku-
renciát a különböző közösségek vezetői. Nem egymás elől 
lopják el a piacot. Egy temetés esetében pedig elég nyilván-
való, hogy nem azon múlik az elhunyt üdvössége, hogy ép-
pen ki temeti el. Ugyanakkor a másik szolgálatának megbe-
csülését is jelenti, ha bejelentés vagy a törvény értelmében 
engedélykérés fogalmazódik meg.

Világos anyagi viszonyok teremtése

Elsősorban a kazuális szolgálat nem jelentheti azt, hogy 
a másik gyülekezetét vagy a másik kollégát anyagilag egy 
ilyen eset megrövidítse.

Ha mind a jog, mind a kollegialitás Isten királyi ural-
mának építését szolgálja, akkor minden konfl iktus fel-
oldható.
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 A mohácsi csata (1526) után a török már a Német-római 
Birodalmat fenyegette, ez indította Luthert diff erenciált 
teológiai állásfoglalása kialakítására. A vallásháborút és 
a keresztes hadjáratot elutasította, ehelyett inkább a pápa 
elleni harcra buzdított. Az iszlámot ekkor még nem dé-
monizálta, sőt értékeit is elismerte (könyvvallás, erkölcsi 
követelmények). Azonban Bécs ostroma (1529) két, majd 
Buda eleste (1541) egy harmadik kifejezetten oszmánelle-
nes irat megírására késztette: A török elleni háború (1529, 
WA 30/II: 81–148. o.); Tábori prédikáció a török ellen (1530, 
WA 30/II: 149–197. o.); Intés imára a törökök ellen (1541, 
WA 51: 577–625. o.).

Ezekben a művekben (amelyeknek magyar nyelvű meg-
jelenése 2018-ban várható az LVM 4. kötetében) Luther a 
török támadást Isten büntetésének értelmezte, és önvéde-
lemre szólított fel vele szemben. Az Oszmán Birodalmat 
világi hatalomnak tekintette, amelyet Isten eszközül hasz-
nál fel. Később mégis eltolódtak ezek a hangsúlyok, a pápa 
és a török a kereszténység ellenségeivé, az ördög szolgái-
vá lettek a szemében, csupán a sorban elszenvedett kato-
nai vereségeket tekintette Isten megérdemelt büntetésének. 

A török fenyegetés sajátos módon segítette a reformá-
ció terjedését, mert V. Károly császár éppen emiatt füg-
gesztette fel eretnekellenes intézkedéseinek végrehajtását, 
hogy a protestáns rendek katonai és anyagi erejére is szá-
míthasson a védekezésben.

A Koránt Luther – ugyan latin fordításban – meglehe-
tősen jól ismerte, és síkra is szállt tanulmányozásának sza-
badságáért. Tanítását azonban természetesen keresztény 
szempontból ítélte meg. A Buda elestét követő évben Lu-
ther saját fordításában adott ki egy Korán-cáfolatot (WA 
53: 261–396. o.), 1543-ban pedig egy latin Korán-kiadást ren-
dezett sajtó alá (WA 53: 561–572. o.).

A Tarts meg, Urunk, szent igédben (EÉ 255) kezdetű ko-
rált Luther ugyancsak 1541-ben írta. Első kiadása ezzel az 
alcímmel jelent meg: Ein Kinderlied, zu singen wider die 
zween Ertzfeinde Christi und seiner heiligen Kirchen, den 
Bapst und Türcken (Egy gyermekdal, amelyet Krisztusnak 
és az ő szent egyházának két ősellensége, a pápa és a török 
ellen kell énekelni), s a kiadványt propagandisztikus met-
szetek is kiegészítették. Ez a harcias szándék, a pápa és a 
török elátkozása az ének szövegében is plasztikusan kife-
jeződött, ami a magyar fordításban viszont nem érvénye-
sül („Végy erőt ellenséginken”). 

Luther hitvallássá lett szövegei közül a Nagy kátéban 
olvashatunk sommás teológiai értékelést ezekről a főel-
lenségekről: „Mert akik a keresztyén gyülekezeten kívül 

vannak, akár pogányok, törökök vagy zsidók, akár álke-
resztyének és képmutatók, ha az egy igaz Istent hiszik és 
imádják is, mégsem tudják, milyen szívvel van irántuk, 
nem mernek tőle sem szeretetet, sem jót remélni, ezért 
örök harag és kárhozat alatt maradnak.” (WA 30/I: 192. 
o.; KK 2: 160. o.) 
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A gyülekezeti ifj úsági munka és a Szélrózsa kapcsolata
Rákészülés és a találkozó energiáinak hasznosítása a gyülekezetekben

g  P O N G R Á C Z  M Á T É

 Hibrid autók – avagy az ifj úsági munka helyzete ma

Különös irányváltás fi gyelhető meg az autógyártás elmúlt 
éveiben. A legújabb technológiájú autóknál óriási energiát 
fektetnek abba a kutatók és mérnökök, hogy olyan szerke-
zetet építsenek, amely képes minden energiát felhasználni, 
hasznosítani. Az alapkoncepciójuk az, ha minden energia 
hasznosul, az egyszerre segíthet hatékonnyá, környezetba-
ráttá és olcsóvá tenni a közlekedést.

A 21. század ifj úsági munkája borzalmas energiákat igé-
nyel. Ma már nem lehet csupán egy gitárral, egy érdekes 
gondolattal vagy bejáratott programokkal célt érni a fi ata-
lok között. Olyan mennyiségű energia befektetését igény-
li a mai fi atalok intenzív megszólítása a gyülekezetekben, 
ami szinte meg is pecsételi az ifj úságok sorsát.

Hiszen melyik lelkésznek van ma arra energiája,
• hogy folyamatosan közel maradjon a fi atalok napon-

ta változó kérdésfelvetéseihez? 
• hogy megismerje és megértse a fi atalok napi szinten 

váltózó igényeit? 
• hogy egy zsúfolt hét után odatelepedjen a fi atalok 

mellé, és meghallgassa problémáikat?
• hogy foglalkozzon azzal, hogyan lehet a fi atalok szá-

mára hitelesen bemutatni Jézus örömhírét? 

• hogy a fi atalok új kommunikációs eszközeit tanul-
ja, használja?

• hogy a fi atalok nyelvét tanulja és értse?
Fájó tényként állapíthatjuk meg, hogy az ifj úsági mun-

ka szenved a befektetett energia, a ráfordított idő és az elért 
eredmény aránytalanságától, mindez pedig jogosan apaszt-
ja a lelkesedést és drasztikusan csökkenti az igényes, fi ata-
lokra fókuszáló ifj úsági csoportok számát.

Az energiát adó Szélrózsa

Az elmúlt időszakban több ifj úsági vezetővel/lelkésszel 
beszélgettem arról, hogyan lehetne jobban hasznosítani 
az energiákat az evangélikus ifj úsági munkában, különös 
tekintettel is a Szélrózsa találkozóra fókuszálva.

A válaszok a következők voltak: 
• A Szélrózsa fókuszáljon még jobban a személyes hit 

megélésének lehetőségére.
• A Szélrózsa legyen erőforrás a hétköznapi ifj úsági 

munkában.
• A Szélrózsán még intenzívebben legyenek olyan prog-

ramok, amelyek érdeklik, inspirálják a fi atalokat, er-
re lehessen velük készülni. 
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• A Szélrózsa segítse a lelkészeket abban, hogy jobban 
tudják motiválni a fi atalokat az ifj úsági találkozókon 
való részvételre. 

• A Szélrózsa segítse a találkozón megszólított fi atalo-
kat gyülekezeti közösségbe. 

• A Szélrózsa legyen nyitott mindenfajta kegyességből 
érkező fi atalok befogadására.

Első lépések a jobb energiahasznosítás felé – 

felkészítő tematika, inkubátor gyülekezetek

A Szélrózsa 2017 januárjában összehívott új vezetőségének 
egyik legfontosabb küldetése a gyülekezetekben/intézmé-
nyekben végzett ifj úsági munka segítése. Minden eszközt 
szeretnénk megragadni annak érdekében, hogy minél job-
ban tudjon hasznosulni a találkozó energiája az ifj úsági cso-
portok életében.

• Ennek első példája volt a Déli Egyházkerület misz-
sziói napjával összekötött ifi k és fi atalok találkozója, 
ahol az ifj úsági csoportoknak szerveztünk ismerke-
dési lehetőséget, az ifj úsági közösségek értékére hív-
tuk fel a fi gyelmet. 

• Mindezt folytatva szeptemberben a fi atal felnőttek 
(egyetemisták, frissen munkába állók) számára szer-
vezünk találkozót, különösen is fókuszálva a gyüle-
kezetre találás témakörére.

• 2018 tavaszán a Szélrózsa találkozó helyszínén kívá-
nunk a környező ifj úságok számára találkozási, is-
merkedési lehetőséget kínálni.

• A Szélrózsára készítő évben szeretnénk felkeresni az 
evangélikus középiskolákat és egyetemi kollégiumo-
kat is, hogy a találkozó népszerűsítése mellett az ifj ú-
sági közösségek értékeire és a gyülekezeti élet lehe-
tőségeire hívjuk fel a fi gyelmet.

• Januárban egy ifj úsági csoportoknak szóló kiadványt 
szerkesztünk, amely olyan témasorozatokat, énekeket, 
előadókat tartalmazna, amelyek segíthetik az ifj úsági 
vezetőket a Szélrózsa találkozóra való készülésben, és 
motiválhatja a fi atalokat a találkozón való részvételre.

• Tavasszal egy applikációval szeretnénk bemutatni a 
résztvevők számára a Szélrózsa programját.

• Végül pedig szeretnénk olyan gyülekezeteket együtt-
működésre hívni (elsősorban a találkozó közvetlen 
környezetében, valamint Budapesten), amelyek egy-
fajta „inkubátor gyülekezetként” képesek lehetnek a 
találkozó után – befogadó légkört teremtve – a gyü-
lekezetet kereső fi atalok számára lehetőséget bizto-
sítani a gyülekezetre találásra.

Mégis

A 2018-as Szélrózsa mottója egy rövid szó: Mégis! Ez a szó 
teli van reménységgel, bizalommal, és benne van az a bá-
torság is, amely elengedhetetlen, ha a fi atalokkal foglal-
kozunk. Simon mondja Jézusra tekintve: „Mester, egész 
éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de 
a te szavadra mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,5) A példa 
előttünk van! Lehet, hogy már senki sem bízik benne, le-
het, hogy már senkinek sincs ereje és kedve. Lehet, hogy 
nincs is semmi értelme. De Jézusra tekintve mégis indul 
Simon. Hiszem, hogy Jézus minket is hív a ma élő fi atalok 
közé. Nem könnyű terepre, de hív minket! Meggyőződé-
sem, hogy együtt, egymást segítve csodákat élhetünk át 
ezen a munkaterületen.
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g  D I E T R I C H  B O N H O E F F E R

K Ö N Y V R É S Z L E T e

Mindenekelőtt csak akkor tanuljon teológiát, ha őszintén 
úgy érzi, hogy semmi mást nem tanulhat. Sokkal kisebb 
kár, ha sokan, akik talán igazi teológusok lettek volna, in-
kább jó jogászok vagy orvosok lesznek, mint ha csak egy-
valaki is teológus lesz, akinek nem kellett volna. A bőséges 
teológiai utánpótlás mindig kétértelmű jelenség.

A teológushallgatónak, aki úgy érzi, hogy csakis teológiát 
tanulhat, nem szabad azt gondolnia, hogy bármiféle előnye 
lenne más egyetemistákkal szemben; meg fogja ugyanis ta-
pasztalni, hogy azok az okok, amelyek őt ilyen feltétlenül a teo-
lógiához terelték, a tanulmányok során oly mértékben szűn-
nek meg, hogy a tanulmányok végén teljesen más okokból kell 
– ha egyáltalán – teológussá lennie, mint annak kezdetén.

Nem szabad azt sem gondolnia, hogy az „elhívás” egé-
szen határozott élményére kellene várnia. Inkább vegye el-
hívásként azt, ha egyszerűen csak megragadta a teológia 
ügye, és már nem engedi el. Persze ha valóban a teológia 
ügye az, ami megragadta, vagyis ha valóban elszánta ma-
gát arra, hogy Istenről, az ő igéjéről és akaratáról gondol-
kodjék, és „az ő törvényéről elmélkedjék éjjel-nappal” (Zsolt 
1,2); ha valóban kész arra, hogy komolyan dolgozzék, tanul-
jon és gondolkodjék. Nem valamilyen elhívásélmény, ha-
nem a józan, komoly, felelős teológiai munka készsége je-
lenti a belépőt a teológiai tanulmányokhoz.

Beleviheti teológiai tanulmányaiba fi lozófi ai, etikai, pe-
dagógiai, népi (völkisch), szociális elkötelezettségét; ez hoz-
zá tartozik mint egész emberhez, és teológusként legyen va-
lóban egész ember. Bizonyosan rossz teológus az, akit nem 
serkentettek éppen ilyen szenvedélyek. De teológusként ta-
nulja meg és legyen annak tudatában, hogy teológus életé-
nek és gondolkodásának indítéka sohasem eredhet más-
honnan, mint Jézus Krisztusnak, a feltámadott Úrnak a 
szenvedéséből. Nem a féktelen szenvedélyesség erejével ro-
hamozhatók meg a tanulmányok, hanem a theologia sacra 
helyes tanulmányozása ott kezdődik, ahol az ember kérdez-
ve és keresve a keresztbe ütközik, ahol Istennek az emberek 
gyűlölete miatti szenvedésében felismeri minden szenve-
délyességének végét, és tudomásul veszi egész életerejének 
ítéletét. Itt megy végbe az a nagy fordulat, amely átlendí-
ti a teológiai tanulmányokat a teológiai tárgyilagossághoz. 
Itt a teológia munka már nem az énközpontú szenvedélyek 

leplezése, már nem monológ, nem a vallásosság kiélése, ha-
nem felelős tanulás, hallgatás, fi gyelmezés Isten igéjére, ami 
ebben a világban nyilvánvalóvá lett, önmérséklet a minden 
mértéket meghaladóan fontos ügy láttán.

A fi atal teológus ebben az értelemben nyíltan és becsü-
letesen akarjon teológus lenni, ellenkező esetben akassza 
szögre a teológiai tanulmányokat, inkább már ma, mint hol-
nap. Ne szégyellje sajátos teológiai feladatát, és ne igyekez-
zék azt mindenféle, nem az ügyhöz tartozó dologgal szépít-
getni. Miért lenne éppen a teológus részéről tárgyszerű és 
kívánatos, hogy az első szemesztertől kezdve az általa elért 
legmagasabb egyházi tisztségek betöltéséig a teológiai tu-
dományról megvetően szóljon? Miért lenne különösen jó 
jel az ő számára, hogy kerüli a becsületes teológusok tár-
saságát Páltól kezdve Augustinuson és Aquinói Tamáson 
át egészen Lutherig, azt gondolva, hogy az ő számára nem 
szükséges az, amit azok mérhetetlenül fontosnak tartottak? 
Amikor valaki könnyedén leráz olyan kérdéseket, amelyeket 
nála komolyabb és okosabb emberek fontosnak tartottak, 
lehet-e másra következtetni, mint rosszul palástolt tudat-
lanságra? Hogyan lehet elkerülni a csodálkozó kérdést: Teo-
lógusként helyeden vagy-e valóban? Talán egy sokkal csá-
bítóbb, láthatóbb, tekintélyesebb, de másik hely van neked 
szánva. Mióta tesz valakit sajátosan teológussá, ha ő a teo-
lógia iránt közömbösen, a tömeg szája íze szerint beszél? És 
végül: mióta tesz kereszténnyé az, ha valaki szerénytelenül 
olyan dolgokról beszél, amelyekről halvány fogalma sincs?

A fi atal teológusnak Krisztus igazi egyházának szolgá-
latában kell tudnia magát teológiájával, amely Urát maga-
biztosan megvallja és iránta való felelősségben él. Visszata-
szító látni, ha a teológus azt lesi el, ha az esik neki jól, hogy 
inkább világfi nak tartják, mint teológusnak. Ahelyett, hogy 
ilyen magatartással másokat megnyerne, csak azok határ-
talan és jogos megvetését fogja kiváltani, és saját magával 
együtt az összes teológiával foglalkozót újra nevetség tárgyá-
vá teszi a világ előtt. Az a teológus, aki mindig kivétel akar 
lenni, aki szívesen hallja, hogy valaki a szaktársai kárára 
agyondicséri, végső soron csak az ellenkezőjét éri el. A vilá-
giasság egyébként, amellyel szívesen henceg, még gonoszul 
megtréfálhatja, és igazán nem lehet felfogni, miként lehetne 
éppen a töretlen világiasság a jó teológus döntő kritériuma.

Tanulmányai által fel kell készülnie, hogy Krisztus egy-
házában megvizsgálja a lelkeket. A Szentírásból és a reformá-
ció hitvallásaiból tanulja meg, mi Krisztus evangéliumának 
tiszta, igazi tanítása, és mi emberi tanítás, emberi törvény, 

 * Megjelent: Bonhoeff er-Auswahl. 2. köt. Gegenwart und Zukunft  der 
Kirche 1933–1936. Siebenstern Taschenbuch Verlag, München–Ham-
burg, 1970. 78–81. o. = Gesammelte Schrift en. 3: 243–247. o.

*
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hamis tanítás és bálványimádás. Tanulmányai során tanul-
ja meg, hogy a feketét ne mondja fehérnek, hanem az igaz-
ságot igazságnak nevezze és a tévtant tévtannak. Fontolja és 
vallja meg ezt elővigyázatosan, szerényen, tárgyilagosan, sze-
retettel, ugyanakkor mégis teljes határozottsággal és bátran. 
Ha nem így tesz, ő maga adjon számot az egyház Ura előtt, 
akinek szolgál. Tudnia kell, hol van az egyház életének forrá-
sa, és hogy az mennyire eldugult és mérgezett lehet. Tanulja 
meg felismerni, hol és mikor van Krisztus egyháza a döntés, 
a hitvallástétel-kényszer órájában, a status confessionisban.

És ha az egyház, amelyben szolgál, a status confessio-
nis helyzetében van, fel kell ismernie, ha az evangéliumot 
tévtannal cserélték föl, iskolázott tekintetével át kell lát-
nia, hogy a régi szavak mögött új, idegen tartalmak rej-
tőznek – és a megfelelő helyen ezt nyíltan ki is fogja mon-
dani. De mint a teológia tanulója nem kell és nem is tud 
semmi mást tenni, mint hogy egyre fi gyelmesebben, egy-
re tárgyilagosabban, az igazság iránt egyre hűségesebben 
és egyre inkább szeretetben keresi az igazi evangéliumot.

Ilyen időkben semmiképpen sem patetikusan, hanem 
egészen józanul kell gondolkodnia és cselekednie. Ne sze-
repet akarjon játszani, hanem olvassa és tanulmányozza 
a Bibliát úgy, mint azelőtt soha.

Ilyen időkben tudnia kell, hogy egyházának és a teo-
lógia ügyének semmi körülmények között sem szolgál-
hat semmiféle taktikai megfontolással, hanem kizárólag 
a tiszta igazsággal. A legjobb szándékú taktikai megoldás 
is csak elleplez és ködösít. Legkevésbé sincs szüksége tak-
tikai gondolkodásra, tiszta tárgyilagossággal kell tovább 
dolgoznia. Ez az ő szolgálata.

Ilyen időkben inkább visszahúzódó legyen, mint túl han-
gos. A hangos beszéd látszatbiztonságának ugyanis semmi 
köze sincs a bűnbánat és az evangélium bizonyosságához.

Ilyen időkben igazi teológusként végül azt kell tud-
nia, hogy ahol Jézus Krisztus evangéliumának igazságát és 
tisztaságát felismerte és a téves tanítástól elválasztja, ott ő 
bűnrészesként, helyettesként, közbenjáróként áll a tévely-
gő és megtévesztett testvérek mellett, és ő maga sem tudá-
lékos mindentudásából vagy vélt igazságából, hanem egye-
dül bocsánatból él.

Ilyen zavaros időkben mindent újra, teljesen elölről kell 
kezdenie, vissza kell térnie a forrásokhoz, a valódi Bibli-
ához, a valódi Lutherhez. Legyen egyre rendületlenebb és 
egyre örvendezőbb teológus.  
(„az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk”, Ef 4,15).

Fordította: Reuss András
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 Williams, Rowan: A hit szerepe a mai világban. Bencés 
Kiadó, Pannonhalma, 2014. (Napjaink teológiája 20.)

Rowan Williams napjaink egyik legjelentősebb anglikán 
teológusa, 2002–2012 között canterburyi érsek volt. A hit 
szerepe a mai világban című könyve 2012-ben jelent meg, 
amelynek – itt hét nagyobb részre osztott – 26 fejezete 
eredetileg előadásként hangzott el canterburyi érseksé-
gének hivatali ideje alatt. A könyv 393–395. oldalán rész-
letes áttekintés található arról, hogy melyik fejezet/előa-
dás mikor, hol és milyen alkalomból hangzott el, esetleg 
hol jelent meg először. Williams az angol társadalom, az 
anglikán egyház életét döntően meghatározó kérdésekhez 
szólt hozzá, amelyek a mai napig aktuálisak. Új módon 
értelmezte a vallás közéleti szerepét, ahogy erre a könyv 
eredeti címe is utal: A hit szerepe a közösségi térben. Egy-
házvezetői és keresztény felelősségének tekintette, hogy 
véleményt nyilvánítson „problémás” kérdésekről is, mert 
hitt abban, hogy a keresztény tanításnak ma is hatása le-
het a közéletre. Érzékenyen fi gyelte, hogy mi zajlik a tár-

sadalomban, és a kereszténység, a keresztények helyét 
próbálja defi niálni. 

A könyv nem politikai teológia, hanem inkább rengeteg 
elgondolkodtató és átgondolt, végigelemzett példát tartal-
maz, amelyekkel Williams mindig reagál a legfrissebb tör-
ténésekre, az azok által felvetett kérdésekre. Azt az etikai 
kérdést járja körül, hogy hogyan lehet biztosítani a sokfé-
leség virágzását lehetővé tevő tiszteletet és udvariasságot 
ahhoz, hogy egy összetett társadalmon belül őszinte kap-
csolat legyen a különféle közösségek között. 

A szerző az egyes témákat mindig több szempontból, 
más-más nézőpontból is megvilágítja, körüljárja. Rend-
szerint pontosítja, elemzi és kiegészíti az egyes kérdések-
ről szóló általánosan elfogadott vélekedéseket. A bonyolult 
kérdésekre a válaszok megtalálását mindig az egyes fogal-
mak tisztázásával, defi niálásával kezdi. Saját álláspontját 
meggyőző érvekkel, logikus gondolatmenettel fejti ki sok 
korábbi és kortárs szerző – köztük keresztények és muzul-
mánok, tudósok és művészek – vélekedésének felhasználá-
sával, bemutatásával, azokra adott refl exiókkal. 
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A könyv hét eltérő hosszúságú részből áll, amelyekben 
a fő közös szál a szekularizmus témája. A kötet Szekulariz-
mus és rossz közérzet című első része és A vallás újrafelfe-
dezése című hetedik része keretbe foglalja az egyes témák-
ról írt eszmefuttatásokat, amelyeknek tartalmát összegez-
ni szinte lehetetlen vállalkozás, hiszen mindegyik számos 
forrásból táplálkozik és szerteágazó következtetésekre jut, 
miközben minden felvetett gondolat elméleti hátteréről és 
napi szinten tapasztalt megvalósulásáról 
külön elemzéseket lehetne készíteni.

Williams a bevezetésben felteszi a kér-
dést, amely meghatározza az egész könyv 
atmoszféráját: valóban szekularizált tár-
sadalomban élünk-e? Ha a hagyományos 
vallásgyakorlás háttérbe szorulására te-
kintünk, Nyugat-Európára ez minden-
képpen igaz, ugyanakkor a nem e világi 
hatalmakról és jelenségekről szóló véle-
kedések, hiedelmek és szokások erőteljes 
jelenléte miatt nem nevezhető szekuláris-
nak a mai nyugati társadalom. Javasolja 
a „procedurális” szekularizmus megkü-
lönböztetését a „programatikus” szeku-
larizmustól. Az előbbi esetében az állam egyik vallási tes-
tületet sem részesíti előnyben a többivel szemben, míg az 
utóbbi esetben a vallásos megnyilatkozásokat szigorúan 
távol akarja tartani a nyilvános szférától.

Az első, leghosszabb rész első írása a címében feltett Ku-
darcot vallott-e a szekularizmus? kérdésre egyrészt igenlő 
feleletet ad, hiszen a globális politikát vallási közösségek 
érdekei irányítják, másrészt a szekularizmus sikerét látja 
abban, hogy a menedzseri szemlélet eluralkodik a kultú-
ránkon. Magát a fogalmat is egy funkcionális, a transzcen-
densre gyanakvással tekintő, eszközszemléletű nézőpont-
ként határozza meg és használja. Legfontosabb megállapí-
tása, hogy a szekularizmusra az életerős költészetnek, az 
önvizsgáló teológiának és az egydimenziós narratíva ellen 
küzdő politikának vannak releváns válaszai. Az első rész 
második írása a szekularizmus mellé beemeli témának a 
hitet és a szabadságot is, és amellett érvel, hogy kevés a li-
berális társadalom szabadságfogalma, mert az leegysze-
rűsített. A politikai gondolkodás rövid történetéről adott 
áttekintésével alátámasztja, hogy a liberális politika bizo-
nyos elemei a keresztény teológia nélkül elképzelhetetle-
nek lennének: a szabadság gyökere a hit. Az első rész har-
madik írása Meggyőződések, lojalitások és a szekuláris ál-
lam címmel bírálja a liberális államot amiatt, hogy bár a 
meggyőződés szabadsága alapelv, az azok látható jelei mel-
letti közösségi kiállást a liberális állam mégis helytelení-
ti. Külön kiemeli, hogy napjainkban a modern államnak 
a muszlim identitáshoz fűződő bonyolult kapcsolata miatt 
ezt a kérdést mindenképpen újra kell gondolnia. A Törvény, 
hatalom és béke címet viselő írásban a törvényes demok-

rácia rendszerének a mibenlétét tárgyalva bemutatja az ál-
tala kívánatosnak tartott interaktív pluralizmust, amely-
ben az állam döntőbírói és egyensúlyozó szerepe lehetővé 
teszi az aktív partneri viszonyt és eszmecserét a közössé-
gek között. Az Európa, hit és kultúra című írásban vázolja 
a modern európai kultúra öt jellegzetességét, amelyek kö-
zéppontjában az ember önteremtésének, önmeghatározá-
sának képessége áll. Kiemeli, hogy ez azonban csak olyan 

mértékben lehet kreatív, értéket teremtő 
és a kultúránkat fenntartó, amilyen mér-
tékben igazodik a szeretet céljához. A ha-
todik írás Vallás, sokféleség és tolerancia 
címmel Európa keresztény örökségének 
egy olyan értelmezését vázolja, amely a 
közös európai látásmód felé jutást sze-
retné segíteni globális kontextusban. Az 
első rész utolsó írása A spiritualitás és a 
vallás: változó táj? címmel a két jelenség 
közti ellentmondásokat és kapcsolópon-
tokat, hangsúlyeltolódásokat és társadal-
mi igényeket elemzi, bemutatva a nap-
jainkig vezető történelmi folyamatot is.

A második rész a Korlátok között él-
ni: liberalizmus, pluralizmus és törvény címmel először 
a Multikulturalizmus – barát vagy ellenség? kérdését ve-
ti fel. Egy iszlám jogtudós véleményét elemezve leszöge-
zi, hogy a kulturális sokféleség nem pusztán választáson 
alapuló, magánjellegű különbségek összessége, így ezek-
nek a közösségeknek mindenképpen helyük lenne a mo-
dern szekuláris társadalom semleges terében, hiszen köz-
ponti szerepük lenne abban, hogy a modernitás ne tegye 
még egysíkúbbá az életet. Érdekes megállapítás, hogy ez-
zel együtt ma minden idők legkevésbé multikulturális kör-
nyezetében élünk, mert a fogyasztás piaci kultúrája ural-
ja a világot. A Hit és felvilágosodás című írásban felvázolja 
az „egységes társadalmi berendezkedésről” szóló elképze-
lését, amelynek alapja az, hogy a földi életben meggyőző-
déseink, stratégiáink mennyire hoznak közelebb az eszka-
tologikus rendhez, az Istenhez fűződő kapcsolat helyreál-
lásához. A Pluralizmus a nyilvánosságban és a vallásban 
című írás defi niálja a fogalmat vallási és politikai vonat-
kozásban, megvizsgálja a köztük lévő átfedéseket, kitérve 
a modern India viszonyaira. Ebből jut arra a következtetés-
re, hogy ha egy társadalom elfogadja az igazi sokszínűsé-
get, kialakul a mindenkit egyaránt védő jogi intézmények 
iránti közös lojalitás, az állampolgárság, ami azonban nem 
lép más identitások helyébe. A vallási gyűlölet és a vallás 
megsértése című írás refl ektál arra, hogy Nagy-Britanniá-
ban a 2000-es évek elején a vallási gyűlöletre való uszítást 
bűncselekménnyé nyilvánították, és eltörölték az 1675-ös 
istenkáromlásról szóló törvényt. Ennek kapcsán gondolko-
dik a két liberális alapértéknek: a szólásszabadságnak és a 
kisebbségek védelmének a szembeállításáról. A következő 
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írás címében felteszi a kérdést: Léteznek-e az emberi jogok? 
Bár a vallás és az emberi jogok közti kapcsolat már alapo-
san feldolgozott téma, Williams teológiai háttérrel alapo-
san alátámasztva nem a bizonyos képességekhez társított 
emberi méltóságot tekinti a jogok alapjának, hanem a tes-
tet mint kommunikáló rendszert, hiszen a megtestesülés 
egyenlőségéből következnek az egyenlő jogok. Ezt tekinti 
a keresztény evangélium körül létrejött közösség közpon-
ti elemének. Az emberi jogok és a vallásos hit összehango-
lása című tanulmányban azt állítja a szerző, hogy erkölcsi 
alátámasztás nélkül az emberi jogok vagy vágyálmok ma-
radnak csupán, vagy az adott politikai erők által adott jo-
gosultságok, amelyeket bármikor újra lehet írni. Ehelyett 
a „méltóság kultúrájára” van szükség, ami azt jelenti, hogy 
elismerem: Isten szemében minden ember és csoport élete 
fontos, Isten előtt nekik is rangjuk van, amely nem függ a 
világban lévő helyzetüktől.

A korábbiaknál lényegesen rövidebb harmadik rész 
(Korlátokkal élni: környezetünk) első írásában Változtassuk 
meg a mítoszainkat címmel az egyre fokozódó környezeti 
válság kezelésének témájához szól hozzá. Elsősorban a ke-
leti kereszténység tanításaira alapozva megállapítja, hogy 
az egyház elsősorban azzal járulhat hozzá a krízis megol-
dásához, ha a puszta ráció helyett felmutatja a teremtett vi-
lág viszonyát a teremtő Istenhez. Ehhez szervesen kapcso-
lódik a rész második tanulmányának (Megújítani a Föld 
arcát: az ember felelőssége és környezetünk) alapgondo-
lata: meg kell értenünk, hogy mi magunk és a környeze-
tünk egyaránt Isten kezében vagyunk. Így a Föld arcának 
megújítása éppen azt a kreatív hozzáállást jelenti a termé-
szethez, amelynek során életmódunkkal napvilágra hoz-
zuk, hogy a dolgok valami olyantól függnek, amit nem tu-
dunk átlátni és megérteni. A keresztények ezzel az isteni 
megváltás kontextusába helyezik a környezeti kérdésekről 
szóló vitát. A rész harmadik írása (A kereszténység válasza 
az éghajlati válságra) pedig konkrétan fogalmaz meg né-
hány lehetőséget Nóé történetén keresztül. Emellett Willi-
ams hangsúlyozza, hogy a Biblia szerint az ember csak ak-
kor válhat önmagává, ha vállalja az élet védelmét és gon-
dozását, amelynek ő maga is része. A környezeti pusztulás 
egyik legfőbb áldozatának az emberi lelket tekinti, ameny-
nyiben a környezeti károkat okozó folyamatok tükrözik és 
felerősítik a rossz spirituális közérzetet. 

A negyedik rész (Háztartásunk: a gazdasági kihívások) 
mindössze két írásban foglalkozik a gazdaság etikai vonat-
kozásaival. A 2008-as gazdasági válság okait keresi a szer-
ző az Etika, közgazdaságtan és globális igazságosság című 
tanulmányban. Korábbi anglikán és katolikus teológusok 
nyomán öt javaslatot fogalmaz meg egy etikusabb gazda-
sági kultúra kialakítása érdekében, valamint három olyan 
szempontot ír le, amelyekkel a kereszténység hozzájárul-
hat a pénzügyi válság megoldásához (megbízhatóság, alá-
zat és az egész közösség jólétére fi gyelés), miközben hang-

súlyozza, hogy az ember értéke Isten teremtő szeretetén 
alapul, és nem birtokláson vagy teljesítményen. A Teoló-
gia és gazdaságtan: két külön világ? című írásban Williams 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy bár ma a gazdaságban min-
den a profi tmaximalizálásról és a folyamatos anyagai nö-
vekedésről szól, a gazdaság az emberi élet része, hiszen Jé-
zus is a gazdaság világát használja szemléltetésül számos 
evangéliumi példázatban. Véleménye szerint a teológia az-
zal járulhat hozzá az etikus gazdasági jövőről szóló viták-
hoz, ha felvázol egy közösségen alapuló modellt, hangsú-
lyozva, hogy mindenkinek köze van minden egyén és cso-
port sorsához. 

Az ötödik rész az Igazságosság a közösségben címet vi-
seli, amelynek első írása egy új fogalmat alkot meg, és is-
merteti annak megvalósíthatóságát. A Fenntartható kö-
zösségek cím alatt olyan társadalmi környezetet ért a szer-
ző, amely nem zsákmányolja ki az embert annyira, hogy 
ne maradjon energiája a felfedezésre és a kezdeményezés-
re. Ebben kiemelt szerepet tulajdonít a tér kialakításának 
(pl. lakóházak, üzletek, iskolák milyensége és elhelyezke-
dése), benne az új (kulturális vagy traumafeldolgozó) je-
lentőségre szert tevő vallási létesítmények látható helyének. 
A „Fölfedem, mit hoz neked az öregkor”. Hogyan látjuk az 
időseket? című tanulmány összehasonlítja a hagyományos 
társadalmak idősek iránti tiszteletét a modern világ örege-
désről alkotott képével, illetve összeveti egymással az idős-
kor szépségét és szorongását. Az időskorhoz való egészséges 
viszonyulást spirituális kérdésnek látja, amelyen a követ-
kező generációk lelki egészsége múlik, miközben a demo-
gráfi ai trendek miatt is intelligens viszonyulást kellene ki-
alakítani az öregkorhoz. A büntetés reformja című írásban 
a szerző a brit büntető igazságszolgáltatási rendszert vizs-
gálja meg. Williams a Nagy társadalom – kis világ? című 
írásában David Cameron kormányának 2010-es reformp-
rogramjáról mond véleményt.

A hatodik rész a Vallási sokféleség és civil szerződés cí-
met viseli. Az első tanulmány (Mi az ateizmus? Hitetlenség 
és a hitek világa) címéhez hűen körüljárja az ateizmus fo-
galmának több lehetséges jelentését, és megállapítja, hogy 
nem tekinthető egységes rendszernek. Fontosnak tartja a 
szilárd vallási identitás kialakulásához, hogy a vallásos ne-
velésben helyet kapjon a valláskritika is. A témát szintén 
hasznosnak véli a vallásközi párbeszéd szempontjából, így 
alaposan összehasonlítja egymással az ábrahámi valláso-
kat abból a szempontból, hogy „ki mit nem hisz”. A vallá-
si sokféleség és társadalmi egység című előadásban a szerző 
a különféle vallási csoportok jelenlétét erőforrásnak látja 
a társadalmi összhang megteremtésében és a morális fe-
lelősségtudat kialakításában. A Vallási közösségek a civil 
társadalomban című írásban Gandhi nézeteihez kapcso-
lódva állítja a szerző, hogy a vallás a plurális vitákban ak-
kor hallathatja a hangját, ha hiteles, ha elfogadja a függést 
Istentől, és nem harcol hatalomért, pozícióért. Az evan-
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géliumi narratívára és a korai keresztény refl exióra utal-
va hangsúlyozza, hogy ha az e világi győzelemtől függet-
len igazságról tanúskodik az egyház, nem kell küzdeni a 
fennmaradásért vagy a győzelemért. Így az egyház jelenléte 
két dologgal járulhat hozzá a civil társadalomhoz: kifejezi 
az emberi méltóságon és az egymás iránti kötelezettsége-
ken alapuló látásmódot, és gondoskodik a felelősségtudat 
és az igazságosság abszolút jellegének tiszteletben tartásá-
ról. Mindez különleges kérdéseket vet fel természetesen az 
iszlámmal való kapcsolat tekintetében. 

A könyv hetedik, utolsó része A vallás újrafelfedezése 
címmel refl ektál az első rész alapvető felvetésére az 1943-
ban Auschwitzban meghalt Etty Hillesum Istennel való 
kapcsolatát különlegesen bemutató naplóját alapul véve. 
Williams Olivier Clément-nal egyetértve szögezi le, hogy a 
posztmodern, kereszténység utáni Nyugaton a vallási meg-
újulás lehetősége és az élet értelmét redukáló szekularitás-

sal szembeni ellenállás útja „hangsúlyozni azt, ami ingyen 
van, amit semmibe sem lehet beolvasztani, ami semmire 
sem használható, mégis mindent megvilágít”.

A mű nem szakkönyv, mégis hatalmas tudást tükröz 
nagyon árnyalt megfogalmazásban. Mivel a könyv fejezetei 
eredetileg előadásokként hangzottak el, a szóbeliség stílu-
sa néhol érezhető az írásokon. A tájékozódást segíti a 397–
403. oldalakon található név- és tárgymutató.

Az írások Nagy-Britanniáról szólnak, de az elemzett 
problémák az egész nyugati világra jellemzőek, bár hazánk-
ban bizonyos jelenségek talán kevésbé érzékelhetőek a min-
dennapokban. A 2012-ben felvetett kérdésekre ma is szük-
séges keresnünk a válaszokat Williams érsek hozzáállását 
követve, aki „igyekszik megtalálni a kapcsolódási ponto-
kat a sürgető közéleti problémák és a teremtésről, megvál-
tásról vallott hit között, hiszen ez a keresztények gondolko-
dásának kiindulópontja, bármilyen témáról legyen is szó”.

Bűnbánat nélkül nincs újrakezdés
g  H O R V Á T H  E R Z S É B E T

 Fazakas Sándor: Vétkeztünk… Egyház a történelmi és 
társadalmi bűnösszefüggések rendszerében. L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2017.

Fazakas Sándor a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszéké-
nek vezetője. E könyvben a szerző teológus, egyházszo-
ciológus, szociáletikus szemmel vizsgálja a vétkeinket, aki 
természetesen jártas a többi teológiai tudományban, így 
a rendszeres teológiában és az egyháztörténetben is. Nó-
vum és egyben unikum ez a komoly tudományos munka, 
mivel az egyház múltfeltárását összefüggéseiben, teoló-
gus szemmel közelíti meg, úgy, hogy nem vész el egy-egy 
részlet fel- és kidolgozásában, hanem elvi, átfogó, széles 
körű elemzésével alapvetést kíván adni a múltunk feltá-
rásához, megértéséhez. 

A szerzőnek 1994-től 19 tanulmánya jelent meg a té-
mában magyar és német nyelven. Ismeri a jelenlegi egy-
házi, társadalmi helyzetet, és tudja, hogy nem lehet kitér-
ni a múltunk feltárása elől, még akkor sem, ha történtek 
kezdeményezések a feltárásra, de azok csak egyes elemeket 
vizsgáltak, lásd ügynökkérdés. Mivel a múltfeltárás nem 
lezárt, ezért szükségszerű volt ennek a könyvnek a megírá-
sa. Fazakas Sándor megfogalmazása szerint: „Az átvilágí-

tás, igazságszolgáltatás, rehabilitáció, jóvátétel, tényfeltáró 
munka, történelmi megbékélés fórumainak felállítása jelzi 
a nehéz történelmi örökség elől való kitérés lehetetlensé-
gét vagy éppen felismert erkölcsi kötelezettségét – ugyan-
akkor az emlékezetkultúra értelmezése körüli mindunta-
lan kiújuló társadalmi-politikai vita arra emlékeztet, hogy 
ez a folyamat korántsem lezárt, és sokkal jobban megha-
tározza napjaink társadalmi életét, mint ahogyan azt 25 
évvel ezelőtt sejtettük. Ugyanakkor az utóbbi években az-
zal a tapasztalattal is gazdagabbak lettünk, hogy az embe-
ri meghasonlás történetének tömeges publikálása és lelep-
lezése – Európa-szerte – nem jár együtt automatikusan a 
több igazság, a megbékélt közösség és a gyógyító emléke-
zés megteremtésével.”

A szerző kitér a mai nemzedék emlékezetkultúrájá-
ra, így arra, hogy milyen az emlékezése a fordulat évére, 
milyen a történelem ismerete. Lényeges meglátásai egyi-
ke, hogy a múltfeltárás, a diktatúra és a demokrácia kap-
csolatának, a múlt helyes ismeretének hiánya nemcsak a 
nemzet egységét, békéjét veszélyezteti, de az egyházét is. 
Határozottan foglal állást az igaz bűnbánatról, mert bűn-
bánat nélkül nem lehet újrakezdésről beszélni, nem elég a 
fordulat évére hivatkozni, gondolni. Igazi fordulat, újra-
kezdés csak akkor lehetséges, ha azt megelőzi a bűnbánat.

A kötetben „[a] kérdések sora így hangzik: szükséges 
az újrakezdéshez és a hiteles szolgálathoz az őszinte bűn-
bánatgyakorlás, vagy inkább az önigazolás kísértése a na-

 * A 2017. május 24-én a Kossuth Klubban tartott könyvbemutatón 
elhangzott ismertetés szerkesztett változata.

*
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gyobb? Ki vagy kik hivatottak arra, hogy egy egész kö-
zösség, közelebbről az egész egyház nevében szóljanak a 
múltbeli tévedésekről, hibákról, megalkuvásról és mulasz-
tásokról? Nem kellene inkább a jelen gazdasági-szociális 
és politikai problémákból adódó kihívásokkal foglalkoz-
ni, s azokra adekvát egyházi válaszokat adni?”

A szerző megadja a választ. E könyvben részletesen, kri-
tikusan tárgyalja a bűn, a vétek fogalmát, megjelenését az 
egyházban, annak egyéni, individuális és közösségi (koi-
nonia) megjelenését.

Mit kell érteni a bűn alatt? Fazakas 
Sándor a debitum (vétek terhe), az obliga-
tio (kötelesség elmulasztása) vagy a cul-
pa (morális vétek) értelmében vett bűnről 
szól, és arról, hogy ez „hogyan viszonyul 
a teológiai, illetve bibliai bűnértelmezés-
hez, amely az Istentől való elszakadásban 
és a bűn ellenállhatatlan hatalmában látja 
a vétkek kiváltó okát”. Ezt az utat kíván-
ta a szerző feltárni és elemezni, amely a 
bűn konkrét megnyilvánulási formájá-
hoz vezetett. Megállapítja: „…a bűn olyan 
hatalom, amely a világból emberi erővel 
végérvényesen nem törölhető ki, és amely 
terhének elhordozására és vele való szem-
besülésére az ember egymagában képte-
len – de a több belátás és irgalom megélése nem lehetetlen 
elvárás közösségi életünkkel szemben.” Hogy a 20. század 
totális politikai rendszereinek szorításában vagy a 21. szá-
zad komplex társadalmi folyamatainak összefüggésében 
ez mennyire sikerült vagy sem, s ma mennyire képes élni 
az egyház ezzel a lehetőséggel, erre a kérdésre keresi a vá-
laszt ez az értekezés.

A szerző vallja: „Mindenesetre az egyház számára a 
bűn jelenségének vagy éppen a kiengesztelődés remény-
ségének szociális interakció-tartományokban és össze-
függésekben való vizsgálata olyan lehetőség, amelyben 
viszonyulhat saját hitbeli, hitvallási és teológiai alapjai-
hoz, sort keríthet az életfeltételeit meghatározó társadal-
mi keretfeltételek tárgyszerű elemzésére, egyszersmind 
kritikailag és elfogulatlanul is vizsgálhatja történelmileg 
kialakult identitását.”

Fazakas professzor nem kívánja elhallgatni, minden-
áron megmagyarázni és takargatni az egyház vétkeit. 
A könyv a vétkeink bemutatásában főleg a német egyházi 
helyzetet taglalja, lásd a felhasznált irodalmat, de minden 
egyes témakörben ismerteti az adott téma magyar megfe-
lelőjét is. Ehhez pontos képet ad – történelmi áttekintés-
sel – az egyházról mint intézményről és szervezetről, nem-
csak a 20. században, de már a reformáció idejében is, úgy 
a lutheri, mint a kálvini reformáció során. 

A könyv felépítése logikus. Egy-egy adott témát jól kör-
bejár, és annak lezárásaként összegzi az elért eredményt. 

A könyv jegyzetanyaga és a felhasznált irodalom mutatja, 
hogy milyen komoly kutatói munka áll a könyv megírása 
mögött. A szerző a német nyelvű szakirodalom kiváló is-
merője, felhasználója, és természetesen az ide vonatkozó 
magyar nyelvű szakirodalmat is elénk adja.

Körbejárja az egyház, a hierarchia és az egyház egyes 
tagjainak küldetéstudatát, felelősségét mind az egyház-
ban, mind a társadalomban, és azoknak egyes területe-
in is, lásd szociális munka, kommunikáció, szolidaritás. 
Hű képet ad az egyházi tisztségek betöltésének miként-

jéről a 20. század második felében. Teo-
lógusként sem kerülhette meg, hogy ne 
tegye fel a kérdést a 25. oldalon: „…az 
egyház közössége miért nem volt képes 
olyan védelmet és biztonságot szavatol-
ni választott képviselőinek, amely a sze-
mélyes ellenállást és az egyház lényegé-
vel ellentétes kérések visszautasítását le-
hetővé tette volna?”

Örömmel olvastam, hogy az érte-
kezés szól az egyház egységéről mint 
Krisztus testéről és annak hiányáról, 
amelyet napjainkban is érzünk, és amely 
egységre egyházaink törekednek is va-
lamilyen módon. Az értekezés elénk ad-
ja Kálvin véleményét, aki nemcsak szó-

ban, de tettekben, disputákon is igyekezett munkálni az 
egységet az evangélikusokkal, például Philip Melanch-
thonnal, illetve a római katolikusokkal. „Kálvin szerint 
Krisztusban úgy kapcsolódik egymáshoz Isten valameny-
nyi kiválasztottja, hogy […] egy testté is olvadnak össze, 
és illő rendben összeszerkesztve ugyanazon test tagjai 
lesznek; mert valósággal eggyé lesznek azok, akik Isten 
ugyanazon Lelke által egy hitben, reményben és szere-
tetben élnek. Vagyis, akik a Szentlélek által a feltámadott 
Krisztus jelenlétében részesednek, azokat egymással is 
összekapcsolja ugyanaz az erő, s így egyházi-teológiai ér-
telemben is közösséget alkotnak.” Külön foglalkozik az 
értekezés az ökumenével, bemutatva néhány nagygyű-
lést és azok döntéseit.

A könyv nemcsak ismeretet tár elénk, de rámutat az 
egyén és a közösség felelősségére és feladataira: „…a múlt 
eseményeihez való viszonyulás formája és tartalma nem 
mellékes az egyház számára: olyan kommunikációra és in-
terakcióra, s ennek következtében olyan közösségi identi-
tásra van szüksége, amely stabilitását nem veszélyezteti, 
ugyanakkor hitelességét sem vonja kétségbe a társadalmi 
diskurzus horizontján. S bár az előbbi intenciók miatt nyil-
vánvaló, hogy a múltra való emlékezés tartalma és ennek 
nyomán óhajtott kollektív identitás érdek- és értékorien-
tált szociális konstrukció eredménye, az egykori történel-
mi szerepvállalás konzekvenciáinak felvállalása elől még-
sem térhet ki az egyház.”



3 3 5  c

A szószéken elmúltak fájdalmai a

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

A szószéken elmúltak fájdalmai
Hálaadás Széll Bulcsú evangélikus lelkészért (1949–2017)

g  S Z E V E R É N Y I  J Á N O S

 Széll Bulcsú József Dombóváron született 1949. augusztus 
31-én, Széll László és Orosz Margit ötödik gyermekeként. 
Tizenhét éves korában tért meg, amikor 1966 karácsonyán 
személyesen megszólította őt az ige: született néked ma a 
Megtartó. Megszerette a lelki énekeket, és hogy jobban 
tudja énekelni, beiratkozott Fótra, a kántorképzőbe, ahol 
harmóniumozni is tanult. Fóton találkozott Győri János Sá-
muellel, aki jó barátja lett, és aki révén Nagytarcsára is járt 
ifj úsági órákra. Itt ismerkedett meg Győri Éva Magdolná-
val, akivel 1972. július 8-án házasságot kötöttek. Negyven-
öt évet éltek együtt boldogan. Házasságukból öt gyermek 
született. Nyolc unokája van.

Elvégezte az Evangélikus Teológiai Akadémiát, és 
1972-ben lelkésszé szentelték. Első szolgálati helye Bó-
csán volt, majd 1975-ben Lucfalván parókus lelkésszé vá-
lasztották. A kis nógrádi faluban lelki ébredés indult. En-
nek én is szemtanúja voltam. Két éven át ösztöndíjat kap-
tam a gyülekezettől, ennek fejében havonta egy vasárnap 
végeztem szolgálatot, reggel nyolc órától este tízig szinte 
szünet nélkül: gyermek-istentisztelet, gyülekezeti isten-
tisztelet délelőtt és délután, énekkari próba, ifj úsági al-
kalom és házaskör. Az akkor hatszáz lelkes faluban meg-
telt a templom.

1989-ben Kispestre kapott hívást, e gyülekezetben 
szolgált nyugdíjba vonulásáig. A nyolcvanas években a 
kommunizmus nyomása alatt Széll Bulcsú imaközösség-
be hívta a lelkészeket. Ebből a körből alakult ki az Evan-
gélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE), melynek 
egyik alapítója volt. A kilencvenes években Piliscsabán 
minden nyáron több evangélizációs hetet szervezett, és 
ezeken szolgált. Bibliaiskola alapításával kezdte el – má-
sokkal együtt – a laikusok képzését. Előadásokat tartott 
az Újszövetségről és a gyakorlati teológia témaköreiről. 
A budapesti Luther Otthon Szakkollégiumban is rend-
szeresen szolgált.

1989 után alapító tagja a Szentírás Szövetségnek, a Ma-
gyar Evangéliumi Rádiónak, a Vasárnapi Iskolai Szövetség-
nek és a Magyar Evangéliumi Szövetségnek, az Aliansznak. 
A kispesti Reménység Ökumenikus Iskolának alapító és ku-
ratóriumi tagja, az Üllői úti evangélikus szeretetotthonnak 
igazgatója volt. Aktívan, felelősen vett részt az egyházun-

kért imádkozó Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület 
vezetőségének munkájában.

Lefordította John Stott Hiszek az igehirdetésben című, 
nagy hatású könyvét. A Károli-Biblia 2011-ben megjelent, 
újonnan revideált kiadásának munkatársaként is dolgo-
zott, a héber szöveg fordítása fűződik a nevéhez.

Lelkészként és édesapaként is példakép volt. Sok mun-
kája mellett gyermekei nem érezték, hogy elhanyagolta vol-
na őket, sokat foglalkozott velük, tőle szeretetet és odaa-
dást tanultak. Lelkileg is sokat kaptak tőle családi áhíta-
tok és gyülekezeti alkalmak formájában, de emberileg is 
játékos, humoros közvetlenségében.

Kispest díszpolgári címet adományozott neki, a Dé-
li Egyházkerülettől megkapta az Ordass Lajos-emlék-
plakettet. Szolgálatát nyugdíjasként is folytatta, sokfelé 
hirdette az igét, és aktívan bekapcsolódott a bényei gyü-
lekezet életébe.

Széll Bulcsú nagyon szerette hivatását, az utolsó pil-
lanatig kereste a szolgálat lehetőségét, végezte a missziót; 
ebben még a betegség sem akadályozta meg. A szószéken 
elmúltak fájdalmai.

2012-ben súlyos betegség támadta meg szervezetét. 
Hosszú küzdelem következett számtalan műtéttel. Vé-
gül a szenvedéssel teli évek után az élet és a halál Ura 
megkönyörült rajta, és június 7-én magához szólította. 
A bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje ez volt: „De az iga-
zak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendez-
nek.” (Zsolt 68,4)

A gombai temető templommá változott június 16-án 
délután. A kiterjedt család, sok lelkész (más felekezetűek is) 
és a gyülekezetek tagjai átélték, hogy Isten mégis nagyobb 
mindennél: fájdalomnál, kísértésnél, halálnál. És nemcsak 
„ott”, hanem már itt is letörli gyermekei könnyeit. Az elvá-
lás fájdalma mellett átéltük a teremtő ige és az evangéliu-
mi énekeink erejét. Az Útmutató igéje valóban üzent, utat 
mutatott: „Akkor majd az igazak fénylenek Atyjuk orszá-
gában, mint a nap.” (Mt 13,43a) 

Jóval több volt ez „búcsúztatásnál”, Lélekben és igaz-
ságban imádhattuk az Atyát, és hálát adtunk az embereken 
tett csodáiért. Istenünk még egy csodaszép szivárványt is 
ajándékozott erre az alkalomra.
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Igehirdetés Halasi András József búcsúztatásán
(1989–2017)

g  S Z E M E R E I  J Á N O S

 „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje 
az, minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16a)

Kedves Gyászoló Család, Gyászoló Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A megrendülés, a fájdalom és a gyász hozott össze minket 
ma, ezen a kora délutáni órán itt, Szombathelyen, az evan-
gélikus templomban.

Az élet és halál Ura elszólította közülünk a gyülekezet 
fi atal, 28. évében járó, köztiszteletben álló és szeretett lel-
készét, Halasi András Józsefet. 

Tudtuk, hogy betegsége súlyos, de bíztunk és remény-
kedtünk a gyógyulásában. Itt Szombathelyen, de szülővá-
rosában, Celldömölkön és szerte az országban számtalan 
templomban és egyéb helyeken nagyon sokan imádkoz-
tunk érte. Hosszú betegsége idején voltak is biztató jelek, 
de pünkösd után minden rosszra fordult. 

Nagyon szerettük volna, hogy velünk maradhasson, 
mert családjában és egyházunkban is nagy szükség vol-
na még rá. Nincs kétségem afelől, hogy Istennél jobb he-
lyen van, de itt nekünk mégis nagyon hiányzik, és az el-
menetele fáj.

Alig több mint két éve, 2015. június 27-én ugyanitt tar-
tottuk András ordinációját. Akkor, annak az ünnepi al-
kalomnak a meghívóján is ugyanaz az ige volt olvasható, 
mint a mostani gyászjelentésen. Ez az ige András konfi r-
mációi áldó igéje volt, és ez az ige azóta kíséri őt, küldetés-
sé vált számára. Ordinációjára is ő választotta alapigéül, 
az igehelyet (Róm 1,16) lelkészi gyűrűjébe vésve is hordta. 
„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje 
az, minden hívőnek üdvösségére.”

Két éve elsősorban a szolgálatba induló szolga számá-
ra kértük az evangéliumban rejlő erő áradását, most rava-
tala mellett gyászunkban a megrendült család, a gyüleke-
zet, a lelkészi közösség és egyházunk népe számára kérjük, 
hogy a „halál árnyékának völgyében járva” is adjon az Úr 
vigasztalást nekünk. Adja, hogy könnyes szemeinken át is 
meglássuk őt, aki Jézus Krisztusban győzött bűn és halál 
felett. Adja, hogy fájó szívünkkel is megérezhessük közel-
ségét, szeretetét és erejét. 

András szelíd, halk szavú, de mély gondolkodású, ér-
zékeny lelkű kollégánk volt. Mély elkötelezettsége, szolgá-

latkészsége és jó kapcsolatteremtő képessége ismeretes volt 
már a teológián, és minden bizonnyal ílyennek ismerték 
itt, Szombathelyen is.

Kereste az utat az emberekhez, hogy ők is megtalálhas-
sák az utat az őket szerető Istenhez. Nagy empátiával for-
dult az elesettek, a fogyatékkal élők felé is a bárkások kö-
zösségében, de a legmodernebb eszközöket, így a rádiót és 
az internetet is ügyesen használta fel a legszentebb szolgá-
latban az evangélium megszólaltatására. 

Nem szégyellte az evangéliumot, mert tudta, hogy erő 
és áldás fakad belőle.

2015. december 31-én blogot indított andraskereszt.blog.
hu címen, ahol rövid áhítatokat adott közre az interneten. 
Szívszorító, hogy amikor már betegsége akadályozta a ha-
gyományos igeszolgálat ellátásában, amikor itt, a templom-
ban már nem tudott a szószékre felmenni, szószékké vált 
számára ez a csatorna. 

A múlt év utolsó napján, 2016. december 30-án már be-
tegágyáról írva így fogalmazott: „Benne és Általa mégis 
van győzelem, és Ő ad erőt a kitartáshoz, egy vele élt élet-
hez. Olyan élethez, amelyben a világban átélt nyomorúsá-
gaink, hiszem, hogy más színben tűnnek fel. 

Nem a panasz lesz a fontos, hanem a reménység. 
Nem a szenvedés mélysége, hanem az abból kivezető út. 
Nem a belesüppedés, hanem a megoldás keresése. 
Nem a másik méregetése, hogy neki mért nehezebb 

vagy könnyebb, hanem a másikért való imádkozás. 
Nem a folytonos ostorozás, hanem a hálaadás. 
Mindez nem a magunk erejéből, hanem annak a ke-

gyelméből, aki ezt mondja: »A világon nyomorúságotok 
van, de bízzatok: én legyőztem a világot.«”

2017. május 24-én (éppen egy hónappal halála előtt) Jn 
17,3 alapján az örök életről a következőket írta: „…ismer-
ni a mindenható Istent és Jézus Krisztust maga az örök 
élet. Mert benne és általa valami egészen csodálatos dolog 
történik meg veled és velem: megérezhetjük, hogy nincs 
olyan mélység, ahonnan ne volna felfelé, nincs olyan ma-
gasság, ahol szédülni kellene, nincs olyan nap, amikor 
rá ne tekinthetnénk, nincs olyan perc, amelyben Ő nem 
értünk könyörög. Jézus Krisztus maga az örök élet. Ne-
ked és nekem.”

Kedves Gyászolók! Szeretett Testvéreim! Talán többen 
is tudjátok, hogy a lelkészi szolgálatba állítás előtt a ma-
gyarországi evangélikus püspökök évszázadok óta egy rö-
vid életrajzot kérnek a mai napig a lelkészjelöltektől. * Elhangzott Szombathelyen 2017. július 4-én.

*
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Igehirdetés Halasi András József búcsúztatásán a

András két éve a következőképpen mutatta be élete 
útját: 

Curriculum vitae

1989. december 14-én születtem a kemenesaljai evangéli-
kusság központjában, Celldömölkön. Édesanyám, Göm-
böcz Edit, édesapám Halasi József. Szülővárosomban, a 
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem 2009-ben 
summa cum laude eredménnyel. Még ebben az évben fel-
vételt nyertem az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. 
Diplomámat 2015. június 19-én vettem át, jó eredmény-
nyel. 2011-ben kötettem házasságot Gyuricza Nórával. 
2015. május 23-án született meg első gyermekünk, Hala-
si Hunor András. 

Mindenkor hálás leszek családomnak és azoknak a kö-
zösségeknek, amelyek végigkísértek gyermekéveimtől egé-
szen az elmúlt időszakig, és Isten Szentlelke által minden-
kor megerősítettek abban, hogy jó úton járok. Hálával tar-
tozom szüleimnek, nagyszüleimnek és dédnagymamának, 
hogy kézen fogva elvittek a templomokba, megtanítottak 
az imádságra, és arra a keresztyén életformára, amelyet 
konfi rmációi áldó igém is kifejez: „Mert nem szégyellem 
az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek 
üdvösségére” (Róm 1,16a). Így váltak otthonommá – csa-
ládom mellett – azok a közösségek, amelyek végigkísér-
tek az elmúlt években, és azt gondolom, mindegyik fon-
tos dolgokat tanított meg számomra élet- és látásmódfor-
máló hatásukkal.

Már konfi rmációm előtt csatlakoztam a celldömölki 
evangélikus ifj úsági körhöz. Az itt eltöltött évek passió-
körútjai, nyári táborai és közös lelki alkalmai mindig ma-
radandó élmények maradnak. Az évek során betekintést 
nyerhettem az ifj úsági munkába, az ifj úsági kör szervezé-
sébe, az imaközösség vezetésébe és a nyári hittanos tábor 
megszervezésébe és lebonyolításába. Az itt eltöltött évek 
során meghatározó lelkészképpel szolgált számomra Sza-
kos Csaba.

A következő fontos állomás a 2006-os szolnoki Szél-
rózsán volt, ahol invitálást kaptam a Mevisz-Bárka tábo-
rába, és ezzel nemcsak egy új közösséget kaptam, hanem 
egy teljesen új életformát. Az elkövetkező éveket megha-
tározták a táborok, tábortalálkozók és az újonnan alakult 
baráti kapcsolatok és az egyre szélesedő feladatkörök. Azt 
gondolom, hogy a diakónia szolgálata életformává lett szá-

momra. Ezt erősítette, hogy 2009-től az elnökségi ülések 
aktív résztvevője, majd 2010-ben elnökségi tag voltam, il-
letve ettől az évtől kezdve több éven át táborvezetőként te-
vékenykedtem, esetenként párhuzamosan több táborban. 
2010 és 2011 között a szervezet szociális munkásaként nap-
pali személyi segítőként és sofőrként dolgoztam. 2012 ápri-
lisában a Mevisz közgyűlése elnökévé választott, mely tisz-
tet 2013 májusáig töltöttem be.

A Mevisz köreiben végezett önkéntes munka mellett 
2012-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház újonnan 
szerveződő felnőttképzési munkájába kapcsolódtam be 
Bak Péter mellett felnőttképzési asszisztensként. Az itt 
végzett munka betekintést nyújtott egyházunk belső mű-
ködésébe, illetve sok olyan tapasztalatot szereztem, ame-
lyek minden bizonnyal hasznomra válnak a lelkész szol-
gálat során.

Mivel tanulmányaimmal jól haladtam, ezért 2013–2014-
ben a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségben gyüle-
kezeti munkatársként vállaltam szolgálatot, fő feladatom a 
hitoktatás területén volt. Majd 2014–2015-ben itt töltöttem 
lelkészjelölti évemet Gregersen-Labossa György mentorsá-
ga mellett. A gyülekezetben eltöltött két esztendő sok min-
denre megtanított a lelkészi pályával kapcsolatban. Bete-
kintést nyertem – a hitoktatás mellett – számos gyülekezeti 
szolgálatba, egy városi gyülekezet vezetésének és építésé-
nek különböző módjaiba. Megláthattam, ahogy nemcsak 
az épületek újulnak meg, hanem vasárnapról vasárnapra 
megtelik a templom, növekszik a gyülekezet. Dolgozhat-
tam új területeken, lakótelepi közösségépítésben és egyházi 
rádióban. Hálás vagyok a mindenható Istennek, hogy ilyen 
gyakorló gyülekezettel ajándékozott meg, és innen indul-
hatok a lelkészi szolgálat útjára.

Soli Deo gloria!
Szombathely, 2015. június 23.

Halasi András József

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje 
az, minden hívőnek üdvösségére” – írta egykor Pál apostol 
a rómabeli gyülekezetnek. Fontossá tette ezt az igét Isten 
az ő Szentlelke által Halasi András József testvérünk szá-
mára, aki életében, egészségében és betegségében és most 
a ravatalán is fi gyelmünkbe ajánlja ezt a fontos üzenetet. 

Adjon az Úr neki békés pihenést, Jézus Krisztusban, a 
mi élő Urunkban és Megváltónkban örök életet; nekünk, 
gyászolóknak pedig vigasztalást és reménységet.

Ámen.
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Szentháromság ünnepe után 10. 
(Jeruzsálem) vasárnap
f Lk 19,41–48

Igehirdetési előkészítő

 Jézussal a békesség útján

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok sorában fordu-
lópont a 10. vasárnap. Az ünnepek üzenetei egyre inkább a 
hétköznapokban megélt keresztény élet felé fordulnak. Mi 
lesz velünk és bennünk mindannak gyümölcseként, amit 
az üdvtörténet nekünk ajándékozott? El tudunk-e kötele-
ződni közösségként és egyenként arra az életre – annak 
hétköznapiságában is –, amelyet Krisztus „megnyert” a 
számunkra? Megjelenik-e a reménység szavainkban, tet-
teinkben, és mozgat-e annyira bennünket, hogy életünk 
e reményből születetetten eszköz legyen abban, hogy az 
evangéliumból születő egyház valóban sóvá és világosság-
gá legyen a világban?

Az egyház ezen a vasárnapon emlékezik meg Jeru-
zsálem és mindannak pusztulásáról, amit a jeruzsálemi 
templom és kultusz jelentett. A Kr. u. 70-ben bekövetke-
zett események különös fordulópontot jelentettek a ko-
rai egyház életében. Azáltal, hogy a jeruzsálemi keresz-
tények nem vállaltak aktív szerepet a római seregek elle-
ni küzdelemben, a zsidóságtól való egyértelmű „szakítás” 
is bekövetkezett.

Még különösebbé teszi az idei Jeruzsálem-vasárnapot, 
hogy augusztus 20-ára esik. Itt most csak arra a – min-
denképpen kerülendő – veszélyre hívom fel a fi gyelmet, 

hogy könnyen áldozatául eshetünk annak a csábító csap-
dának, hogy ellentétpárba állítsuk a megítéltetett zsidó-
ság egykori („megérdemelt”) tragédiáját a Szent István-i 
„krisztianizálással” vagy akár hazánk mai aktuálpoliti-
kai szerepvállalásával.

Exegetikai megjegyzések

Textusunk jól elkülöníthetően két részből áll. A máso-
dik, a templom tisztításáról szóló tudósítás mindhárom 
másik evangéliumban is olvasható lényegi hangsúlyelto-
lódások nélkül. Máté és Márk esetében az egymást köve-
tő események sorrendisége is megegyezik: Jézus bevonul 
Jeruzsálembe, megtisztítja a templomot, a terméketlen 
fügefa szimbóluma, majd a főpapok, vének, írástudók 
kérdése és Jézus válasza a hatalmáról. Lukács esetében 
ebbe a láncolatba ékelődik be textusunk első fele (41–45. 
vers), amelyik arról számol be, hogy Jézus megsiratja a 
várost. Lukács különanyagából merítve illeszti a bevo-
nulás és templomtisztítás közé Jézus „megállását” és 
szavait. Megfi gyelhető, hogy Lukácsnak különös a Jeru-
zsálemhez való viszonya. A páli teológiai hatásnak kö-
szönhetően sokkal radikálisabban látja és láttatja az Ó- 
és az Újszövetség közötti határvonalat. Számára mindaz, 
amit „Jeruzsálem” jelentett, végérvényesen megítéltetett, 
mert egyértelmű döntési helyzetben voltak, és a békes-
ség útja helyett mást választottak, nem ismerték fel a 
„meglátogatás” idejét (   
). (Érdekes adalék, hogy egyedül Lukács lokalizál-
ja Jézus eszkatológiai beszédeiben az eseményeket (lásd 
Lk 21,7–37, különösen 20–24 és párh.: Mt 24,3–36; Mk 
13,5–32), a globálisan (általánosan) tapasztalható jelek 
mellett külön hangsúly kerül Jeruzsálem végső pusztu-
lásának jelentőségére.
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Már maga a „szójáték” is beszédes. Ugyan „Jeruzsálem 
nevének jelentése nem egyértelmű. A legismertebb fordítás: 
Ír Sále(o)m – a Béke Városa. A midrás (Brésit Rábbá 56.10) 
szerint: »Jire Sálem«, azaz »Látni fogja a Békét«.” (Radnó-
ti 2013). Jézus szavai: „Bárcsak felismerted volna” a békes-
ségre () vivő dolgokat.

Lukács – talán éppen a békesség fogalmának hangsú-
lyozása miatt – jóval rövidebben írja le aztán a templom-
tisztítás eseményét is. Feltűnő, hogy az incidens draszti-
kus jellegét leíró részleteit (felborítja Jézus az asztalokat, 
kötélből korbácsot fon) Lukács teljességgel elhagyja, nála 
Jézus „csak” „kezdte kiűzni az árusokat”.

A perikópa megértése

Lukács és persze „mögötte” Pál kritikai állásfoglalása 
egyértelmű az ószövetségi kultusszal kapcsolatban: az 
újra és újra ismétlődő helyettes áldozatok ideje lejárt. A 
kiüresedett vallásos cselekedetek, az azokban való „meg-
vehető” reménység végső pusztulásra ítéltetett. Ezek he-
lyét Krisztus áldozata és az embernek a hitben ehhez 
való kötődése „veszi át”. Az akkor még meglévő temp-
lom funkciója is megváltozik. Jézus nem azt kifogásolja, 
hogy helytelenül mutatnák be az áldozatokat, és nem a 
helyes áldozatbemutatást állítja vissza, hanem egyetlen 
dolgot tesz a tisztítás után: „naponként tanított a temp-
lomban”. A kultikus cselekményekkel nem önmagukban 
volt baja Jézusnak, hanem azzal, ahogyan az ember azokat 
„használatba” vette. A kultusz – és itt bőven lehet áthal-
lásunk a mai istentiszteleti gyakorlatunk felé is – tehát 
nem önmagában hordoz értéket, a benne való részesedés 
sem önmagában jó vagy rossz. A templomi „események” 
egyetlen valós célja a „Jézus tanításával”, a Logosszal va-
ló találkozás.

Igehirdetési vázlat

Jézus bevonul Jeruzsálembe. És bár a tömeg hozsannázva 
fogadja, ő azonnal siratja a várost, mert az nem ismerte 
fel „ezen a napon” a harccal, a szembenállással szemben 
a békesség útját, mert nem ismerte fel meglátogatásá-
nak kairoszát. Egyszeri és megismételhetetlen pillanat 
ez, amelyben „Jeruzsálem” rosszul döntött. A pillanat, a 
kairosz egyedisége radikálissá teszi a döntéshelyzetet – 
még akkor is, ha azok, akik egykor döntöttek valahogyan, 
nem is voltak teljesen tisztában a döntés tényleges mély-
ségével. Rosszul döntöttek, és a következmények radiká-
lisak: megostromolták Jeruzsálemet, körülzárták, földre 
tiporták a várost és lakóit, kő kövön nem maradt benne. 
Tudjuk: így lett, megtörtént. Ó, ti balgák – mondhatnánk 
ítéletet ma az egykori Jeruzsálem felett. Hát hogy nem le-

hetett felismerni Jézust a Mindenható küldötteként, Meg-
váltóként, hogy nem lehetett a békesség útjára lépni? Az 
egyébként ma is ugyanúgy érvényesülő sémák szerint, 
amelyek szerint egykor Jeruzsálem elutasította Jézust, 
a mi helyzetünk „csak” annyiban más, hogy a pillanat, 
a kairosz radikalitásának intenzitása csökkent, és meg-
lehet, valójában csak az „elnyújtott” kairosz elnyújtott 
fel nem ismerésében és korántsem az egykori Jeruzsá-
lem „ellenpólusaként” élünk. Egykor a visszahozhatat-
lan pillanat vált mindent meghatározóvá, a mi „meglá-
togatásunk ideje” fel nem ismerésének a radikális veszé-
lye annak „állandósult” valójában rejtezik. Röviden: már 
túlontúl megszoktuk Jézust, az evangéliumát, a salómot, 
amit elhozott Isten és ember, ember és ember, testvér és 
testvér közé. Akkor nekik dönteniük kellett, ma bennün-
ket látszólag senki és semmi nem kényszerít. Így olykor 
ugyanúgy elszakad a „kultuszi” életünk a valóságtól, és 
nem lesz más az egyházhoz, a Krisztus-testhez tartozá-
sunk, mint az olykor unottan és kifi zethetően letudandó 
szokásokban meghozott „áldozat”. Vagy ha a külső ténye-
zők kényszeríteni látszanak, egy pillanat alatt harcossá, 
gyűlölködővé, a szent kereszténység utolsó földi bástyáivá 
válunk egy egész istentelen világgal szemben. (Egészen 
megdöbbentő, hogy míg a lózungok világában a keresz-
tény Európát félti a keresztény Magyarország, a „tábort” 
a legjobban éppen a valamivel, valakikkel, a másokkal 
szembeni alantas érzések és gyűlölködés szításával lehet 
egységben tartani…)

Ugyanígy ezernyi békétlenséget konzerválunk saját, 
személyes életünkben is. Dédelgetjük őket a lelkünkben, 
és a konfliktusban tartottakkal szemben meg is talál-
juk legfőbb támogatóként a „mindenhatónkat”, amely 
szót persze – magunkat igazolva – mindenképpen nagy 
M-mel írunk. Kiválóan tudjuk, kiktől kell elhatárolód-
nunk, kiknek kell megváltozniuk annak érdekében, hogy 
„teljes jogú” tagjai lehessenek a mi közösségünknek. 
Mindezek azért fontosak a számunkra, mert egy fenn-
tartott konf liktus pont arra jó, hogy elfedje: ha nem 
lenne „ellenség”, ha nem lehetne senkit a konfliktus-
ban tartani, akkor meglepő módon ugyanúgy nem ta-
lálnánk magunkban békességet. A Jézusban bennünket 
meglátogató békesség ellentéte nem önmagában a bé-
kétlenség, hanem a jézustalanság. Jézus ellentéte ben-
nünk pedig nem a békétlenség, hanem a Jézusba vetett 
hit hiánya. Amikor az evangéliumban már nem leljük 
az örömünket-békességünket, amikor az evangélium-
ból kirekeszthetőnek vélünk másokat cselekedeteik, kul-
túrájuk, tévelygéseik miatt, akkor bizony olyan „temp-
lomot” építettünk, és olyan kultuszt folytatunk benne, 
amely végérvényesen megítéltetett, és éppen azon elvek 
szerint romboltatik le, amelyeket – a békesség ellené-
ben – mi magunk is követünk.

Így ezen a vasárnapon sem marad más kérdésünk, mint 
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a Jézus-kapcsolatunk kérdése. Ez a kérdés viszont már 
ugyanannyira és ugyanúgy radikális kérdés, mint ahogy 
egykor Jeruzsálem számára az volt, mint ahogy mindig is 
az, amikor Isten megszólítja az embert.

Fogat csikorgatva, megfeszült arcizmokkal nem lehet 
evangéliumot hirdetni. Igehirdetőként érdemes őszinte 
önrefl exióval kezdeni a készülést. Magunkba mélyedve 
egy kérdéssel elindítani a belső folyamatainkat: Békes-
ség van bennem? És ha netalán mást is találunk, akkor 
érdemes megkeresni e „másban” azt, ami vele szemben 
a békesség útja. Megjelenhetnek arcok, konkrét szemé-
lyek, elszenvedett sérelmek, félelmek. Minél konkrétab-
bak, annál jobb. Mert általánosságban teljesen felesleges 
is a békességről prédikálnunk. Aki tényleg velem szem-
ben álló, akit valóban nem vagy csak alig tudok elvisel-
ni a közelemben, aki mérhetetlenül megaláz, összetör, 
kiszolgáltatottá tesz: vele szemben egyáltalán akarom-e 
járni a békesség útját?

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Kötelező lekció: 1Kor 12,1–11 (a kegyelmi ajándékok sokfé-
lesége és a Lélek egysége).
Fakultatív lekció: 2Móz 19,1–8 (Izráel a Sínai-hegynél).

Énekjavaslat

EÉ 460 (főének), 323.

Illusztráció

GONDOLATOK

„Amit ma leginkább hiányolunk az egyházból, az a köny-
nyedség, a szeretnivalóság és a sárm. Az egyház »állandó-
an szolgálatban« van, mindig komoly, mindig nehéz dolga 
van, mindig feketében jár. Hasonló ahhoz az asszonyhoz, 
akinek arcán mély ráncokat vésett az üzletért folytatott 
évekig tartó harc.

Ha azonban Isten áll a hit középpontjában, és ő az egy-
általán nem szükséges, akkor az egyház is könnyedebb 
lesz. Akkor már nem kell, hogy féljen létszáma csökke-
nése miatt, akkor nem kell olyan féltékenyen kiállni jogai 
és igazságai mellett, akkor megengedheti magának, hogy 
kevésbé komolyan vegye saját reformjait, akkor minden, 
az egyházi adótól a bürokrácián át a kultuszig elveszti az 
örökkévalóság ólomsúlyát. És akkor egyszeriben szeretni-
való és sármos lesz, hasonlóan ahhoz az asszonyhoz, aki-
nek nincs szüksége állandó elismerések után kajtatni, hi-
szen biztos önmagában.

Ha Isten áll a hit középpontjában, és ő az egyáltalán 
nem szükséges, akkor ennek következményei vannak a 
módra, ahogyan teologizálunk. Akkor a teológia elveszí-
ti erőlködő karakterét mint az igaz hit őrzője, és befogad 
valamennyit a »játék« lényegéből. (…) Ezzel elnyeri a teo-
lógia azt a »könnyedséget«, amellyel ezt szoktuk monda-
ni: beszéltünk Istenről és a világról. Jó volt.

A hatalom akarása és a sikerkultusz vonzása alól ki-
szabadulva a keresztényeknek új lehetőségük nyílt, hogy 
életükben szabadon és nyugodtan éljék hitüket, ezáltal 
válva a »föld sójává«. A só tulajdonsága, mint ismere-
tes, abban áll, hogy nem elváltoztatja vagy elidegeníti 
az ételt, hanem előhozza valódi ízeit azzal, hogy felol-
dódik benne. Így a keresztényeknek sem kell a föld só-
jaként elkeresztényesíteni vagy elegyházasítani a vi-
lágot – egy zárt keresztény, sőt egyházias világ képe 
olyan, mint egy rémálom: alaposan el lenne sózva a vi-
lág. A keresztényeknek a föld sójaként sokkal inkább 
saját ízük előhozásához kellene segíteniük az embere-
ket, isteni rendeltetésükhöz, hogy azzá váljanak, amik 
eredetük szerint: emberek, föld, világ – egyszóval Is-
ten jó teremtésévé.”

Zahrnt 2002, 237–238. o.
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Igehirdetési előkészítő

„Te vagy az az ember!”

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok új időszaka 
kezdődött az elmúlt héten, a 10. vasárnapon, amely az egy-
háznak a kísértésekkel és támadásokkal teli küzdelmes föl-
di életére fi gyelmeztet. „Mindez harc, küzdelem és szen-
vedés között megy végbe a Krisztus-test tagjainak még az 
ó- és az új ember tusakodását, összeütközéseit mutató éle-
tében.” (Jánossy 1944) Ebbe a tematikába illeszkedik bele a 
vasárnapunk a maga üzenetével, ahogyan a Prőhle-agenda 
is megadja: Mindig kegyelemre szorulunk! Ha felismerjük 
ezt a kegyelemre szorultságot, és önvizsgálattal, bűnval-
lással és bűnbánattal felelünk rá, akkor Isten kegyelmével 
győzedelmeskedik az új ember az óemberünk felett. Erre 
az alázatos nyitottságra hív minket az oltár előtti igében 
a farizeus és a vámszedő példázata (Lk 18,9–14) és Pál is, 
amikor magát a legkisebbnek nevezi az apostolok között, 
és mindent, amit elért, Isten kegyelmének tulajdonít (1Kor 
15,1–11). Heti igénk pedig egészen konkrétan világít rá az 
alázat és kegyelem kapcsolatára (1Pt 5,5).

Amit a textusról tudni kell 

Textusunk az előző fejezet, Dávid és Betsabé történetének 
következményeként áll előttünk. Isten elküldi prófétáját 
a királyhoz. A    („küld”) ige az előző fejezetben Dá-
vidot jellemezte. A küldés láthatóan az irányítás szava a 
király eszköztárában. Most azonban Isten veszi kézbe az 
irányítást.

Ki ez a Nátán, aki ilyen bátran a király elé mer lépni? 
Nem valószínű, hogy az udvarhoz tartozott, mert sem Dá-
vid, sem Salamon udvari listáján nem szerepel. Ennek el-
lenére nem volt jelentéktelen személyiség. Vallási szere-
pét tekintve akkor találkozunk vele, amikor Dávid temp-
lomot akar építeni, és Nátán véleményét kéri ki. Politikai 
szerepe a trónutódlás környékén körvonalazódik, befo-
lyásosságát ekkor látjuk igazán. Az intrikák idején gon-
doskodik róla, hogy az ő növendéke kerüljön a trónra, 
hiszen Dávid őrá bízza a születése után Salamont, majd 
a koronázásakor is együtt végzi Cádók pappal a szertar-
tást. Nátánt egészen Dávid haláláig a király bizalmas ta-
nácsadójaként láthatjuk. Hertzberg szerint olyan tiszt-
séget töltött be a próféta, mint a gyóntatók a későbbi ki-
rályi udvarokban.

Nátán tehát Dávid bizalmasa, és mint ilyennek sza-
bad bejárása van a királyhoz. A király elé lépve, minden 
felvezetést nélkülözve kezd bele a tanmesébe. Mintha egy 
megtörtént esetet mondana el. Nátán parabolájában nem 
azt kell néznünk, hogy minden részletében illik-e Dávid 
és Úriás esetére, elég, hogy egy olyan égbekiáltó igazság-
talanságot hallunk, ami a királyt is ráveszi, hogy saját ma-
ga mondja ki az ítéletet.

A király döntőbírói szerepében rögtön rendelkezik a ha-
lálos ítéletről, és a mózesi törvények szerint a négyszeres 
kárpótlást (2Móz 21,37) is elrendeli. A király feladata volt, 
hogy gondoskodjon arról, hogy ne csak a gazdagok, de a 
szegények jogai is érvényesüljenek. Azonban itt nem csu-
pán egy jogi esetről van szó.

„Te vagy az az ember!” – A próféta elfogadja Dávid íté-
letét, amit önmagára mondott ki. Dávid Saul „házát” meg-
kapta, és vele együtt mindent. Nem kellett volna ilyen gör-
be utakon megszereznie Betsabét. Tehát nemcsak a házas-
ságtörés, a gyilkosság számít Dávid bűnének, hanem az 
is, hogy semmibe vette Isten ajándékait. Az ítélet először 
Dávid bűnvallása folyamán kerül eltörlésre, előtte nem. 
Egészen addig tehát érvényes, hiszen majd csak a 13. vers-
ben vonja vissza.

A perikópa megértése

A 2015. évben a teremtés hete igei mottója így hangzott: 
„...egy gazdag meg egy szegény”. A hét tematikája Nátán 
tanmeséje alapján foglalkozik a szegények és gazdagok 
kapcsolatával az éghajlati igazságosság szempontjából. 
Khaled A. László a segédanyag előszavában a felelős-
ségre hívja fel a fi gyelmünket: „Ha éghajlatról és kli-
matikus kérdésekről van szó, talán megkísért minket a 
gondolat, hogy ezek olyan léptékű események és folya-
matok, amelyekhez nekünk nincs közünk. Talán Dávid 
király is így indult el a bukás felé, és talán ezért kellett 
Nátán prófétának felébresztenie és felráznia őt: Te vagy 
az az ember! – Vagyis: Ez éppen rólad szól, te vagy a fe-
lelős!” (2015, 5. o.) Dávid mindent megkapott királyként. 
Sőt még többet is kapott volna: „És ha ezt kevesellted vol-
na, még sok mindent adtam volna neked.” De az Istentől 
kapott ajándékok helyett a vágyainak engedett. A hata-
lom kezdett uralkodni rajta, ahelyett, hogy ő uralkodott 
volna azon. A gazdasági etika teológiai szempontjai több 
prófétai megnyilvánulásban is tetten érhetőek, amikor 
„az emberek közötti igazságtalanság és erőszak korlá-
tozásáról szólnak, másrészt arról a helyzetről, amikor a 
vagyonba vetett bizalom Istentől független bizalommá 
válik” (Szabó B. 2017, 315. o.). Így abban a pillanatban, 
amikor Dávid Istentől függetlenül kezdte el használni a 
hatalmát, felelőtlen volt, és szörnyű tragédia- és bűnso-
rozat vette kezdetét.
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Dávid életét ugyan megmenti a szűkszavú, de aláza-
tos bűnvallása („Vétkeztem az Úr ellen!”), de a gyermek 
meghal. A büntetés és a következmények témáját érde-
mes a kegyelem szempontjából megközelítenünk. A kö-
vetkezmények állandó jelként fi gyelmeztetnek, hogy ne 
herdáljuk el a drága áron szerzett, de nekünk ingyen kí-
nált kegyelmet.

Igehirdetési vázlat

Az előzményeket tekintve Betsabé története, Úriás megö-
letése az egyik legsötétebb fejezete Dávid uralkodásának. 
Ha nem ismernénk a következményeket, akkor is baljós 
előjel lenne a 11. fejezet utolsó mondata: „De az Úrnak nem 
tetszett, amit Dávid elkövetett.” Mint amikor egy fi lmsoro-
zat egyik részének utolsó képkockájából tudjuk, hogy nem 
lesz ennek jó vége. A következő részben pedig meg is van 
a cselekmény alapját képező konfl iktus. Pedig Dávid akár 
elrendezettnek is értékelhette a helyzetet, hiszen annyi 
erőfeszítés után végre sikerült elsimítania mindent. Letelt 
a gyász is, magához vehette Betsabét.

Úgy tűnt, hogy a király mindent elrendezett a hatal-
ma segítségével. Ide küldött valakit, oda egy másikat, és 
sikerült ellepleznie mindent. Elküldte Jóábot az ammó-
niak ellen, az embereit információért Betsabéról, azután 
követeket, hogy hozzák el neki az asszonyt, majd üzenetet 
Jóábnak, hogy küldje haza Úriást, akit először a feleségé-
hez, majd a saját halálos ítéletét tartalmazó üzenettel kül-
dött vissza a harcba.

Ugyan nem királyit, de hatalmat érezhetünk mi is a ke-
zünkben, a családunkban, a munkahelyünkön, egy közös-
ségben, akár a gyülekezetben is. Néha van, hogy befolyással 
tudunk élni ilyen-olyan helyzetekben. A kérdés az, hogy Is-
tennel együtt, tőle kapott ajándékként kezeljük-e ezt a ha-
talmat, vagy saját vágyaink megvalósítására, amivel „okot 
adunk az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra”.

Dávid vétke sem marad rejtve, csak az emberi szem 
előtt. Mert valaki színre lép, aki félelem nélkül szembesíti 
az uralkodót a bűnével, valaki, akit Isten küldött.

A bárányka (nőnemű!), amit a szegény embernek fá-
radságos munkával kellett megvásárolnia, az egész család 
kedvenceként tűnik föl. Ezzel a gazdag embert nemcsak 
kapzsinak állítja be, hanem könyörtelennek és aljasnak 
is. Dávid egészen érthetően temperamentumosan reagál, 
az ő igazságérzetét is bántja a történet. A facebookos hír-
folyamot végiggördítve sokszor fogalmazódott meg talán 
már bennünk is vérmérsékletünktől függően nyomdafes-
téket még éppen vagy egyáltalán nem tűrő ítélet egy-egy 
égbekiáltó igazságtalanságról tudósító (emberjogi, politi-
kai stb.) bejegyzés láttán.

Mi történne, ha valaki szembesítene vele, hogy én is 
hasonlóan felháborító dolgokat teszek naponta az életem-

ben? Ha az „apró” bűneimet nem sikerülne elkenegetnem, 
kimagyaráznom, hanem felszínre kerülnének. Hogyan re-
agálnék rá?

Nátánnak a „Te vagy az az ember!” mondata a Biblia leg-
találóbb szavai közé tartozik. Őszintén csodálom Dávid ki-
rályt, aki nemrég még mindent és mindenkit irányított, a 
kezében tartott, most viszont szembesülve a bűnével, alá-
zatosan, csendben hallgatja a prófétai szót, majd röviden 
bűnvallást tesz. Ezt lenne jó megtanulni Dávidtól, hogy a 
szembesítésre ne magyarázkodás, személyeskedő vissza-
szólás, hanem alázatos bűnvallás legyen a válasz. Így ér el 
a kegyelem, így válik valósággá az életemben.

„Vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltó-
nak?” – hangzik a kérdés a gyónási kérdések között. Hosz-
szú az út, míg eljutunk az alázatos feleletig: „Vallom.” Ez 
az egyik része a gyónásnak. Ez még csak a félút. A másik, 
hogy a feloldozásban és a bűnbocsánatban „semmiképpen 
ne kételkedjünk, sőt erősen higgyük, hogy bűneinket ezál-
tal Isten megbocsátotta a mennyben” (Kis káté).

További javaslatok az istentisztelethez

Imádság

51. zsoltár: „Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt 
Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.”

Lekció

Lk 18,9–14; 1Kor 15,1–11

Énekjavaslat

EÉ 402; 406; 417

Illusztráció

TÖRTÉNET

Élt egy városban két ember, egy gazdag vállalkozó meg 
egy szegény kézilabdaedző. A gazdag igen befolyásos em-
ber volt, a fél város neki dolgozott, és a képviselő-testü-
letben is ott ültek az emberei. A kézilabdaedzőnek nem 
volt egyebe, csak a csapata, és időt, pénzt nem kímélve 
beleadta mindenét, hogy jó csapat legyen belőle. Az után-
pótlásképzést is vállalta, nappalát-éjjelét odaadta, csak 
fejlődjön a csapat. És a siker megérett lassan, nem volt a 
környéken, de még a megyében, sőt lassan az országban 
sem ilyen jó kézicsapat. Egyszer vendége érkezett a gaz-
dag vállalkozónak, egy másik vállalkozó egy messzi vá-
rosból, akinek nemcsak vállalatai, hanem sportegyesüle-
tei is voltak. Mert a sport az egyik legjobb üzlet. Szó szót 
követett, mire a gazdag vállalkozó felajánlotta a vendégé-
nek, el tudja intézni, hogy megvehesse a helyi kézilabda-
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csapatot, hiszen az önkormányzat tartja fenn, csak szól-
ni kell az embereinek. Így történt, hogy a kézilabdaedző 
egyik napról a másikra az utcán találta magát, a sport-
csarnok előtt, amin hiába szerepelt a megvásárolt csapat 
neve, a csapat már nem az volt, mint régen, nagy része ki 
lett cserélve drága pénzen megvásárolt sztárjátékosokra.

Forrás: KateTéka.hu

MEDITÁCIÓ

„Te vagy az az ember – akiért ma is megszólal az Úr, igé-
je által.
Te vagy az az ember – aki annyira fontos vagy Istennek, 
hogy nem megy el szótlanul dolgaid mellett.
Te vagy az az ember – akit e történet mozgósítani próbál, 
hogy megtaláld benne a helyedet, s hogy megértsd a sorok 
közt megszólaló személyes üzenetet.
Te vagy az az ember – akinek könnyebb mások vétkét ész-
revenned, mint sajátodat.
Te vagy az az ember – akinek számot kell vetned mindaz-
zal, amit elkövettél és amit elmulasztottál.
Te vagy az az ember – akinek fel kell tennie a kérdést: meg-
becsülöm vagy megvetem az Úr hozzám intézett szavát?
Te vagy az az ember – akit új irányba indíthat a bűnvallás 
és a bűnbánat.
Te vagy az az ember – aki megtapasztalhatja Isten kegyel-
mét.
Te vagy az az ember – aki úgy élsz, hogy egy ártatlanul 
meghalt Fiút hordozol a szívedben.
Te vagy az az ember – aki ezért már nem élhetsz úgy, mint 
azelőtt.”

Cselovszky 2012, 338. o.
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  Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
f Ézs 29,17–24

Igehirdetési előkészítő

Az Ő igazi lényege a szerető irgalom

A vasárnap jellege: Isten igazít meg

Jánossy Lajos Az egyházi év útmutatása című kötetében 
így ír a vasárnapról: „Itt is az ó- és az új ember egészen 
különböző volta áll a homloktérben, amint ez különö-
sen a Szabadító életet teremtő kegyelmének hatásaként a 
Lélek szolgálatában, az Úr csodaművének szívvel-szájjal 
magasztalásában nyilatkozik meg. A siketnéma meggyó-
gyításának evangéliuma (Mk 7,31–37) azt hirdeti, hogy 
Krisztus Urunk megnyitja fülünket az egyházban Isten 
igéjének meghallására, és képessé teszi nyelvünket, éle-
tünket Isten magasztalására. Az epistola (2Kor 3,4–9) 
pedig különösen a kegyelmi eszközök szolgáit szinte fé-
lelmetes erővel vonja felelősségre ezen a vasárnapon: tu-
datában vagyunk-e annak, hogy a Szentlélek hivatalában 
szolgálunk? Krisztus Urunk ugyanazzal a kegyelemmel 
könyörül rajtunk, mint az evangéliumbeli siketnémán, 
életelevenedés követi-e szolgálatunkat, Isten kegyelmének 
és dicsőségének magasztalására szolgál-e szívünk-nyel-
vünk-életünk?” 

Amit a textusról tudni kell

Ézsaiás a Kr. e. 8. század prófétája Júdában. A próféta 
munkálkodásának korát (740–701) leginkább az Asszír 
Birodalom terjeszkedésének folyamata határozza meg. 
722-ben az északi országrész elesik. Az Asszír Birodalom 
terjeszkedésének megállítására alakított szövetséghez 
Júda nem csatlakozik. A 2Kir 16,5–9 bizonysága szerint 
Júda királya Asszíriához fordul, hogy az Asszíria-elle-
nes szövetség elutasítása miatt rátámadókkal szemben 
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legyen segítségére, amely kérésnek Asszíria királya ele-
get is tesz. Ézsaiás próféta ezt nem helyesli. Ennek kö-
vetkezménye, hogy a maga korában páratlan gazdasági 
mutatókkal, ugyanakkor az ebből fakadó szociális fe-
szültséggel rendelkező országrész elveszíti függetlensé-
gét, amely aztán többször is próbálkozik a nemzeti és 
vallási függetlenség visszaszerzésével. A próféta sajátos 
hagyomány nézőpontjából vizsgálja mindezt. Ézsaiás 
előkelő, városi körökből származik, rendkívül jó kap-
csolatokkal. Látását egyfajta racionalitás jellemzi, vala-
mint annak tudata, hogy Isten Jeruzsálem megvédését 
ígéri (Zsolt 48; 76).

Így a textus Ézsaiás 28–32. fejezeteinek pusztulásról és 
szabadításról, ítéletes szavakról és a messiás király uralko-
dásáról szóló prófétai mondásainak egységébe illeszkedve 
ennek az időszaknak a prófétai üzenetét láttatja. Ézs 29,1–8 
Jeruzsálemnek szóló fi gyelmeztetésről, ostromról és sza-
badulásról, Ézs 29,9–16 a nép különböző csoportjainak lel-
ki vakságáról, az Ézs 30,1–5 pedig az Egyiptomhoz történő 
odafordulás veszélyeiről tudósít.

A perikópa megértése

A 17. versben szereplő „kevés idő” nem szó szerint érten-
dő. Ugyanúgy, mint 26,20-ban, ez is inkább Isten szem-
szögéből tekint az emberi történelemre, nem azokéból, 
akik a történelmi folyamatokat úgymond földközelben 
élik meg.

A 21. vers kifejezései jogi jelentéstartalmat hordoznak, 
és negatív felhanggal tárják fel a szöveg értelmét, misze-
rint az ember peres ügyében (igazságszolgáltatás keretei 
között) vétkesnek nyilváníttatik.

A 22. vers kifejezi Isten és a népe közötti kapcsolat sze-
mélyes jellegét, amely egyben utal arra is, hogy Isten népe 
egyedül a szabadító Istent imádja és tiszteli. 

A 24. versben az „észhez térnek” kifejezés eredetije ’be-
ismer, megismer’ jelentéssel bír. A kifejezésnek a ’tudni, ho-
gyan kell egy dolgot végezni’ meghatározás szerinti értel-
mezése az árnyaltabb megértés lehetőségét is adja.

A „szent” (23. vers) központi kifejezés, amelyhez sok 
más gondolat is fűződik, mind az Ószövetségben, mind az 
Újszövetségben. Az Ószövetségben kultikus gyökerei van-
nak, hiszen akár személyről, akár tárgyról van szó, annak 
mindig Isten jelenléte tulajdonítja a szentséget (5Móz 7,6; 
3Móz 17–26; Jer 2,3). A kifejezés magát Istent jelöli meg, ami 
ebben az esetben a szentség fogalmának kettős tartalmá-
ról beszél. Egyrészt arról, hogy Isten szent, másrészt arról, 
hogy mivel Isten szent, és Isten népe az ő szentsége alá tar-
tozik, ezért maga is ezt a jelleget viseli. Isten szentsége pe-
dig magában hordozza Isten szeretetét, irgalmát és hűsé-
gét. Mindez tükröt helyez a nép elé, amely azonban nem 
mindig tud ezzel élni. 

Összefüggések

A nagyobb egységben a textus nem csupán a fennálló 
helyzet politikai dimenzióját világítja meg, hanem arra 
irányítja a fi gyelmet, ami az ember lehetőségein túlmu-
tat, az ember számára mégis elengedhetetlenül szük-
séges: Isten közösségben marad népével. Ezt igyekszik 
hangsúlyozni az Izrael Szentje kifejezés is, amely egy-
ben arra is utal, hogy az ember jövője mindig Istennel 
való kapcsolatában van elrejtve. Izrael Szentje, magában 
hordozva népe iránti hűséget, hitet kíván, amely lehető-
séget biztosít Isten újjáteremtő munkájának megtapasz-
talására (Ézs 29,9).

A prófétai szavak távlatot nyitnak Isten népe előtt. Ezt 
erősítik az Ézsaiás könyvében más helyen is megtalálható 
vakság/süketség kifejezések (Ézs 42,18). Isten cselekvő je-
lenlétének az eredményeként lesz képes Izrael népe arra, 
hogy Istenre másként tekintsen.

Így válik fontossá a hit megvallásának témája. A hit 
megvallása mindig valamilyen aktuális helyzethez kötő-
dik, amelyben az egyén, Isten népe vagy az egyház értel-
mezi, interpretálja Isten szabadító tettét a világ számára. 
Isten népének képesnek kell lennie arra, hogy életét, tör-
ténelmi létét Istennel való kapcsolatának nézőpontjából 
szemlélje, amelynek fontos része a hit megvallása. 

Ézsaiás szerint a megtérésre való tehetetlenség és az is-
mételt megtérésre szólító hívás közötti feszültséget nem az 
ember erőlködése, hanem Isten oldja fel, aki szeretetében 
megbocsát az embernek, és visszafogadja őt. 

Ézsaiás újra és újra azt a nagy igazságot hangsúlyozza, 
hogy Isten ott áll e mögött a folyamat mögött, és a törté-
néseket dicsőséges vég felé irányítja. Ha ez a vég távolinak 
tűnik számunkra, és ha nem látjuk, Isten hogyan munkál-
kodik a jelenben zajló eseményeken keresztül, ez egysze-
rűen azért van, mert mi nem vagyunk azonosak Istennel. 
Ő azonban már épp eleget felfedett előttünk jelleméből és 
utaiból ahhoz, hogy teljes szívből bízzunk benne és enge-
delmeskedjünk neki. Nem haladunk jobb vég felé, s hama-
rabb sem érünk célba attól, hogy visszautasítjuk Isten böl-
csességét, és a saját bölcsességünk szerint élünk, ahogy ezt 
Júda vezetői tették Ézsaiás korában.

Isten ma is a bűnös ember segítségére siet, és átformál-
ja benső világát, hogy képes legyen a megtérésre, szavai-
nak engedelmes befogadására.

Igehirdetési vázlat

1. Életünk homlokzata és világtalan angyalaink

Van az embernek egy ellenállhatatlan lelki igénye arra, 
hogy rendben lévőnek, kifogástalannak tűnjön maga és a 
másik ember előtt. A lehető legaprólékosabban igyekszünk 
életünk „homlokzatát”, látható területeit rendben tartani. 
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Ennél sokkal fontosabb, hogy mi van a belső térben, mi 
van a lelkünk mélyén. Keserűen fogalmaz József Attila a 
Minden rendű emberi dolgokhoz című versében:

„Van egy színház, végtelen és mibennünk lakik,
Világtalan angyalaink játszanak itt,
Nyugtalanok, szerepük egy megfojtott ima.
És a dráma mindig csak tragédia.”

Van-e „B” terv, van-e más lehetőség „világtalan angyala-
ink” számára? Ézsaiás textusunkban hallott isteni üzenete 
kortársainak, de ma nekünk is a felszabadító, jövőt láttató 
igen. Isten cselekszik – Isten újjá tesz mindent, ő tesz igazzá.

2. Az írás beszéde

Ismerjük a híres történetet Baltazár király lakomájáról, 
ahol a falon megjelent írás (megmérettél és könnyűnek 
találtattál) rémisztő kritika, baljós szöveg, az „írás beszé-
de” nem maradt üres fenyegetés (Dán 5). Hiábavaló volt 
minden előzetes fi gyelmeztető szó, a füléig sem jutott el, 
nemhogy a szívéig. 

Ézsaiás is arra törekedett, hogy Isten embereként fi -
gyelmeztessen a helytelenségekre, az Úrtól való eltávolodás 
végzetes következményeire. Az Asszír Birodalom terjesz-
kedésétől, annak következményeitől féltek, de Jahve irán-
ti félelmük nem volt ilyen karakteres. Nem vették komo-
lyan, hogy ez a vesztükbe rohanással egyenlő. Nem látták 
meg és nem hallották meg sokan, hogy milyen is valójában 
az életük az „írás beszéde”, Isten tanító szava nélkül. Az, 
hogy volt megújulás, megváltozott életfolytatás, azért le-
hetett, mert az Isten bűntől szenvedő teremtményét mentő 
kegyelme nem látszat, nem a „homlokzat”, ő valóban kifo-
gástalan, az ő igazi lényege a szerető irgalma.

3. Szabadság a szeretetre

Az idő, a mindig épp adott pillanat arra való, hogy ho-
mály és sötétség után felragyogjon a mindenkori ember 
számára az, hogy Isten az életet és a hitet munkálja. Is-
ten kezdeményezi, hogy a szívek és lelkek megváltozza-
nak, az embertől a ráhagyatkozást várja csupán, és meg 
fogják tapasztalni a változás következményeit. A kortárs 
pszichológia vizsgálja azt a jelenséget, hogy az álarcaink 
elszívják az életerőnket, a felszabadult örömünket és a 
szeretettöltésű akcióképességünket. Ezért kell ezektől 
megszabadulni, és átirányítani az energiáinkat. Jó felis-
merés és tanács ez, amely éppen azért valósítható meg, 
mert Ézsaiás és az ószövetségi próféták arról az Istenről 
beszéltek, akinek van hatalma megváltoztatni a gonosz 
romboló hatalmát. Megláthatták „keze munkáját”, szent-
nek vallhatták nevét az elmúlt évezredek alatt, hiszen mi 
már Jézus Krisztus váltsághalálának mindent megváltoz-
tató ajándékából élhetünk. Ahogy egykor súlyos szavai 
sem maradtak üres fi gyelmeztetések, úgy bátorító és erőt 

adó evangéliuma sem be nem teljesített ígéret. Szabadsá-
got kaptunk a szeretetre, így a Teremtő és teremtménye, 
ember és embertárs közötti kapcsolat új értelmezést ka-
pott e földi időben. A „mindig csak tragédia” rossz végű 
és rövid távú életfelfogása helyett szabadságot kaptunk 
a végtelen isteni időben való hitre.

4. A felismerés öröme

A metrón közvetlenül mellettem utazott három hölgy, be-
szélgettek. Egyszer felszállt egy fi atalember, akiről azon-
nal meg lehetett állapítani, hogy nem lát. Nem messze állt 
meg tőlünk. Rajta ragadt a tekintetem, mert észrevettem, 
hogy nagyon fi gyelt és mosolygott; elkezdett araszolni fe-
lénk, amikor a tömeg zajában kicsit jobban hallotta a há-
rom hölgy hangját. Fogytak az utasok, így egyszer csak 
odalépett, és szeretetteljesen köszöntötte az ő volt közép-
iskolai tanárnőjét. Lenyomat lett a lelkemen a vak fi ú arca, 
ahogy ment a hang irányába. Kiült rá a felismerés öröme. 

5. Az igazzá formáló kegyelem ajándéka

Isten ítéletes haragja azért nehezedik minden emberre, 
mert a bűn egyetemes rombolása alól nincs kivétel. Ám 
az alól sincs kivétel, hogy Isten – aki Lelke által munkál-
kodik ezen – mindenkinek felkínálja a Krisztus munkál-
ta kegyelmi életet. Nyíljon meg a szemünk, fülünk és leg-
főképp a szívünk ez előtt az ajándék előtt! Istennél esély-
egyenlőség van. Élünk-e a lehetőséggel? Éljünk az ő igazzá 
formáló kegyelméből! „…örömüket lelik az alázatosak az 
Úrban…” (Ézs 29,19)

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Mk 7,31–37; 2Kor 3,4–11

Énekjavaslat

EÉ 47, 278, 378

Illusztráció

GONDOLATOK

„A szemet szemért vakítja meg az egész világot.” 
Mahatma Gandhi (1869–1948) indiai jogász, politikus

„Megvallhatjuk titkunkat egy másik embernek, de lehetet-
len, hogy áttöltsük lelkébe saját benső világunkat, ami az 
elbeszélt tényeket, szavakat, cselekedeteket alakította; így 
e lényeges ismeret hiányában még bizalmasaink is egészen 
másként fogják vallomásunkat értelmezni, mint ahogyan 
mi megéltük. Nyíltságunk csak annak értékes, aki beéri a 
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puszta tények ismeretével, de aki a legmélyebb értelmünkbe 
akar behatolni, annak a legigazabb titok is csaknem any-
nyira megtévesztő, mint a hazugság.” 

Gustave Th ibon (1903–2001) francia 
fi lozófus: Jákob lajtorjája

„A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lé-
legzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lá-
bunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előt-
tünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg 
a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy 
a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legéde-
sebb dolog az életünkben.”

Robert Louis Stevenson (1850–1894)
 skót regényíró

Felhasznált irodalom

Rózsa Huba 2002. Az Ószövetség keletkezése. Szent István Tár-
sulat, Budapest.

Webb, Barry 2001. Ézsaiás könyve. Harmat, Budapest.
Pálfy Miklós 1969. Jeremiás próféta könyvének magyarázata. 2. 

köt. 25:15–52:34. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Buda-
pest. Web: http://medit.lutheran.hu/site/konyv/172.

Rad, Gerhard von 2007. Az Ószövetség teológiája. 1–2. köt. Osi-
ris, Budapest.

g  N A G Y N  É  S Z E K E R  É V A

 Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
f 1Móz 4,1–16

Igehirdetési előkészítő

Ábel végtelenül erősebb nála

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap témája Agen-
dánk szerint: A hit cselekedetek nélkül halott! Ezt a va-
sárnapot a diakónia vasárnapjának is nevezzük. Ezt meg-
alapozza a vasárnap lekciója is (Lk 10,23–37) az irgalmas 
samaritánusról szóló evangélium alapján.

A vasárnap jellegét meghatározza az alapgondolat, mi-
szerint az Isten szeretetének a félreértése minden embert 
képes a féltékenység irányába terelni, ami még a gyilkos-
ságtól, az Istennek nem tetsző cselekedettől sem riad visz-
sza. Aki az Isten szeretetét öncélúan akarja felhasználni, 
az ne várjon többet tőle. Az igaz hitből fakad az igazi ke-
resztény szeretet. A keresztény szeretet önzetlen, nem a 

maga igazát keresi, nem önmagára tekint, hanem felnéz 
a mindenek Urára. Ez a szeretet kell hogy indítson min-
ket szüntelenül a szegényekről való gondoskodásra, illet-
ve a gyülekezet határain vagy azon kívül állók segítésére. 
Ennek tükrében hadd hangozzék el a heti igénk is: Jézus 
Krisztus mondja: „Valahányszor megtettétek ezeket akár 
csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tetté-
tek meg.” (Mt 25,40)

Amit a textusról tudni kell 

A mindenki előtt jól ismert történetben szereplő iker-
pár az úgynevezett „második generáció” képviselőiként 
jelenik meg előttünk. A gyermekek nevének jelentése is 
sokatmondó, hiszen Kain ’szerez, valamihez hozzájut’, 
míg Ábel ’semmiség, hiábavalóság’. Érdemes még egy 
gondolat erejéig fi gyelmet szentelnünk a nevek és jelen-
tésük kapcsolatának. Amikor Éva megszülte elsőszülött 
gyermekét, „nyereségnek” nevezte. A második gyerme-
ket a „futottak még” kategóriába lehetne sorolni. Ezért 
különösen is érdekes a váltás, hiszen a „futottak még” 
kategória versenyzőjének istentisztelete megfelelő volt, 
míg a „nyereség” képviselőjének istentisztelete csupán 
semmiség.

Kortörténeti szempontból is érdekességre lelhetünk Ka-
in leszármazottainak életmódját tekintve: Bír 4,11 tanúsá-
ga szerint a kéniták sátoroztak, mármint nomád életet él-
tek. Ez utalhat Kain büntetésére is, amely szerint kóborló 
lesz. Vándorolnia kell, ahogyan ezt majd a leszármazottai 
is teszik. A vándorlás iránya pedig az Édentől keletre, Nód 
földje felé vezetett. 

Nód földjének neve is magáért beszél: jelentése ’nyug-
talanság’. Maga a kifejezés nem feltétlenül a helyszín-
re tesz utalást, sokkal inkább az állapotot tükrözi. Mi 
is, mint Kain gyermekei, szintén a nyugtalanság föld-
jén élünk. Nem véletlen a második generációs használat, 
hiszen „első körben”, a teremtéskor még minden tökéle-
tes volt. A bűneset után azonban az emberi oldal nyug-
talanságát fi gyelhetjük meg, ami Istentől való elszakadt 
állapotából adódik. Az embernek ez az állapota öröklő-
dik nemzedékről nemzedékre. 

A „második kör” még egy momentuma is észlelhető: 
míg a bűnesettel az Isten és az ember kapcsolata romlott 
meg, itt most Kain és Ábel esetében az emberi, testvéri kap-
csolat romlásának lehetünk tanúi. 

Kaint fi gyelmezteti az Isten. A gonosz tervet fejében 
latolgató emberre is rátekint az Isten. Kain azonban nem 
tudott úrrá lenni indulatain. Isten azonban még ekkor is 
hűséges volt, nem hagyta magára. Így lett nagy ajándék és 
a kegyelem jele a kapott „bélyeg”, amely az idegen népek 
számára is egyértelmű útmutatásul szolgált a hovatarto-
zás szempontjából.
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Igehirdetési vázlat

A harag rossz vezére a mindennapjainknak

Mit tesz Kain? Nem bízik Istenben. Hiszen amikor be-
mutatják az áldozatot, istentisztelete nem sikerült töké-
letesen. Sajnos nem jó irányba fordultak gondolatai. Nem 
hibájának kijavításán kezdett el munkálkodni, nem az 
Istennel való kapcsolatát próbálja javítani, helyre tenni, 
hanem a testvérében keresi a hibát. A mai kor emberé-
nek egyik legnagyobb nehézségét láthatjuk Kain tettében. 
Feladta az Istennel való kapcsolat néha rögös ösvényét, és 
ezáltal nem a békesség útján, a megbékélés útján akart 
járni, hanem nagy haragra gerjedt. Nem az Istennek tet-
sző dolgokat kezdte el keresni, hogy helyreigazítsa hibá-
ját, mulasztását, hanem rögtön az emberi indulat vezé-
relte gondolatait, tetteit. Kainban annyira dühöngött az 
indulat, annyira gerjesztette magát, hogy még a fi gyel-
meztetés hangját sem hallotta meg. Isten fi gyelmezte-
tő szavának sem engedett. A Sátán hangja erősebb volt, 
mint Isten bátorítása. 

A jó és a rossz küzdelme átszövi életünket. Folyama-
tos gyűlölködések, indulatos cselekedetek, gondolatok. 
Kain óta az ember életét átjáró betegség a „sárgaság”, az 
irigység. Mert nem tudunk örülni a másik ember sikeré-
nek, örömének. Ha valakinek jobban sikerül valami, már-
is azon igyekszik az ember, miként tudna felülkerekedni 
rajta. Könnyebb a másik emberben megtalálni a harag-
ra indító okot, mint magunkban megkeresni negatív in-
dulataink forrását. Előbb vesszük észre a szálkát a másik 
szemében, mint a gerendát sajátunkban. Fontos azonban 
meghallanunk az örömhírt. Isten nem vetette el Kaint, 
nem akarta megölni, de próba elé állította. Mint ahogyan 
ezt velünk is teszi. Ismeri indulatainkat, emberi gyenge-
ségeinket, mégsem utasítja el kérésünket, megtartja éle-
tünket, sőt fi gyelmeztetni is akar, hogy indulataink fölött 
ne veszítsük el a kontrollt.

Hol van a te testvéred?

Látszólag minket nem érintő kérdés hangzik Kain, illetve 
felénk is. Mi hogyan állunk a reánk bízottakkal? Hiszen a 
mi életünk is szüntelen testvérháborús harcokkal van tele-
tűzdelve. Hányszor nem tudjuk értékelni, elfogadni a má-
sikat? Hányszor vágyakozunk felebarátunk dolgai után? Jó 
fi gyelmeztetés ez számunkra is, hiszen mi is önvizsgálatot 
kell hogy tartsunk, mielőtt kimondjuk, hogy minket ez a 
probléma nem érint. 

Mikor kezdődött a gyilkosság? Az első lépés a gyilkos-
ságra vezető úton akkor történt, amikor Kain nem foglal-
kozott Isten szavával, nem vette komolyan a fi gyelmez-
tetés hangját. Ne akarjunk a másik fölé kerekedni, mert 
ezzel kinyilvánítjuk szándékunkat, hogy szeretnénk he-
lyet cserélni a Teremtővel! Már gondolatainkban elkezdő-
dik a bűn a másik ember iránt. Ezért már gondolataink-

ban el kell kezdenünk komolyan venni Isten kérdését: hol 
van a te testvéred? 

Hangozzanak el olyan kérdések, amelyek segítenek el-
indítani minket, és talán a minket hallgatókat is:

Kiért tartozunk felelősséggel?
Észrevetted a feléd nyúló kezet?
Meghallottad házastársad szavát, észrevetted mosolyát?
Hol van a te testvéred? Valóban tudod, hol van, mi fog-

lalkoztatja, milyen gondok gyötrik?
Hol van az, aki nekünk fontos, és hol van az, akinek mi 

is fontosak vagyunk?
Hol van, mit csinál, akivel együtt ülsz naponta az asz-

talodnál a munkahelyeden?
Hányan, de hányan vesznek körül minket is néha ta-

lán láthatatlanul! Hányan vannak betegek körülöttünk?
Hány emberért tudtál imádkozni az elmúlt héten?

Őrzője vagyok? – Nekünk van őrizőnk…

Valóban felesleges a másik? Mennyivel könnyebb lenne az 
életünk, ha nem kellene a másikkal „küzdenünk”! Meny-
nyivel egyszerűbbek lennének a versenyek, ha mindig csak 
egy versenyző állna a rajtvonalhoz! Nem kellene küzdeni, 
harcolni a másikkal, az ellenféllel. 

Ne hárítsd el a felelősséget! Nem az egyszerűbb út a 
könnyebb és kifi zetődő út. 

Ezt mutatja nekünk Jézus is. Ő a nehéz utat válasz-
totta, hogy így békéltessen meg minket Istennel. Ő azért 
halt meg és támadt fel, hogy életünk, lelkünk nyugtalan-
ságát felválthassa a békesség Istennel és embertársaink-
kal. Ő a mi jó pásztorunk, aki fi gyel ránk, akinek számára 
mi mindannyian értékesek és fontosak vagyunk, aki által 
megszűnhet Istentől való eltávolodásunk, és közösségünk 
lehet vele. Mivel ő őriz engem Jézusban, én is ezt a felada-
tot kaptam a másik ember felé: őrzője vagyok a testvérem-
nek Krisztusban.

Egymásra bízva

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul so-
kakért.” (Mt 20,28) Mi is felismerjük a feladatunkat, 
küldetésünket? Milyen csodálatos dolog egy gyermek 
születése! Amikor az ember először fogja kezébe a gyer-
mekét, sok minden megváltozik. Nagyon fontos a szülő 
számára, hogy a gyermeke mindig jó kezekben lehes-
sen. Szüntelen rábízzuk a számunkra legfontosabba-
kat, gyermekeinket valakire. Rábízzuk a nagyszülőkre, 
óvónőre, tanárokra, barátokra stb. Ránk is feladatot bíz 
Isten, számára a legfontosabbat. Az evangélium hirde-
tését és az ő szeretetének továbbadását. Fontos a külde-
tésünk, hiszen a missziói parancs üzenete a mai napig 
is érvényes, és nekünk is útmutatást ad. Isten sokakat 
bízott ránk. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem-
csak a lelkészekre bízatott sok, hanem minden keresz-
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tény emberre, mindenkire a maga helyén. Csakis Isten 
szeretete indíthat arra, hogy ne lévitákként, hanem sa-
máriaiként lássuk meg a testvért az előttünk lévőben. 
Az áldás hordozójaként az áldás továbbadójává is kell 
naponta válnunk.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 10,23–37; Gal 3,15–22

Énekjavaslat

EÉ 455, 473

Imádság

Mindenható örök Isten, mindenek Ura, akiben bízhatunk, 
akinek gyermekeiként megerősödhetünk a földön!

Hálát adunk neked, hogy te nem felejtesz el minket. 
Hálát adunk, hogy a te szereteted árad ránk, és körbeö-
lel minket. Urunk, maradj velünk mindenkor, légy a mi 
erőnk és vigasztalásunk! Maradjon velünk a te igazságod 
életünk minden napján! Szerető kegyelmed töltse be éle-
tünket, hogy küldetésünket felismerve, a szeretet paran-
csát követve keressünk téged mindennap. Kísérj, Urunk, 
áldásoddal, hogy mindenkor lélekben megerősödve, téged 
magasztalhassunk!

Illusztráció

TÖRTÉNET

„Egy napon, amikor nagy éhínség szakadt Oroszország-
ra, egy gyönge, nyomorék koldus alamizsnát kéregetett. 
Tolsztoj belenyúlt a zsebébe, de semmit nem talált. Ekkor 
megfogta a koldus ráncos kezét, és így szólt: Ne haragudj 
rám, testvér, semmi nincs nálam. A sovány koldus arcán 
mosoly jelent meg, ezt válaszolta: De testvérnek szólítottál, 
és ez nagy ajándék volt.”

Gyökössy Endre (1913–1997) református 
lelkész, író, pszichológus: Az Őstörténet

„Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megállt az 
autóbusz. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóabla-
kot, és hátraszólt egy férfi nak:

– Kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon!
A megszólított védekezésül ezt válaszolta:
– Nem lesz az én könyökömnek semmi baja!
Mire a vezető: 
– Fütyülök a könyökéré, de engem büntetnek meg, ha 

kilógatja!
Ez legalább őszinte beszéd – gondoltam, s míg a vég-

állomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy 
ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort: »Avagy őrizője vagyok 
én az én testvéremnek?« – ma nem így kellene-e lefordí-
tani »budapestiül«: Fütyülök én a testvéremre! Mindenre 
fütyülök és mindenkire, amiből, akiből nekem valami ká-
rom vagy hasznom nem származik. Íme: a káini cinizmus 
mint világjelenség!”

Gyökössy Endre: Az Őstörténet

GONDOLAT 

„Ábelt így joggal tekinthetjük Jézus első előképének, s nem-
csak bűntelen áldozatában. »És mondá (az Úr) Káinnak: 
Mit cselekedtél? Öcséd vérének szava felkiált hozzám a 
földről.« Az élő Ábel nem védekezett, de a leölt, mozdu-
latlan  Ábel végtelenül erősebb nála. Mi volna ez a kép, ha 
nem az ítélkező Bárány előképe?”

Pilinszky János (1921–1981) költő

VERS

Ady Endre: Káin megölte Ábelt

Uram, én Jehovám,
Tudtam, hogy ölni nem szabad
S Kain megölte újra Ábelt:
Megöltem magamat.

El sem bújdoshatom,
Nem mostam meg véres kezem,
Nem vétkeztem, mikor gyilkoltam
És most sem vétkezem.

Nincs senkihez közünk
S te nem adtál elég erőt,
Uram, hogy ketten legyünk eggyek
A te arcod előtt.

És feltámadt Kain,
Ki százszor többet szenvedett
S megölte önmagával együtt
Ábelt, gyermekedet.

E földön senki sincs,
Ki vádolhat halottakat,
Te sem, Uram, az Égben ott fent,
Bár ölni nem szabad.

Megöltem magamat,
Mert furcsák voltunk kettesen:
Fogadj, Jehovám, két-eggyünket
Értőn és kedvesen.

g  K A L I N C S Á K  B A L Á Z S
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Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
f 1Móz 28,10–22

Igehirdetési előkészítő

Az Úr érkezése

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok kibontják 
mindazt, ami az üdvösségtörténetből és a Szentháromság 
misztériumából következik az egyes keresztény ember és 
az egész egyház életében. Ennek a vasárnapnak az Agen-
dában megjelölt központi gondolata: A Lélek megelevenít. 
A tíz leprás meggyógyításának története (Lk 17,11–19) a va-
sárnap evangéliuma, az epistola pedig a test cselekedetei és 
a Lélek gyümölcse (Gal 5,16–24). Ha ezt a két textust együtt 
szemléljük az igehirdetési alapigével, az rajzolódik ki, hogy 
a Szenttel való találkozás egyszerre tölti el az embert féle-
lemmel, térdre kényszeríti, de újjá is formálja. Ez a három 
ige a Szentháromsággal való találkozás három színét, há-
rom formáját tárja elénk a Szentháromság három szemé-
lyén keresztül, és azt, hogy ez az istenélmény milyen hatást 
gyakorol az emberre.

Amit a textusról tudni kell 

A textust elohista (1Móz 28,10–12.17–18.20–22) és jahvista 
(1Móz 28,13–16.19) szövegek alkotják. Az előbbi célja a bé-
teli szentély eredetének bemutatása, a második egység kö-
zéppontjában az Isten ígérete és áldása áll, amelyet az Úr 
Ábrahám és Izsák után Jákóbra is kiterjeszt. 

10. vers: A kicsalt áldás után Jákóbnak menekülnie kell. 
Több mint ezer kilométeres út áll előtte, hogy eljusson Be-
érsebából Háránba nagybátyjához, Lábánhoz. 

11. vers: „mert a nap lement” – Ez látszólag csupán 
egy tájleíró félmondat, de a megfogalmazás átvitt érte-
lemben is igaz Jákóbra. Ennek a mondatnak a párja ott 
van a nagyobb szövegegység végén: „Már sütött a nap, 
amikor átkelt Penúélnál” (1Móz 32,32), amikor egy má-
sik teofánia után hazaérkezik. Most a csalóra (Jákób-
ra) rásötétedik az ég, de amikor Penúélnál átkel a gáz-
lón, ráragyog Isten arca, és úgy érkezik haza, mint Is-
ten harcosa (Izrael).

„Elért egy helyre” – ez a mondat szintén kétértelmű, 
mivel      egyszerre jelent ’helyet’ és ’szent helyet’. Ez 
jól érzékelteti, hogy Jákób nem tudja, hol hajtja le fejét 
arra a kőre, amely védelemül szolgál számára a sötét éj-
szakában. 

12. vers: Az álom révén döbben rá, hogy az a hely szent 
hely. Genezis könyvében itt találkozunk először azzal, hogy 

Isten egy álmon keresztül szólítja meg az embert. Jákób 
egy lépcsőt (és nem létrát) lát, amely az égig ér. Egy olyan 
lépcső jelenik itt meg, amely a mezopotámiai zikkuratokat 
idézi, de itt nem papok mennek föl, hogy eljussanak iste-
neik szentélyéhez, lakhelyéhez, hanem ezen Isten angya-
lai járnak fel és le. Az a fontos üzenet fogalmazódik meg 
ebben, hogy Isten teremti meg a kapcsolatot az emberrel. 
Polémiát rejt ez a kép a babilóniai kultusszal szemben, de 
ez az álom egyben Bábel tornyának ellentétpárja (1Móz 
11,4) is. Az ember képtelen elérni és megragadni Istent, de 
Isten lejön és megragadja az embert.

13–14. vers:  ez a megfogalmazás jelenthe-
ti azt, hogy az Úr Jákób fölött, a lépcső tetején állt meg, de 
azt is, hogy Jákób mellett, vele szemben. Ha egymás mellé 
helyezem Ézsaiás elhívástörténetét (Ézs 6) és Jákób álmát, 
akkor az utóbbi fordítás tűnik indokoltabbnak. 

Elsőre nem tűnik lényegesnek, hogy az angyalok elő-
ször fel-, majd lesétálnak, de ebből azt olvashatjuk ki, 
hogy Isten angyalai, küldöttei már itt voltak (vannak) a 
földön. Az angyalok Isten jelenlétét szimbolizálják, te-
hát ez a szóhasználat is utal arra, ami a következőkben 
Isten ígéretében is megfogalmazódik a 15. versben: „én 
veled vagyok”. Isten jelenléte áldás és védelem az em-
ber számára. 

A jahvista réteghez tartozó szöveg arról számol be, hogy 
az Úr megjelenik, és megerősíti az Ábrahámnak és Izsák-
nak tett ígéretét (1Móz 12,7; 26,3), és Jákób lesz az áldás 
hordozója.

A következő vers is az ősatyáknak adott áldást és ígére-
teket ismétli meg szinte szó szerint (1Móz 12,3; 15,5; 18,18), 
és kiterjeszti Jákóbra is, rajta keresztül pedig (éppúgy, mint 
Ábrahám és Izsák esetében) az egész világra.

15. vers: Az Úr üzenete ebben a versben éri el a csúcspont-
ját. Itt nem egy megismételt áldással találkozunk, hanem 
egy személyre szabott ígérettel. Jákób számára Bételben 
felsejlik az Isten jelenléte, védelme és a majdani hazaté-
rés reménysége.

A választott nép szemszögéből is az Úr mindenkori va-
lóságos jelenlétében rejlik a leglényegesebb kijelentés. Ez a 
legfontosabb üzenet az egyiptomi és a babilóniai fogságban 
lévő Izraelnek is. A mai keresztény olvasó pedig ezt az ígé-
retet együtt tudja olvasni Jézus szavaival: „veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,28).

16–17. vers: Ezek a versek fi nom ecsetvonásokkal mutat-
ják be a Szenttel való találkozás emberi reakcióit. Rudolf 
Otto ezt a mysterium tremendum et fascinosum fogalmával 
írja le. A szent borzongás, ami erőt vesz az emberen. Ott 
van ebben az érzésben az Isten iránti tisztelet, valamint az 
isteni tökéletesség és az emberi kicsinység, végesség megta-
pasztalása is. Ezek a reakciók fi gyelhetőek meg több teofá-
niániál és elhívástörténetnél is (2Móz 3,6; Ézs 6,4; Lk 5,8).

„Isten háza” Bétel, ezzel a megnevezéssel illeti Jákób 
ezt a (szent) helyet. Bétel a későbbi korokban is fontos 
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kultuszi hely volt, egy ideig ott volt a szent sátor és a szö-
vetség ládája is (Bír 20,18.27). Sámuel próféta is rendsze-
resen felkereste ezt a helyet (1Sám 7,16). A jeruzsálemi 
templom felépítése után Bétel elveszítette kultuszi jelentő-
ségét. Az ország kettészakadása után viszont Jeroboám az 
északi országrész királyi szentélyévé tette, ahol aranybor-
jú szobrot állíttatott fel (1Kir 12,25kk; Ám 7,10kk). Hóse-
ás ezért nevezte Bételt Bét-Ávennek, ’bűn házának’ (Hós 
4,15; 5,8; 10,5). Ezt a szentélyt Jósiás király leromboltat-
ta (2Kir 23,15k).

„Menny kapuja”: ez a megnevezés pole mizál Babilon-
nal, a város neve ugyanis azt jelenti: ’isten kapuja’, ’a menny 
kapuja’. Ezt ismerve a Jákób szavai mögött megbúvó üze-
net határozottabban rajzolódik ki; Bételben van a menny 
kapuja, nem Babilonban. Érdemesnek tartom azt is meg-
jegyezni, hogy Bábel neve Babilonra utal, ezért a „menny 
kapuja” megnevezés a Bábel tornyával szemben is kimond-
va-kimondatlanul kritikát fogalmaz meg.

18–19. vers: Jákób a feje alatt lévő követ felállítja, amely 
ezután a teofániára emlékezteti az arra járót. A kőre ön-
tött olaj nem italáldozat. Az olajjal történő megkenés által 
lesz a kő (és minden tárgy és személy) felszentelve (2Móz 
30,22–33). 

A jahvista szövegréteghez tartozó 19. vers is beszámol 
a névadásról, és közli a szent helyhez közeli város koráb-
bi nevét. Bétel Jeruzsálemtől körülbelül 20 kilométerre 
északra található.

20–23. vers: Jákób az istenélményre válaszul foga-
dalmat tesz, ami nem csupán rá vonatkozik, hanem raj-
ta keresztül az egész népre. Ezzel a fogadalommal Jákób 
hitet tesz az Úr mellett, és az utódait is az egyedüli Úr 
(JHVH) követésére kötelezi. A későbbi bételi kultusz le-
gitimitását erősíti ez az ígéret és a későbbi oltárépítés is 
(1Móz 35,1–7).

Meditatív igehirdetési vázlat

„Mikor a lelkem roskadozva vittem”

Szép kis család! Az apa, hogy mentse az életét, inkább ha-
zudik, és ezzel veszélybe sodorja a feleségét. Az anya be-
csapja a férjét, és csalásra biztatja a fi át. Az egyik szülő az 
egyik gyermekét szereti jobban, a másik a másiknak ked-
vez. Az idősebbik fi út nem érdeklik a valódi értékek, rá-
adásul ennek a bátynak olyan felesége van, aki megkese-
ríti a szülők életét. És ott van az ifj abbik gyermek, aki egy 
csaló, aki átveri az apját és a testvérét. A báty bosszút for-
ral ellene, ezért a csalónak menekülnie kell, mielőtt még 
a testvére megölné. Szép kis család, mondhatom! Milyen 
jó, hogy én nem ilyen családba születtem! Milyen jó, hogy 
én nem vagyok ilyen csaló! Milyen jó, hogy ilyen dolgok 
csak más családokban történnek! Milyen jó, hogy én nem 
vagyok ilyen! Vagy talán mégis?

„Szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak: mindegy, mindhiába”

Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Amikor 
hirtelen ránk szakad az éjszaka, a bűneink fullasztó, sötét 
éjszakája. Összekuszálódott minden, az életünk, az értéke-
ink, a hitünk, a múltunk és a jövőnk, és nincs más, csak az 
a kemény kő vagy az olykor forró, máskor pedig jéghideg 
beton a fejem alatt. Már semmim sincs, vagy amim mégis 
van, attól is meg akarok szabadulni; a múltamtól, a sötét-
től és ettől a kőtől itt, a fejem alatt. 

„Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten”

Olyan fáradt vagyok, hogy belealszom a félelembe. Félál-
momban mintha kövön sütött lángos és friss víz fi nom illa-
tát érezném. Lépések halk, de határozott kopogását hallom, 
mint amikor gyermekkoromban az egyik este áramszünet 
volt, és apám felment az emeletre a gyertyáért, majd az égő 
gyertyával a kézben lesétált, és odajött hozzám, hogy ne 
féljek a sötétben, és ne legyek egyedül. Az a fény, az a vi-
lágosság és az apám szeretettel teli hangja megnyugtatott. 
„Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz 
körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét ne-
ked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pe-
dig olyan, mint a világosság.”

„Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel”

Csak a nagyanyám volt ott, amikor nagyapám halálos 
betegen feküdt az ágyban, és már alig volt benne erő, de 
utolsó erejével az unokái neveit ismételgette csupa sze-
retettel. Így halt meg. Hiszem, hogy mielőtt meghalt, ál-
dást mondott az unokákra. Minden vasárnap felnézek 
a rákoskeresztúri oltárképre, és szent borzongás fog el. 
„Elvégeztetett” – mondta Krisztus a kereszten utolsó ere-
jével, és rádöbbenek: ez mindennél nagyobb áldás. „Mert 
én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy… Bi-
zony, nem hagylak el.” „…veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.”

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 17,11–19; Gal 5,16–24

Énekjavaslat

EÉ 521, 280

Illusztráció

GONDOLATOK

„E látomás legegyetemesebb érvényű, misztikus kifej-
tését találjuk Keresztes Szent Jánosnak A lélek éjszakája 
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című könyvében. Jákob létrájának fokai a lelki tökélete-
sedés fokozatai, »mivel – írja Keresztes Szent János – ama 
létrafokok, mik a fölszállásra szolgálnak, ugyanazok a 
fokok alkalmasak az alászállásra is: ugyanazok a fölis-
merések, mik lehetővé teszik a lélek Isten felé való föle-
melkedését, alkalmasak arra is, hogy a lélek alázatossá 
váljék. Mivel a valóban Istentől származó sugalmazások 
sajátja, hogy egyszerre teszik alázatossá s emelik fel a lel-
ket. Ezen az úton: alászállni annyi, mint fölemelkedni, 
és fölemelkedni annyi, mint alászállni: mert ’aki mega-
lázza magát, fölmagasztaltatik, és aki fölmagasztalja ma-
gát, megaláztatik’«.

Aki ezt az utat választja, sok öröm mellett számos sú-
lyos nehézségnek néz elébe, miként a nagy ünnepeket meg-
előzi a böjti időszak. Alászállás és felemelkedés kettős moz-
gása lényegében: Isten és önmagunk kölcsönös és fokozatos 
megismerését jelenti. Isten megismerése: fölemel. Önma-
gunknak megismerése: alázatra, s egyre mélyebb alázat-
ra int. S e feszültség tart mindaddig, míg a lélek tökélete-
sen s véglegesen nem egyesül Istennel, ki »a lajtorja végé-
re támaszkodik«.

E lajtorja – folytatja fejtegetéseit Keresztes Szent Já-
nos – az isteni szeretet iskolája, minek tíz fokát, fokoza-
tát különböztetjük meg. Az első fokon: elsápad a lélek, 
étvágyát veszti, s az istenszeretet nyugtalansága száll-
ja meg. A második fokon: mindig, mindenütt és min-
denben Istent kutatja. A lélek itt nyeri lendületét; ahogy 
Mária Magdolna se torpant meg a sírnál az Urat keres-
ve, még az angyalok láttán se. A harmadik fokon: az Is-
ten utáni vágyakozás a fehér izzásig hevül. Ha ez a vágy, 
mi lesz maga az isteni szeretet? – kiált fel a szent. Ezen a 
fokon: minden eddigi erőfeszítésünk törpévé zsugorodik 
szemünkben, és mi is azt érezzük, amit Jákob érzett: »mi-
után hét esztendőt szolgált, semminek vélte azt, szerel-
mének nagy volta miatt«. A negyedik fokon: a lélek nem 
keresi többé semmiféle vigasztalódását vagy kedvtelését, 
sőt magától Istentől se kér több segítséget, mivel világo-
san látja, hogy máris megszámlálhatatlan kegyelemben 
részesült. Miért is az Úr kivételes és gyakori boldogság-
ban részesíti az ilyen lelket, gyakran látogatva meg őt a 
szív rejtekében.

A tökéletesedés ötödik fokán: a megérkezés szent tü-
relmetlensége várja és űzi tovább az éhes lelket, míg a 
hatodik fok: könnyűvé teszi röptét, amilyen a zsoltár-
beli szarvasok futása a források vizéhez. A hetedik fo-
kon: Isten akadályokat nem ismerő bátorsággal tölti el 
az ideérkezőt. De a bátor szívet és szabadságot – mely 
Isten felé való röptében nem ismer többé akadályt – Is-
ten csak megfelelő alázatért adja cserébe, nehogy a lé-
lek minden eddigi erőfeszítése kárba vesszen, visszájá-
ra forduljon.

Következik a nyolcadik és kilencedik fokozat, Jákob 
létrájának a csúcsa.

A nyolcadik fokon: a lélek eléri isteni Jegyesét. Átöleli, 
de még nem örökre. Sokan e fokon megállnak, mivel mint 
Dániel, a »vágy emberei« – s maga a vágy úgy érzi, nincs 
tovább. A kilencedik fokon: a lélek Isten »édes tüzébe« ér. 
»E fok már a tökéleteseké, kik szelíden lobognak Istenben« 
– írja szó szerint Szent János.

A tizedik fok: túl van a világon s a test körén. A lélek 
színről színre látja Istent, hasonul hozzá és részesül benne.

Pilinszky János: Jákob álma. 
Új Ember, 1966. december 11.

VERS

Ady Endre: Az Úr érkezése

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifj uságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

g  K O V Á C S  Á R O N

 Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
f 1Móz 2,4b–15

Igehirdetési előkészítő

Egy istenarc van eltemetve bennem

A vasárnap jellege

A vasárnap jellege fi gyelmeztetés és bátorítás az Isten sze-
rinti élet, a Krisztus által szerzett új élet megőrzésére és a 
kísértésnek való ellentmondásra. Az evangéliumi igék (Mt 
6,24–34; Lk 10,38–42) is arra biztatnak, hogy életünket és 
szívünket az „egy ügynek” szenteljük oda, és ne enged-
jük, hogy a kísértő megossza a Szent iránti fi gyelmünket, 
odaszánásunkat.

„Az új élet egyik veszedelmes kísértése (többek kö-
zött) a mammon szolgálata, amely megosztja a szívet, 
hogy aztán egészen rabszolgaságba hajtsa. Ezért óv Krisz-
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tus Urunk a megosztott szívű kereszténységtől és emlékez-
tet az egy-ügyűségre.” (Jánossy 1944, 54. o.)

A kijelölt igehirdetési textus is arról tesz bizonyságot, 
hogy lelkünket, életünket Istentől kaptuk, így akár életünk-
ben, akár halálunkban, de az Úréi vagyunk. 

Amit a textusról tudni kell

Mózes első könyve két teremtéstörténetet ír le számunkra. 
Az első teremtéstörténet (1Móz 1,1–2,4a) a későbbi keletke-
zésű Papi irat, amely a világ hétnapos teremtését mutatja 
meg, amelynek kifutása – de a leírásnak csak kis része – 
az ember megteremtése. Igehirdetési textusunk az úgy-
nevezett második teremtéstörténet eleje, az 1Móz 2,4b–25 
szakasz. Ez a Jahvista irat lényegesebben korábbi eredetű, 
mint a Papi irat, s más teológiai hangsúlyokat emel ki a 
teremtésből. Itt az ember teremtése már nemcsak kifutá-
sa és egy része a teremtéstörténetnek, hanem a központi 
gondolata, lényege. „Isten a világot az emberért, az ember 
lakóhelyéül alkotta meg, a növényeket eledeléül, az állato-
kat pedig táplálékul és földművelő munkájában társaiul 
rendelte.” (Kustár 2004, 54. o.)

5. vers: „semmiféle mezei fű”: Kietlenség, élettelenség 
tükröződik a leírásból. A szétáradó csendet az a kép fog-
lalja össze, hogy semmiféle növény nem hajtott ki a föld-
ből, következésképpen semmilyen élőlény, nyüzsgés, hang-
zavar nem lehetett jelen. 

„…még nem bocsátott esőt a földre”: Érdekes, hogy míg 
az első teremtéstörténet leírásában „a víz az ellenséges 
elem, amelyet határok közé kell szorítani az élet érdeké-
ben, addig itt a száraz, kietlen puszta képét látjuk, amely 
épp a termékenyítő esőt várja, hogy annak hatására az élet 
megindulhasson” (Tóth 1995).

7. vers: „megalkotta”: A héber itt azt az igét használja, 
mint amikor arról beszél, hogy a fazekas az agyagot for-
málja, talán hogy emlékeztessen bennünket, hogy az em-
ber is Isten kezében formálódott, éppúgy, mint az agyag 
a fazekas kezében.

„…a föld porából”: „»A föld nagy felületének melyik ré-
széről vette ő ezt a port?« – kérdezik a rabbik. R. Méir sze-
rint a föld összes tájairól vette Isten Ádám porát. Ez azt je-
lentené, hogy a föld minden országából és vidékéről való 
emberek testvérek.” (Hertz 1984) További szemléletes kép 
az, hogy az embert a föld porából formálta Isten. A szóösz-
szefüggés (’ádám = ’ember’, ’adámáh = ’föld’; vö. a latin ho-
mo és humus szavakkal) kifejezi azt, hogy az ember mint 
testi lény hozzá van kötve a földi, anyagi világhoz.

„…élet leheletét lehelte az orrába”: Az Ószövetségben 
a lélek megjelölésére használt fogalmak és azok jelentései 
nem egységesek. A magyarban egyszerűen lélekként fordí-
tott kifejezésre a  héber nyelv három különböző szót hasz-
nál: ruah, nesamah, nefes.

Ruah: kollektív éltető lélek – Isten lelke, amely embert, 
állatot, egyént és társadalmat egyaránt éltet (pl. 1Móz 1,2c: 
„Isten lelke lebegett a vizek fölött”).

Nesamah: megelevenítő, teremtő lélek, lehelet – Isten 
életet adó, megelevenítő lelke (pl. 1Móz 2,7b: „Élet lehele-
tét lehelte az ember orrába”).

Nefes: teremtett egyéni lélek – az élőlények lelke (pl. 
1Móz 2,7c: „Így lett az ember élő lélekké”).

Az Ószövetség szerint az ember élete e három lélek el-
választhatatlan együttműködésének az eredménye. Az em-
ber teremtésekor Isten a nesamah lehelésével az embert élő 
nefessé teszi, akit aztán a ruah éltet.

8. vers: „ültetett az Úristen egy kertet Édenben”: Az Éden 
mint önálló szó a hajdankor bőségének, szépségének a kife-
jezője. A perzsa eredetű pardész szó és a görög fordítás nyo-
mán honosodott meg a „paradicsomkert” elnevezés, amely 
díszkertet, parkot jelent. Az Éden kertjénél is a bőven ter-
mő gyümölcsfák adják a kert jellegzetességét.

Igehirdetési vázlat

Okosvilág

Okostelefon, okostévé, okoskerékpár, okosfogkefe, okos-
óra, okoscipő, okoslámpa, okosporszívó, okosház stb. 
Az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt az okos jel-
zővel ellátott használati tárgyak sora, amelyek valami-
lyen pluszt kívánnak nyújtani hagyományos társaikkal 
szemben. Egyre újabb, kifinomultabb, intelligensebb és 
többet tudó telefonok, számítógépek, otthoni eszközök 
árasztják el a fogyasztói társadalmat, ahol már hívószó, 
marketingfogás lett az „intelligens” jelző. Az informati-
kai kutatások rohamléptekkel haladnak előre, hogy mi-
nél gyorsabb és okosabb eszközöket tervezzenek meg. 
Óriási a verseny az egyes országok között. Idén példá-
ul újra Kínáé lett a világ leggyorsabb számítógépe, a 93 
peta f lopsos Sunway Taihu Light. A számítógép méretei 
és számítási sebessége is lenyűgöző, de még így is bő-
ven elmarad az emberi agy számítási kapacitásától. Egy 
2011-es szuperszámítógép 40 percig végzett egy olyan 
műveletsorozatot, amelyhez az emberi agynak 1 másod-
percre van szüksége.1

A fejlődés ugyanakkor hatalmas léptékű. Most még 
csak robotpincérekkel, robotrendőrökkel találkozunk, il-
letve Wittenbergben áldást osztó robottal, de könnyen el-
képzelhető, hogy néhány évtized múlva a számítógépek tel-
jesítménye eléri az emberi agyét. De ha ez meg is történik, 
a gép/robot akkor is élettelen anyaghalmaz marad, mert 
hiányzik belőle az életet adó lélek.

 1 http://tudasfeltoltes.hu/mi_a_gyorsabb_a_szamitogep_vagy_az_
agyunk_.
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Leheletnyi különbség 

Az igénkben az ember a teremtés előtt, mielőtt Isten az 
éltető lelket lehelné belé, nem más, mint egy anyaghal-
maz. A föld pora emberré formálva nem több, mint egy 
agyagbábu, egészen addig a pontig, amíg a nesamah, a 
mindent átjáró, életet adó lélek nem kerül a testbe. Ez 
az a pont, a választóvonal, amelytől kezdve életről be-
szélhetünk.

Valójában a szó legszorosabb értelmében egy lehelet-
nyi a különbség élő és élettelen között. Egy istenleheletnyi 
a különbség aközött, hogy akár az emberi agy sebességé-
vel számító robotot látunk élethű emberi jelmezben, vagy 
pedig teremtett, érző, lélekkel és lelkiismerettel bíró em-
bert. Egy leheletnyi különbség.

Az ember ezzel a lehelettel válik a teremtés végső értel-
mévé vagy csúcspontjává. A Szent felelősséggel ruházza fel 
a profánt, feladatot ad a kezébe, bizalmát helyezi belé: őriz-
ze és művelje a kertet. Átvitt értelemben az egész teremtett 
világot, amelynek nem kihasználói és pusztán haszonélve-
zői kell legyünk, hanem felelősséggel tartozunk azért, amit 
Istentől kaptunk ajándékba. 

A teremtett ember az Édenkertben mégis egyfajta 
tökéletes állapotban él, bizalmi kapcsolatban Istennel, 
amely védelmet, biztonságot ad a számára. Éppen ezért 
az Éden kertje, amelyről igénk beszél, nem földrajzi hely, 
hanem egy állapot: a világnak, a természetnek, Isten és 
ember kapcsolatának jó és tökéletes állapota. Ez az idilli 
állapot, biztonságérzet, boldogság, amelyet az ember el-
veszített a bűneset során, és az életében azóta is szünte-
lenül keresi.

Egy kis szójátékkal élve a mai kor emberének nem iden-
titásválsága van, hanem „édentitásválsága”. Vagyis ez az 
édeni állapot hiányzik az életükből: a bizalmi kapcsolat, 
ami az Édenben Istent és az embert jellemezte. A világ-
ban a helyét kereső embernek édentitásválsága van, s le-
het, hogy tudtán kívül, de valójában mindenki ezt az éde-
ni tökéletes összhangot, állapotot keresi. 

A gyógyító Krisztus-lehelet

Ha Istentől kapott feladatunkat nem teljesítjük, a felelős-
ségünkkel visszaélünk, annak következményei vannak. 
Akár a „tiltott gyümölcs” tilalmának megszegése az Éden 
kertjében, akár az ószövetségi és újszövetségi parancsok 
semmibevétele, akár a szeretetparancs elkendőzése egy 
szükséget szenvedő láttán – mind következményekkel jár.

Az Úrtól elszakadt, édentitásválságban sínylődő, mind-
untalan bűnbe eső életünket egyetlen mozzanat, egyetlen 
lehelet menti meg. Ahogy az Atya lehelete a földi életet adja 
a teremtés kezdetén, úgy a Fiú utolsó lehelete a keresztfán 
az örök életet jelenti számunkra. Krisztus helyettünk viselt 
szenvedése és helyettünk kilehelt lelke gyógyítja sebeinket, 
törli el Istennel és embertársainkkal szembeni vétkeinket, 
győzi le a távolságot Isten és ember között.

Az Atya lehelete a földi élet kezdetét jelenti számunk-
ra, a Fiú lehelete az örök életbe vezet át bennünket, a ket-
tő között pedig a Szentlélek erősít, bátorít és vezet, hogy 
végezzük munkánkat, és visszataláljunk az Istennel kö-
zös édeni állapotba.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Mt 6,24–34; Gal 5,25–6,10

Énekjavaslat

EÉ 372/341, 331

Illusztráció

VERS

Jörg Zink: A teremtés utolsó hét napja (részlet)
 
A hetedik napon
nyugalom volt. Végre.
A Föld kietlen és puszta volt.
Sötétség ült a repedések és hasadékok felett,
amelyek a Föld kiszáradt kérgén keletkeztek.
És az ember lelke lebegett lidércként
kísértetiesen a káosz felett.

Mélyen lent a pokolban pedig
elmesélték egymásnak
az ember izgalmas történetét.
Az emberét, aki jövőjét maga vette kezébe…
és az ördögi röhej felért az angyalok kórusáig.

Reményik Sándor: Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.



d  3 5 4

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.
 
Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
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 Szentháromság ünnepe után 16. 
(hálaadó) vasárnap
f JSir 3,22–33

Igehirdetési előkészítő

De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek…

A vasárnap jellege

Vasárnapunk az egyházi esztendőben elfoglalt, erede-
ti helyén az emberi élet és a keresztény hit legfontosabb 
próbatételeivel való küzdelmünket dolgozza fel: a szen-
vedés és a kiszolgáltatottság, az elmúlás és a halál natu-
rális valóságával szembesít. Az őszbe haladva az elmú-
lás megtapasztalásával, az egyre korábban beköszöntő 

sötétedés depressziót sugalló hangulatával vagyunk kö-
rülvéve. Ez a hangulat tényeken alapul: veszteségeink 
és kudarcaink vannak, szenvedést és gyászt hordozunk, 
aminek egyaránt van egyéni és közösségi dimenziója. Az 
egyéni küzdelmet szólaltatja meg az evangéliumi szakasz 
a naini ifj út gyászolók találkozásában Jézussal (Lk 7,11–
17), a közösségi traumát pedig kijelölt igehirdetési igénk. 
Ezért áll ma a középpontban a megrendült szembesülés 
és őszinte bűnbánat, ugyanakkor az Isten irgalmába ve-
tett hit és reménység.

Ebben az esztendőben viszont két másik tartalom is 
ránehezül erre a vasárnapra: egyrészt a reformációi jubi-
leum évének zajos októberi ünneplése, másrészt az őszi 
hálaadó istentisztelet idehelyezése. Az egykori aratási há-
laadó istentisztelet manapság már a „teremtés ünnepé-
nek” kibővített tematikáját hozza be istentiszteletünk-
re. Fontos és népszerű témák ezek a mai világban, a pro-
testáns teológiában is, de ha mégis inkább kitartunk az 
eredeti tartalom és Jeremiás siralmai mellett, ugyancsak 
Isten irgalmasságát és gondviselését dicsérhetjük: nem-
csak a teremtett világ javaiért, hanem a bűntől és erő-
szaktól szenvedő, kétségbe esve kiutat kereső ember fel-
éledő reménységével.

Amit a textusról tudni kell

Jeremiás siralmai eredetileg az Ószövetség tanító iratgyűj-
teményében találtak helyet, legfontosabb kiindulási pontja 
mégsem a – máig vitatott – jeremiási szerzőség, hanem a 
jeremiási történelmi kor: Jeruzsálem és a templom 586-os 
pusztulása, amit 2Kir 25 és Jer 52 ír le részletesebben. Ez a 
rövid, öt énekből álló könyv elementáris erővel jeleníti meg 
előttünk – és mindenekelőtt Isten előtt, hiszen imádságról 
beszélünk! – az akkor lezajlott rémdrámát. Az Ószövet-
ség népét történelmi eseményeken át formáló Isten terveit 
a bűn-büntetés-bűnbánat-kegyelem összefüggésében lát-
tatja annak brutális történeti valóságában, mintegy alul-
nézetből. Az ostrom rettenete, az utcákon fekvő halottak, 
az erőszakot szenvedett nők és gyerekek, az éhezés em-
berevésbe fajuló, kőkemény realizmusa – ez a személyes 
trauma szakad fel ezekben az énekekben. És a gyülekezet 
és nép együttes pusztulása: Sion meggyalázott leánya, az 
elhagyatott, támasz nélkül maradt özvegy…

Jeremiás siralmai a minden emberi szívet és ép elmét 
összetörő borzalom közepette egy műfaji kötöttségeket 
mesteri fokon alkalmazó siratóének. Megrendítő, eleven 
képi erejét egy klasszikus formájú irodalmi mű keretei 
tartják össze, az egyes versek kezdőbetűi mind az öt sira-
tóénekben a héber ábécé 22 betűjének sorrendjébe vannak 
állítva. Ez a szigorúan kötött versforma jelzi a megsemmi-
sülő világrend közepette is létező, végső menedéket jelentő 
isteni világrendet – gondoljunk csak Radnóti Miklós idő-
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mértékes verseire a második világháború poklából! –, de 
kifejezi a teljes, „ától zéig” terjedő panaszáradatot is. Teo-
lógiai és hitbeli felismerése is ebből a feszültségből szüle-
tik meg: a választott népnek, a templomban és körülötte 
élő közösségnek, az embernek a lappangó bűnei és rom-
lása vezettek idáig, lettek nyilvánvalóan láthatóvá az ösz-
szeomlásban, amelyben nincsen is más reménység töb-
bé, mint Isten irgalma és világfenntartó ereje – különben 
minden örökre elveszett! A bűn-büntetés-bűnbánat-kegye-
lem szabadulást jelentő tapasztalata Egyiptom és a bírák 
ideje óta kapaszkodót jelenthet, de mindez nem automa-
tizmus, hanem őszinte megtérés és Isten végtelen irgalma 
folytán lehet csak újra valósággá. A nyomorúságból való 
szabadulás sohasem lehet sematikus: mindig személyes, 
őszinte és hitben gyökerező utakon valósulhat csak meg 
– mert Isten irgalmas!

A perikópa megértése

Ennek következtében gondot jelent a textusunk kijelölé-
se. A 3,22–33 szakasz ugyan világosan hozza az Úr irgal-
mának és az arra várakozó, őszinte töredelemnek a tiszta 
énekét, mégis jobban érzékelhető az ebben rejlő, mindent 
felülmúló fordulat ereje, ha tágabb keretben olvassuk fel 
az igét legalább a 3,16–33 szakaszra kibővítve. Ekkor lesz 
világosan érthető, hogy alapigénk középpontja a 22–23. 
vers – Isten irgalmának egyik legszebb magasztaló éneke 
az egész Szentírásban.

Igehirdetési vázlat

1. Szembesülés a valósággal

Először sírsz… (Reményik) – mert rettenetes a szembesü-
lés a valósággal. Látod a pusztulást, a rémületet mások sze-
mében. A megállíthatatlan történést, amely katlanba zár, 
amíg végbe nem megy, mert végbe fog menni, mert végbe 
kell mennie. Átéled a tehetetlenséget, ahogyan nemzedékek 
óta hordozzuk mi is magunkban a kimondhatatlan 20–21. 
századi rémálmot, ideológiák dübörgő menetelését, gördü-
lő lánctalpait, fullasztó diktátumait: nacionalizmus, libe-
ralizmus, kommunizmus… Körülöttünk a semmire meg 
nem hajló, érzéketlen realitás: közösségi erőszak, családon 
belüli erőszak, fegyveres agresszió, pénzügyi zsarolások. 
Nélküled, de rólad – feletted, de a húsodba vágva, a fejedbe 
hatolva. S talán láttad magát a gonoszságot is.

Először sírsz, aztán átkozódsz, aztán megfeszíted kö-
römszakadtig maradék erőd – mindhiába…

2. A remény kezdetei

De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: szeret az 
Úr, azért nincs még végünk…

Hányszor kell újragondolni?! Hányszor kell felidézni 
egy traumát, újraálmodni egy rémálmot, hogy eljöjjön a 
gyógyító feldolgozás, a feloldozás utáni felejtés, az új utat 
nyitó szabadítás? Jeremiás Isten iránti megnyílása frissítő 
levegő, derengő fény a romok, a holtak, a korábbi bűnök vá-
rosában. Megszólal egy hang, egy ige, egy imádság – az ős-
atyák avíttas, egyiptomi szabadulás utáni énekei: az atyák 
Istenéről, a szabadítás Istenéről, a seregek Uráról, aki nem 
hagyja a bűnt büntetés és következmények nélkül, de ezer-
ízig irgalmas azokhoz, akik félik szent nevét.

3. A felnőtt hit küszöbén

Mert nem vet el örökre az Úr, bár megtehetné annak alap-
ján, ahogyan élünk.

És így jutunk el a felnőtt hit küszöbére. Felnőttség ez, 
mert képes szembenézni a realitással – a bűntől töredékes 
életek, közösségek, jelentős és jelentéktelen döntéshozók 
életének, magatartásának a következményeivel. Saját éle-
te valóságával és következményeivel. Nem riasztja vissza, 
ha kellemetlen és korszerűtlen minderről őszintén és bib-
liásan beszélni, hanem – akár ma is – ki meri mondani: 
„Amikor Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus azt mond-
ja: tartsatok bűnbánatot!, azt akarja, hogy híveinek egész 
élete megtérés legyen.” (Luther 1. tétele) És hit ez, mert bi-
zalomból gyógyuló élet. Abban bízik, akiben lehet és kell 
– mert nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, ir-
galmaz, mert nagyon szeret…

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 7,11–17 (Lk 12,13–21); Ef 3,13–21 (2Kor 9,6–15)

Énekjavaslat

EÉ 355, 332
Zarándokének 16
Az ifj úsági énekgyűjteményeink egyik legszebb darabja, 
„Az Úr jósága, hogy még élünk a földön…” kezdetű ének 
szépen keretezheti, akár tagolhatja is a prédikációnkat.

Illusztráció

VERS

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
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Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

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

Áprily Lajos: Menedék

S mikor völgyünkre tört az áradat
s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlenegy kőszikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk; 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek, 
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek, 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket; 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát 
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák, 

Robbanó golyónak mikor fénye támad 
S véres vize kicsap a vén Visztulának. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepén 
Ugy forog a férfi , mint a falevél; 
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, – 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fi am… feleségem… 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket. 
    Csak egy éjszakára: 
Vakitó csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe, 
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet. 

Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára. 
    Csak egy éjszakára: 
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna; 
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még! 

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak! 
    Hogy esküdne mind-mind, 
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, 
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha-soha többet! 
– Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 

Felhasználható szakirodalom
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f Ézs 49,1–6

Igehirdetési előkészítő

A visszaható evangélium

A vasárnap jellege

Jánossy Lajos (1944) az újszövetségi textusok alapján 
így fogalmaz: „Az új élet Krisztus csodája, benne min-
den a keresztyén ember hitét szolgálja, aki szeretetben 
mindenki szolgája. A Krisztusban levés felszabadít és 
alázatossá tesz.” Megállapítja: „…az új élet Krisztus-
sal való egységben – felszabadult az emberi rendelések 
rabszolgaságából, és az Isten szerint való növekedéssel 
növekszik, a Főből az egész testbe szétáradó kegyelem 
erejével, amelyen nincs hatalma az óember maga vá-
lasztotta életrendjének, rabszolgatörvényének.” Ezeket 
összevetve textusunkkal megállapíthatjuk: Isten elhí-
vása felülírja az elhívott esetleges eredménytelenségét, 
és mindig az Isten választotta cél felé irányul az általa 
megszabott mérték szerint. 

Amit a textusról tudni kell

Deutero-Ézsaiás a babiloni fogság második felében műkö-
dött Kr. e. 550–539 között, feltehetően Babilonban, szemé-
lye a fogságban lévők egyike. Működése egybeesik Círus 
perzsa király Babilónia felett aratott győzelmeinek idejé-
vel. De igehirdetése nemcsak Izrael népéről és népének 
szól, hanem az Úr egész világnak szóló üdvtervét hirdeti. 
Szabadulást hirdet, ezért a vigasztalás prófétája. Igehir-
detésének legfontosabb részei a szenvedő szolgáról szó-
ló beszédek. E mögött azon teológiai gondolat kialaku-
lása áll, hogy a hitehagyott nép csak a helyettes elégtétel 
következtében menekülhet meg.1 Textusunk a második 
Ebed Jahve-ének. Ez a krisztológiai előkép fontos, mert 
a textusunkban ábrázolt, a világ minden népe számára 
igét hirdető elhívott egyenlő az Úr szenvedő szolgájával. 
A szöveg kifejező eszközei – mint például a mindent át-
ható erős kard – újszövetségi hatástörténete közismerten 
gazdag (lásd Ef 6,17; Zsid 4,12; Jel 1,6). 

A szolga igehirdetésének célja a hazatérés és Isten-
hez térés hirdetése. A súb ige mindegyiket jelenti. Az el-
ső küldetését sikertelennek ítéli, hiába fáradozott, népe 
nagy többsége nem hallgatott rá. De ezt az értékelést nem 
önmagában nézi, hanem az Úrra bízza ügyét. Közremű-

 1 Lásd: http://diaksag.drhe.hu/bibliatudomany-es-vilaghalo-projekt/
ezsaias-konyve-izajas-konyve/.

ködhet Isten további tervének végrehajtásában, és a hall-
gatói által meg nem szívlelt evangéliumot a világ népei-
nek kell hirdetnie mint a népek világossága. „Ezt azon-
ban már nem Deutero-Ézsaiás és nem is Izráel végezte 
el. Isten elszéledt gyermekeinek az összegyűjtése Jézus 
Krisztus feladata, Jn 11:52. Ő éppen a látszólagos sikerte-
lenség által, szenvedése és halála által valósítja meg ezt.” 
(Karasszon 1995) 

Teológiai összefüggések, problémák feltárása

Textusunk bibliai összefüggései kimeríthetetlenek. Mt 
14,28–31: a vízen járó Péter hibáját a próféciában szereplő 
nem követi el, nem eredménytelenségére tekint, hanem 
Istenre bízza ügyét. További párhuzamok: „De mondom 
néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, 
és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákób-
bal a mennyek országában; akik pedig Isten országa fi ai-
nak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre…” (Mt 
8,11) „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: »Én va-
gyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötét-
ségben, hanem övé lesz az élet világossága.«” (Jn 8,12) „Ti 
vagytok a világ világossága.” (Mt 5,14) „Hogy hirdessétek 
annak a nagy tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos vi-
lágosságára hívott el titeket.” (1Pt 2,9) A költői szöveg te-
matikája a következő:

• Élettörténetbe ágyazott üzenet, identitás megfogal-
mazása;

• Krízis, elbizonytalanodás az eredményesség tekinte-
tében a próféta részéről;

• Hűség kifejeződése a megbízó Istenhez;
• Istené az utolsó szó, új nagyobb megbízatás.
A szolga kollektivizálása megtöri a szöveg gondolati 

ívét: „Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsősé-
gemet!” De tartalmilag fontosat közöl. A mindenkori hí-
vő közösség ugyanúgy eszköze vagy háttere lehet az Isten 
cselekvésének, mint az egyén (ApCsel 13,46–47). Kérdés, 
hogy mennyire érdemes elmerülnünk a költői képekkel 
kapcsolatos lehetséges asszociációkban, mint például: a 
fegyver mindig konfrontálódik, és ebben ő is sérülni szo-
kott. A kard kicsorbul vagy eltörik, a nyíl pedig tudtom-
mal általában egyszer használatos. Az viszont fontos, hogy 
a szolga személyiségének azonossága az Istennel való pár-
beszéd nyomán a fegyvertől eljut a világosságig. 

Igehirdetési vázlat

Üzenet a világnak egy személyiségen keresztül

Az átadható és befogadható üzenet mindig az Isten igé-
jével kommunikáló élet és az élettel kommunikáló ige 
következtében születik. A prófétáló személy azért áll ki 
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a világ elé, mert ezt a megbízatást kapta az Úrtól, és ő 
értékeli a megbízót és a megbízatását. Személyességével 
nem magát prédikálja, hanem azt az üzenetet, amelyet 
Isten szűr át szolgája életén és személyiségén, és amely 
ige formájában testesül meg. Isten mutatja meg rajta a 
saját dicsőségét.

Önértékeléstől Isten értékelése felé

A próféta nagy megajándékozottságtudattal büszkén ne-
vezi magát kardnak és nyílnak az Úr kezében, majd le-
törten állapítja meg sikertelenségét, de ezután nem kezd 
más sikeresebbnek látszó tevékenységbe, amelynek szin-
tén csalódás lenne a vége, hanem tudja, hogy ügye Isten-
nél van. A szolga nemcsak az üzenet címzettjeivel beszél, 
hanem ezzel párhuzamosan mindvégig megbízójával, Is-
tennel is. Azaz elsősorban nem a sikerére vagy sikerte-
lenségére, hanem Istenre tekint. Gyökössy Endre szava-
ival: nem borul ki, mert leborul. De éppen ebben a pár-
beszédben kristályosodik ki bizalma egyre inkább Isten 
felé, mert tapasztalja Isten iránta való hűségét. Ahogy a 
próféta nem ragad le saját eredménytelensége tudatában, 
úgy mi is megtehetjük az egyetlen pozitív lépést. A ke-
resztségünkben minket elhívó Istenre tekinthetünk min-
dig, mert a hozzá való visszatérés minden percben adott 
lehetőség. Legfőbb hivatásunk az új élet, ezért kereszt-
ségünket semmi nem teheti semmissé. Csak az a kérdés, 
hogy értékeljük-e eléggé.

Így állít helyre Isten 

A szolga sikertelensége nem írja felül az Isten terveit, és 
nem lehetetleníti el azok megvalósulását. Sőt itt is igaz 
a páli kinyilatkoztatás: „Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Ez vigaszta-
lás a számunkra lelki és mindennapi életünk vélt és va-
lós sikertelenségei között. Isten megadja a lehetőséget, 
hogy rá tekintsünk, és azért szól hozzánk, hogy szóljunk 
hozzá. A vele folytatott párbeszéd során gyógyulunk, 
mert megtanuljuk nem sokra tartani a saját akaratot 
és értékelést, hiszen mindig Isten helyzetértékelése az 
igaz. Isten országa összefüggésében a sikertelenség el-
lentéte nem a sikeresség, hanem a hűség, ami az Isten 
mentő szeretetére adott naponkénti válasz. Sehol sincs 
megírva, hogy légy sikeres mindhalálig, csak az, hogy 
légy hű. Ennek fedezetét Jézus Krisztus keresztje és fel-
támadása adja. (A talentumok példázatában a gazda 
sem a hasznot számolgatja, hanem a hozzáállást értékeli 
vagy ítéli el: Mt 25,14–30.) Ez a szolga a kevésen siker-
telen volt, mégis sokat bíznak rá ezután. Isten kinyitja 
a próféta vagy a szolga horizontját, és tágas térre viszi, 
hiszen az egész világhoz küldi. Azáltal szabadítja ki őt 
magát is, hogy a szabadulás örömhírének továbbadását 
bízza rá. A próféta pedig Isten általi rendkívüli megbí-
zatását nem a saját sikeressége jutalmának tekinti, erről 

biztosít az elején. Épp ellenkezőleg, érdemtelenségének 
teljes tudatában leborulva csodálja, hogy az Úr mégis 
megbízza, még többel.

Az egész világnak szóló üzenet, Krisztus-prófécia 

A textus mondanivalójából a látszólagos sikertelenség és 
Isten tervei összefüggésben a kereszt botrányára gondol-
hatunk, amelynek homályos, de mégis előképe ez a prófé-
cia. De előképe a feltámadásnak is, mint ami a szabadítás 
megvalósulásának legdicsőségesebb eseménye. Az üzenet, 
a küldetés lényege a megmentés, szabadítás. Ez túlmutat 
az ószövetségi kontextuson, mert a világ minden népét 
nem politikai fogságból kell megszabadítani, hanem az 
Istentől való elszakadtság rabságából, az ő ismeretének 
hiányából fakadó sötétségből és az iránta való bizalmat-
lanságból, azaz a bűnből. Krisztusban valósul meg mara-
déktalanul és magasabb szinten az, akiről a prófécia szól. 
Jézus Krisztus a látszólagos sikertelenséget, a kereszt bot-
rányát is vállalva hű Isten akaratához. Benne teljesül be a 
prófécia, ő a népek világossága, a világ Világossága. A vi-
lágosság mindig pozitív asszociációkat kelt az emberben. 
Ha ezeket összeadjuk, akkor ráébredünk, hogy ezek igazi 
megvalósulása Jézus Krisztus személyisége. Mert általa 
valósul meg Isten akarata, hogy a világ minden népének 
szóljon az ő szabadító evangéliuma (Fil 2,5–11). 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 14,1–11; Ef 4,1–6

Énekjavaslat

EÉ 446, 265, 357, 438, 238, 382

Illusztráció

GONDOLAT

„Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még na-
gyobb, amire nézek, az vagyok.”

Gyökössy Endre (1913–1997) református 
lelkész, író, pszichológus

TÖRTÉNET

A negyedik szolga
A két hű és sikeres szolga már javában élvezte ura ünnepi 
lakomáját, a haszontalan szolga is eltűnt a színről, az úr 
pedig már éppen indult, hogy megtekintse a vendégsere-
get, amikor szégyenkezve odakullogott a negyedik szolga, 
akiről nem szól a történet. Ő csak egy fél talentumot ka-
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap a

pott, képességének megfelelően. Nagyon szerette urát, és 
mindent megpróbált, hogy kamatoztassa, de a pénzváltó, 
akihez elvitte a pénzt, közben csődöt jelentett, és elveszett 
még az a fél talentuma is. Ura ránézett, ő félve mindent 
elmesélt. De legnagyobb meglepetésére az úr ezt mondta: 
Jól van, hű szolgám, bár sikertelen voltál a kevésen, töb-
bet bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára.

IMÁDSÁG

„Uram, többé már nem időt kérek tőled, hogy ezt vagy azt 
tehessem. Csak kegyelmet kérek tőled, hogy a nekem adott 
időben azt tegyem, amit te akarsz.” 

Michel Quoist (1918– 1997) francia római katolikus 
pap, teológus, író: Te mérted ki az időt

„Megváltó Krisztusom, Te beszélgettél az emberekkel üd-
vösségükért. Add kegyelmedet, hogy beszéded ereje beszé-
demet is megszentelje! Add éreznem jelenlétedet, Istenem, 
hogy míg az emberekkel foglalkozom a földön, beszélgeté-

sem veled legyen az égben! Ó, szívek világossága, szeretet, 
ne hagyj el engem, mert ha nem lesz velem világosságod, 
üres és haszontalan lesz beszédem!”

II. Rákóczi Ferenc imája beszélgetés közben

„Uram, kérlek, taníts engem…, hogy mindig helyesen cse-
lekedjem…, hogy ne legyek túlhajszolt a kezdetben, se túl 
gyönge a végén!”

Kölni Szent Brúnó imája
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Megtiszteltetés és felelősség
Lk 10,16

g  J U T T A  H A U S M A N N

I G E H I R D E T É S e

 „Aki titeket hallgat, engem hallgat.” Kedves testvéreim, 
félreértés ne essék, ez a mondat nem a túlzott öntudatom 
jele, nem az önhittség beszél belőlem. Nem szándékozom 
ezt az utolsó tanévzárót az aktív szolgálatomban arra ki-
használni, hogy Önökre öntsem az elképzeléseimet a ten-
nivalókról, a szükséges hozzáállásról stb. Az „én”, aki itt 
beszél, nem én vagyok. Ez a mondat a heti igéhez tartozik, 
Lukács 10,16-hoz. Ez egy olyan vers, amelyben Jézus kü-
lönleges státusszal ruházza fel a tanítványait: aki Jézus ta-
nítványa, az az ő szóvivője. Aki Jézus üzenetét továbbítja, 
annak szavai által Jézus maga beszél. 

Micsoda óriási megtiszteltetés, ami Jézus szájából hang-
zik el! Igen nagyra tartja a tanítványait. Rájuk bízza az ő 
gondolatait, az ő üzenetét. 

Mi ma is ebben a tradícióban élünk, mint sokan előt-
tünk. Mi, akik most itt ülünk, olyan emberekként vagyunk 
együtt, akikre Jézus rábízta az üzenetét. Mindegy, kik va-

gyunk: hallgató vagy tanár, vagy az egyetemen más terü-
leten dolgozó, hittan szakos vagy lelkész, teológus vagy 
kántor, EHE-n belül vagy kívül, és így tovább… Ránk bíz-
za Jézus, hogy továbbítsuk az ő üzenetét, szóval, zenével, 
tettekkel. Óriási megtiszteltetés – mi is részesülünk a Jé-
zus szavának járó tiszteletből, mi is részt veszünk a hirde-
tésében; van bőven okunk némi önbizalomra, nem öntelt-
ségre, de egészséges öntudatra igen! 

Persze az óriási megtiszteltetéshez tartozik egy ke-
vésbé kellemes rész is. Az idézetnek van folytatása: „aki 
titeket elutasít, engem utasít el”. Ez az érem másik olda-
la. Elutasítással, támadással is kell számolni. Hála Isten-
nek, nem olyan országban élünk, ahol életveszély fenye-
geti Jézus szóvivőjét. De vannak bőven példák arra, hogy 
hátrányok érnek ott, ahol Jézusért, Isten akaratáért áll-
nak ki. Küzdünk a megértés hiányával, itt-ott gúnyoló-
dással, visszautasítással. 

És persze sok a vita köztünk: mi éppen a helyes, amit 
Isten akarataként kell képviselnünk Jézus nevében? Olyan-
kor sokszor egymásnak esünk – és marad a kérdés, kinél 

 * Elhangzott az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanévzáró is-
tentiszteletén 2017. június 23-án.
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találkozunk a Biblia helyes magyarázatával, kinél nem. 
Csak ez a vita nem feltétlenül tartozik ahhoz a jézusi gon-
dolathoz, hogy aki bennünket utasít el, az Jézust utasítja 
el. Ezek szükséges viták, hogy egyre jobban értsük, miről 
tanúskodnak a bibliai szövegek, hogy minél jobb szóvivői 
legyünk Jézusnak.

Mindenképpen érdemes feltenni a kérdést, vajon mi-
ért utasítanak el. Azért, mert én magam vagyok a fó-
kuszban, vagy Jézus szóvivőjeként ér a támadás? Ami-
kor igazán Jézusnak és így Istennek szól az elutasítás, 
akkor az, ami kellemetlenül érint, az is a Jézustól ka-
pott megtiszteltetéshez vagy éppen meg nem becsült-
séghez tartozik, hiszen ebben is osztoznunk kell, ha az 
ő partnerei vagyunk.

Nagy a megtiszteltetés, nagy a felelősség is. Nem vé-
letlenül áll az igénk egy ítélethirdetésről szóló szakasz 
végén. Nagy a felelősségünk abban, amit mondunk, ab-
ban, amit teszünk. A nagy megbecsültség nem marad-

hat hatás nélkül. A másikhoz úgy kell fordulnunk, hogy 
azzal továbbvigyük Jézus üzenetét, nemcsak szóban, 
hanem tettben is. Azzal is, ahogyan azzal a másikkal 
szemben viselkedem – mert ő is Jézus szóvivője, veze-
tői pozícióban vagy sem, hivatalosan elrendelt egyhá-
zi szolgálatban vagy sem. Indíthat bennünket belső ön-
vizsgálatra, akár rektorként, tanszékvezetőként, tanár-
ként, akár püspökként, hallgatóként, akár az egyetem 
számos más munkahelyén, vagy éppen az egyetemen 
kívüli életben. Indulhat az önvizsgálat: Valóban Jézus 
szóvivőjeként beszélek, az Isten szeretetéről szóló üze-
netet adom tovább, szóban és cselekedetben? Azt is ér-
demes megvizsgálnom, hogy megadtam-e a másik em-
bernek azt a megbecsülést, ami neki is jár, mert Jézus 
maga becsülte őt ilyen sokra.

Megtiszteltetés, megbecsültség és felelősség egymás-
hoz tartoznak. Próbáljunk meg minél jobban élni ezek-
kel! Ámen.

Megjelent

a 2017. évi új hittankönyvsorozat

Vándorúton
4. osztály

Víztükör
8. osztály

Remélj!
12. osztály


