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Nem kényszer, hanem hálaadás
Préd 3,11

g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

 Az a cél, amelyre életünkben törekednünk kell, nem a telje-
sítményben, hanem a létben, a küldetésünkben található. Kü-
lönösen fontos ezt a gondolatot tudatosítanunk most, amikor 
az augusztust váltja a szeptember. A teljesítmény-központú-
ság, a kitűzött célok elérése, a hitélet számszerűsítése olyan 
mértékben áthatja életünket, hogy a napi feladatokat sokszor 
kényszerként éljük meg. Miközben talán már természetesnek 
vesszük a kényszerítő körülményeket, ugyanilyen természe-
tességgel szeretnénk tudatosítani, hogy az élet bármely terü-
letén végzett hétköznapi feladatoknak az a vasárnap adja meg 
az értelmét és célját, amely sajátosan kapcsol bennünket az 
örökkévalósághoz. Remélhetőleg a nyári időszakban adódott 
lehetőség az idő olyan átélésére is, amikor nem voltak benne 
határidők, nem kellett teljesíteni, hanem megtapasztalhatóvá 
vált a lét öröme. Mert ez a tapasztalat erősíthet meg mindany-
nyiunkat annak felismerésében, hogy a cél maga a küldetés, 
amely létformánk. Ha pedig a cél létforma, akkor szeptem-
berre megszaporodó feladataink nem kényszerként, nem tel-
jesítményként jelennek meg, hanem létünkből következnek.

Az emberi lét bárminemű általános meghatározása a 
„képpé válás” veszélyének van kitéve, aminek következ-
tében a valódi létezés, de mindenekelőtt a konkrét ember 
egyedisége láthatatlan marad. Max Frisch mutatott rá ta-
lálóan arra, hogy a Tízparancsolat képtilalma – Istenről 
nem szabad képet készíteni – érvényes lehet az emberre 
is. A Szentírásban kifejeződő felfogás szerint istenismeret 
és önismeret szétválaszthatatlanul tartozik egybe. Miköz-
ben az ember létére jellemző a kreatív cselekvésben meg-
valósuló aktivitás, folyton meghatározza világszemléletét 
a kezdet és a vég, a születés és a halandóság passzivitása. 
Mivel életét nem saját maga teremti meg, és végessége fe-
lől sem maga döntött, ezért életét ekkor is az a töredékes-
ség jellemzi, amely a teljesség után vágyakozik. Ezt azon-
ban saját maga nem képes beteljesíteni, hiszen „az ember 
mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől a végéig”.

Moses Maimonidész fogalmazza meg, hogy az univer-

zum létrejötte „nem szükségszerűség volt, hanem szabad tett.” 
A teremtett világunk tehát Isten kreatív szabadságának ered-
ménye és szép. Izrael életében az Egyiptomból való szabadu-
lás eseménye alapvető jelentőséggel bír: a nép a szolgaságtól 
megszabadulva felfedezi saját identitását: Isten elvezeti az ígé-
ret földjére, és a szabadító Isten népe lesz. Ám ezt a szabadí-
tást a nép nem csupán lelkileg, pszichikailag éli át, hanem na-
gyon erős társadalmi és gazdasági következményeivel együtt.

Az anyagi javak felhalmozása önkifejezést jelent azok 
számára, akiknek nincs más módjuk kifejezni a döntései-
ket, és azt, hogy egyedi teremtmények. „Fordítva ülünk a lo-
von. Ha lélektanilag nézzük, ez az egész oksági láncolat való-
jában fordítva van: boldogtalanok, kiábrándultak vagyunk, 
ezért keressük külső dolgokban a belső megnyugvást és elé-
gedettséget. Betömjük velük a hézagokat” – állapítja meg ta-
lálóan Limpár Imre. Külső dolgokban keresni a belső meg-
nyugvást – hát nem furcsa ez? Tim Kasser pedig így fogal-
maz: „Az anyagelvűség a teljességgel megélt élet pótléka; az 
anyagelvűség alternatívájának legalább részben helyre kell 
állítania azt a szabadságot, autonómiát és emberi kapcso-
latrendszert, amelyet legtöbben már elveszítettünk. A má-
sik ajándék. Az abszolút másik Isten.” Aki tudatosan vállal-
ja evangélikus hagyományait, és küldetésként éli meg célját, 
az a fenti értelemben „alternatívaállító is egyben”. Ő maga 
nem kényszerít, nem ítél és nem bélyegez meg senkit, hanem 
olyan lehetőségeket mutat fel, amelyekben benne van a vá-
lasztás szabadsága. Különösen igaz lehet ez az evangélikus 
nevelés területén szeptemberben, amikor a szülők fokozot-
tan és nyílt kíváncsisággal keresik az evangélikus sajátossá-
gokat abban az intézményben, amelyre rábízták gyermeke-
ik edukációját. Szándékosan használom most ezt az idegen 
szót, mert eredeti értelmében benne van a felemelés, egy tel-
jesebb perspektíva láttatása. Hogy a cél elsősorban nem a tel-
jesítmény, hanem Krisztusban kapott új létformánk megélé-
se. Küldetés, amely nem külső kényszer, hanem belső igény, 
hálaadás Isten szépen megalkotott világában.

M É C S E S  A  T E  I G É D
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A megállás szimbóluma
g  F A B I N Y  T I B O R  ( I F J . )

T A N U L M Á N Y O K

A Lelkipásztor ezzel az eredetileg 1988 áprilisában írt sze-
mélyes hangú esszével tiszteleg a hetven éve, 1948 szep-
temberében bebörtönözött, hatvan éve, 1958 júniusában 
a püspöki hivatalából másodszor és immár végleg félre-
állított, és negyven éve, 1978 augusztusában elhalálozott 
Ordass Lajos (1901–1978), a Lutheránus Világszövetség 
egykori alelnöke emléke előtt. Ordass életéről a mai napig 
a legátfogóbb, eredetileg norvégul, németül, majd angolul 
is megjelent mű Terray László Nem tehetett mást című 
munkája (1990). Lásd továbbá Boleratzky Lóránd Aki 
mindvégig állhatatos maradt – Ordass Lajos, a mártírsorsú 
evangélikus püspök (2001), illetve Böröcz Enikő Egyházfő 
viharban és árnyékban (2012) című monográfi áját. Leg-
újabban magyarul is megjelent az eredetileg 2006-ban 
angolul, az Egyesült Államokban kiadott könyv Helmut 
David Baer tollából, Kompromisszum vagy kollaboráció 
– A magyar evangélikus egyház stratégiái a kommunista 
berendezkedés idején címmel (2018). Ordass műveit az 
1988-ban alakult Ordass Lajos Baráti Kör, majd annak 
utódszervezete, az Ordass Alapítvány gondozza és je-
lenteti meg. Az 1989 óta negyedévenként megjelenő Ke-
resztyén Igazság című folyóirat számos tanulmányt kö-
zölt Ordasstól és Ordassról. Hamarosan (talán már 2018 
folyamán) megjelenik Ordass Lajosnak több évtizeden 
át a nagybörzsönyi templom tornyában rejtegetett, több 
polcot megtöltő naplóinak az első kötete Isó Gergely és 
Mirák Katalin történészek gondozásában. Nemcsak az 
egyházi, hanem a magyarországi könyvkiadás egyik pá-
ratlan eseménye lesz ez!

Az alábbi esszémet eredetileg egy félig nyilvános ifj ú-
sági körben, Szekszárdon, 1988. április 22-én olvastam fel. 
Mivel még másfél évvel a rendszerváltozás előtt voltunk, 
érthető, hogy az összejövetel szervezői óvatosságból meg-
hívták a Testvéri szó (1986) egyik aláírójából 1987 őszén 
már a Déli Egyházkerület felügyelőjévé avanzsált orvos-

professzort, dr. Frenkl Róbertet is. Úgy adódott, hogy az ő 
autójával mentünk le Szekszárdra, s együtt is jöttünk visz-
sza. Odafelé a felügyelő úr (aki egyébként szüleim fi atal-
kori barátja volt) feltűnően feszült és ideges volt. Az előa-
dásom meghallgatása után azonban – számomra még ma 
is meglepő módon – felszabadultan fűzte hozzá a szava-
imhoz, hogy Ordass „erkölcsi zseni” volt. Azóta sem tu-
dom, mit jelent ez, mint ahogy azt sem tudtam értelmez-
ni, hogy – amint az egyik visszaemlékezésében írta – a 
szekszárdi előadásom „karriert futott be”. Akkoriban is 
úgy láttam és most is úgy vélem, hogy Ordasstól és tőlem 
is idegenek ezek a kategóriák. A jelen írás a kiegészítéssel 
együtt valóban elhangzott az Ordass Lajos Baráti Kör ala-
kuló ülésén Budapesten, 1989. március 18-án. Ott találkoz-
tam először Terray Lászlóval. Nyomtatásban megjelent a 
Keresztyén Igazság lapjain.1 2001-ben, a püspök születésé-
nek századik évfordulóján magánkiadásban megjelentet-
tem az addig róla tartott előadásaimat A megállás szimbó-
luma – Előadások Ordass Lajosról címmel (Fabiny 2001). 
Angolul is kiadtam egy kis könyvet róla (Th e Veil of God – 
Th e Testimony of Bishop Lajos Ordass in Communist Hun-
gary, Fabiny 2008). Az esszé az emlékezésen túl kordo-
kumentum is. Harminc éve, ott és akkor, tehát még a Ká-
dár-korszakban (a rendszerváltozás előszeleit sem igazán 
érezve) elhangozhatott, majd 1989 nyarán írásban is meg-
jelenhetett, hogy Ordass második elmozdításának napjai-
ban, 1958. június 16-án „valahol Magyarországon csendben 
egy miniszterelnököt kivégeztek”. Az utalás természete-
sen Nagy Imrére vonatkozott. 1988 áprilisában a rettenet 
közvetett kimondásával kellett és lehetett a tabuk megtö-
rését elkezdeni.

 1 1989. június, 15–30. o. Elektronikusan is hozzáférhető: http://www.
ordass.hu/docs/KI_001-2_1989jun.pdf.
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A megállás szimbóluma a

Ordass Lajos, a megállás szimbóluma

(Olvasónapló: Önéletrajzi írások)

„Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig 
fi gyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, 
a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.” (Mal 3,16)

„Talán éppen a csöndes hallgatásban szólal meg Isten a legvi-
lágosabban.” (Ordass 1985, 15. o.)

Hogyan lehet szólni arról, akiről három évtizede nem be-
széltek, aki még csak tíz éve halott, s akit mégis egy nem-
zedék jobbára csak hallomásból vagy legfeljebb szüleinek 
szemlesütött pillantásából ismer, aki két évtizeden keresz-
tül volt a hivatalos egyházvezetők számára neuralgikus 
pont, a vezetettek, a hazai félmilliónyi lutheránus közös-
ség életében pedig tabutéma lett; akit éppen negyven éve 
börtönbe zártak, akit éppen harminc éve másodszor is 
félreállítottak és véglegesen elhallgattattak, s aki ilyen kö-
rülmények között is engedelmesen hallgatott? Hallgatása 
Malakiás könyvét idézte fel bennem: „Az Úr pedig fi gyelt 
és hallgatott, és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, a 
kik félik az Urat.” Igen, a hallgatás szívós csöndjében szá-
munkra is egy emlékkönyv íratott: az Önéletrajzi írások. 
E két vaskos kötet alapján szeretnék beszélni Ordass Lajos 
püspök személyéről. Nem arra vagyok hivatott, hogy a lel-
kipásztort, az igehirdetőt, a teológust, a püspököt vagy akár 
az egyházpolitikust értékeljem vagy megítéljem. Mégis, 
örömmel és kötelességtudattal teszek eleget a felkérésnek, 
hogy beszéljek róla. Önéletrajza külföldön jelent meg, és 
minden nehézség nélkül bejutott az országba: ott van sok 
lelkész és gyülekezeti tag könyvespolcán. Nyilvánosság elé 
került, tehát mindenkihez szól, már nincsen illetéktelen 
olvasója, így én is elmondhatom a véleményemet. Mindezt 
olvasónapló formájában teszem; e műfajban vállalhatom az 
esetleges elfogultság és szubjektivizmus hangját is. E műfaj 
nyelvén az emberről szólhatok, és az emberről szólnom is 
kell, itt és most, emberként és emberi hangon. (Talán illő, 
hogy éppen itt, ebben a városban és ezen a helyen beszélek 
róla, hiszen éppen harminc éve annak, hogy 1958. március 
28-án Ordass püspök váratlanul betoppant a tolna-baranyai 
LMK-ülésre, Káldy esperes és a jelen lévő állami emberek 
nem kis meglepetésére. A végső trónfosztás már a küszö-
bön állt: alig három hónap volt hátra.)

Személyes emlékekkel kezdem. Személyesen kétszer ta-
lálkoztam vele: 1975 és 1977 nyarán, először az öcsémmel 
együtt, másodszor egyedül voltam a lakásán. Mindkét al-
kalommal az az angliai „Mária néni” küldött el hozzá ben-
nünket, akinek számos hazai lelkészcsalád kimondhatat-
lan hálával tartozik. Mária nénitől magnókazettát hoztunk 
neki, és lejátszottuk a szalagra mondott angol nyelvű ál-
dást. Az első látogatáskor én húszéves voltam, az öcsém ti-

zenhat. Mindketten hosszú hajú, farmernadrágos, modern 
gyerekek. Úgy rémlik, az izlandi fordításáról kérdeztem. 
A verstant, mondotta, csak öregkorában tanulta meg, hi-
szen még fi atalon sem írt szerelmes verseket. A második 
– hasonló célú – rövid találkozásunk még jobban megma-
radt bennem. Felesége akkor is a nappaliba kísért, majd 
Ordass püspök nemsokára belépett. Lassan és méltóság-
teljesen. „Isten hozott, fi am!” – köszöntött, aztán hossza-
san hallgatott, s e hallgatásban nekem valamiképpen be-
szédkényszerem támadt. Az hiszem, a készülő szakdolgo-
zatomról meséltem neki. Én gyorsan hadartam és sokat 
fecsegtem, ő lassan beszélt és keveset mondott. Neki súlya 
volt, én pedig úgy éreztem: pehelykönnyű vagyok. Egy esz-
tendővel később újsághír értesített haláláról. Pár nap múl-
va lakásunkon csörgött a telefon. A szüleim, ha jól emlék-
szem, külföldön voltak, a kagylót a húgom vette fel. A vo-
nal másik végén Káldy Zoltán hangja szólt, aki azt üzente, 
hogy édesapám ne menjen el Ordass temetésére, mert lesz 
majd ott hivatalos egyházi delegáció. Sokan kaptak tőle 
ilyen telefonhívást ezen a napon.

Szóljunk először Ordass írásainak megjelentetéséről! 
A három lila kötet a berni Európai Protestáns Szabadegye-
tem kiadásában látott napvilágot. Az első, amely a Válo-
gatott írások első kötete, 1984 decemberében hagyta el a 
nyomdát: ez a Nagy idők kis tükre című életrajzi írások el-
ső három részét fogja egybe a kezdetektől 1950-ig. Sokunk 
számára meglepetést jelentett, amikor 1987 tavaszán ki-
jött még egy, vastagabb kötet Önéletrajzi írások, folytatás 
címen. Mindhárom kötetet Szépfalusi István bécsi evan-
gélikus lelkész gondozta, ő írta mindegyikhez az utószót; 
az akkurátus és nagyszabású jegyzetapparátus elkészíté-
sével derekas fi lológiai munkát végzett. A második rész 
szerkezete irodalmi, pontosabban fogalmazva „narrato-
lógiai” szempontból is rendkívül fi gyelemreméltó alko-
tás: az elbeszélés ezentúl már drámára emlékeztető dialó-
gusok formájában történik; de ennél is izgalmasabb, hogy 
a könyv egyúttal önmaga történetét is tartalmazza, ugyan-
is az utolsó fejezetben éles pillanatképet kapunk a hetve-
nes évek egyházvezetőinek hisztérikus reakciójáról, ame-
lyet körükben a kézirat külföldre kerülése váltott ki. Ilyen 
jó „metaregénnyel” csak a modern próza legjobb meste-
reinél találkozunk.

Nem tudom, hogy a könyv másokra milyen hatást gya-
korolt, a saját spontán reakcióimról viszont hitelesen beszá-
molhatok. Az első kötet elolvasása után, 1985 januárjában 
a következő pár sort vetettem papírra: „Lajos bácsi önélet-
rajza. Az abszolút, sziklaszilárd becsület. Az utolsó hiteles 
és egyenes szó. Nem volt zseni, de olyan mély keresztyén 
emberi értéket képviselt, amire ma a leginkább szükség 
van. Világos immár: az ő hiányától beteg és szenved a le-
fejezett egyház. Csakis az ő szelleméből születhet újra né-
pünk. Ő hű maradt, bár mindenki otthagyta… Anélkül, 
hogy bálványt faragnánk belőle, emberi példáját kell ma-
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gunkévá tennünk. Öröksége olyan lelki erő, ami egy refor-
máció fedezete lehet.”

Tavaly tavasszal a második kötetet is elolvastam – a ka-
tartikus hatás akkor sem maradt el, benyomásom tovább 
erősödött. Az elmúlt évtizedekben a szószékekről, az egy-
házi sajtóban annyi hangos és demagóg szólamot hallot-
tunk, hogy ezekről még valós ismeret és tájékozottság hi-
ányában, csupán becsületérzékünk, józan eszünk, szima-
tunk és hallásunk alapján is gyaníthattuk, hogy hamisak. 
Ordass hangja viszont messziről és mélyről jön, lassan és 
tagoltan szól. Megrendülünk, mert a rikácsoló hangzavar 
után e tisztaságot üdítőnek érezzük, csupán azért, mert 
igaz, hiteles, emberi szó. Miért? Mert nincs benne ravasz-
ság. Sem taktika, sem praktika, sem politika. De hiányzik 
belőle még a retorika is. Semmi sem áll távolabb tőle, mint 
az érzelgősség hangja, nem akar meggyőzni senkit sem a 
maga igazáról, voltaképpen nem is ő beszél, hanem az ap-
ró események, a konkrét tények, a száraz faktumok, vagy-
is az igazság a maga könyörtelen és szánalomra méltó egy-
szerűségében, kiszolgáltatottságában és mezítelenségében. 
De ebben az igénytelenségben és látszólagos gyengeségben 
hatalmas erő feszül. A tények súlyosak, így magukért be-
szélnek, a tanú pedig szívós szorgalommal lejegyzi és az 
emlékezet számára megörökíti őket. Minden egyes fontos 
beszélgetés után pro memoriákat készít, élő magnetofon-
ként mindent rögzít.

De Ordass nem csak hallgatott. Nem csak a csönd, ha-
nem a szó erejével is beszélt. Akkor, olyan időben, amikor 
a szó még érvénnyel bírt, amikor még nem veszítette el hi-
telét és becsületét. Olyan ember volt, aki 1945 után megle-
pődik azon, hogy felelős pozíciót vállaló emberek a „ha-
zugságot szemrebbenés nélkül alkalmazzák”, aki 1956 után 
megdöbben azon, hogy „kétlelkű” emberek között van, akik 
„nyilvános fölszólalásukban mást mondanak, mint magá-
nos beszélgetések során” (Ordass 1987, 699. o.).

Mindennek ellenére ő „kertelés nélkül, őszinteséggel” 
beszél. Nem akkor mond el dolgokat, amikor a legjobb, 
legkedvezőbb lehetőség adódik erre, hanem akkor, ami-
kor mondania kell, amikor ki kell mondani a szót, az igaz-
ságot. Furcsa és bolond magatartás ez a világban. Milton 
Sátánja a Visszanyert paradicsomban éppen az ellenkező 
„bölcsességgel” kísérti Krisztust:

„Each act is rightliest done,
Not when it must, but when it may be best.” (4,475–6)

„Nem akkor legszerencsésebb a tett,
amikor »kell«, hanem amikor »megy«.”

Ordass éppen fordítva cselekedett: 1944. március 19-én, a 
német megszállás napján úgy döntött, hogy családi nevét 
a német Wolfról Ordassra magyarosítja. Az egyház vitor-
lásának irányítása közben sohasem elsősorban a szél vagy 

az ár erejének engedelmeskedett, még csak nem is a biofi -
zika törvényére hallgatott, hanem olyan irányba igyekezett 
menni, amilyen irányba lelkiismerete és meggyőződése 
szerint mennie kellett.

Ideje már annak, hogy végre életének eseményeiről, 
pályája alakulásáról, a magasságokról és a mélységekről 
szóljak – természetesen a rendelkezésemre álló önélet-
rajza alapján.

Wolf Lajos Bácskában, a mai Jugoszlávia területén egy 
Torzsa nevű faluban született 1901. február 6-án. Apja, Wolf 
Arthur a Felvidékről Dél-Magyarországra vándorolt kán-
tortanító, édesanyja, Steinmetz Paula délvidéki német csa-
lád leánya. Az Újvidék (Novi Sad) melletti Torzsa (Savina 
Selo) lakosságát valószínűleg II. József telepítette át Pfalz 
vidékéről. Az elemi iskola első öt osztályát szülőfalujában 
végzi, majd Újverbászon kezdi meg gimnáziumi tanul-
mányait, amelyeket Bonyhádon folytat. Itt is érettségizik. 
1920-ban a Pozsonyból és Eperjesről Budapestre menekí-
tett Evangélikus Teológiai Akadémiára iratkozik be, de 
párhuzamosan magyart és történelmet is hallgat a Buda-
pestre áttelepített Pozsonyi Egyetemen. 1922–23-ban Hal-
léba kerül ösztöndíjjal, s teológiai tanulmányait 1924-ben 
fejezi be az ekkor már Sopronban működő teológiai fa-
kultáson. Még ugyanebben az évben Raff ay Sándor püs-
pök avatja lelkésszé, aki erre az ünnepre e szavakkal adja 
kölcsön neki tartalék Luther-kabátját: „Vedd föl ezt a ka-
bátot, hátha püspök lesz belőled!”

Segédlelkészi szolgálatát Hartán kezdi meg, majd Me-
zőberényben folytatja, 1927-ben rövid időre a Deák térre ke-
rül. Ebben az esztendőben valósul meg régi álma: édesapja 
áldozatvállalása megteremti svédországi útjának anyagi fel-
tételeit. Lundban, Stockholmban és Uppsalában tanul. Ha-
zatérése után átmenetileg Soltvadkerten, majd újra a Deák 
téren segédlelkész. Debrecenben, majd Budapesten katonai, 
majd kerületi missziós lelkésznek nevezik ki. 1929-ben fe-
leségül veszi Kirner Irént. Házasságukból öt gyermek szü-
letik, egy korán meghal.

Harmincéves korában a ceglédi gyülekezet választja 
meg lelkészének, itt működik tíz éven át, egészen 1941-ig, 
amikor Budapestre kerül: kelenföldi lelkész lesz. Itteni mű-
ködése a II. világháború éveire esik. Fővárosi lelkészként 
két fontos, az egyházban is jelentkező társadalmi problé-
mával szembesül: az egyre erősödő német befolyással és a 
zsidókérdéssel. A nagyszámú német eredetű lutheránus-
ságban ugyanis voltak olyan kísérletek, amelyek a magyar-
ság és az egyház sorsát is a német birodalomhoz kívánták 
kötni. Memorandumukra Wolf Lajos tiltakozó választ ír, 
s ezt saját költségén nyomtatja ki. Egyúttal magyarra for-
dít egy olyan beszámolót, amely a németek elleni norvég 
egyházi harcról szól. Raff ay megbízásából egy svéd követ-
ségi tanácsos társaságában felkeresi Serédi Jusztinián her-
cegprímást Esztergomban, hogy a történelmi egyházak de-
monstratíve tiltakozzanak a budapesti zsidók deportálása 
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ellen. A hercegprímás elutasításával találkoznak. Voltak 
olyan lelkészek is, akik visszaéltek a zsidók kiszolgáltatott 
helyzetével, és a gazdag zsidóknak pénzért adtak kereszt-
levelet. Ordass élénken tiltakozik az ilyen akciók ellen, az 
üldözött zsidók számára a Svéd Vöröskereszt védelmét biz-
tosítja, sőt még svéd útlevelet is szerez. Az ostrom alatt a 
kelenföldi búvóhelyen Kaj Munk Három drámáját fordít-
ja magyarra, 1945 tavaszán pedig sokszor úgy temet, hogy 
ő maga ássa a sírt saját kezével és kölcsönkért csákánnyal.

1945. augusztus 15-én választják meg abszolút több-
séggel a Bányai Egyházkerület püspökének, Raff ay utód-
jának. Új korszakban új problémák jelentkeznek: Ordass 
ismét ott cselekszik, ott emel szót, ahol kell. Tiltakozik a 
magyarországi németség erőszakos kitelepítése, majd a ma-
gyar–szlovák lakosságcsere igazságtalanságai ellen. 1947-
ben egy nyugat-európai, majd észak-amerikai körútra in-
dul, egyházát képviseli a Lutheránus Világszövetség lundi 
alakuló ülésén, ahol az LVSZ alelnökévé választják. Haza-
jövetele után részletesen tájékoztatja az egyházvezetősé-
get külföldi útjáról és a kapott segélyek szétosztásáról. Ek-
korra idehaza már egyre növekszik a feszültség az állam 
és az egyházak között, s a húr az iskolák államosítása kö-
rül, 1948-ban pattan el. Világosan különválnak az állam 
és az egyház érdekei, a fordulat évében vagyunk, amikor 
a kommunista párt magához ragadja a hatalmat. Ebben az 
időben voltak az egyházban olyan világi személyek, mint 
Reök Iván sebészorvos vagy az egyházához lelkileg már 
nem kötődő Mihályfi  Ernő, akik sokszor nyersen és dur-
ván is az állam érdekét kívánták az egyházzal szemben ér-
vényesíteni. Számukra Ordass a régi rend, a reakció kép-
viselője. Ordass számára pedig ők az egyház tudatos kárt-
evői. De Ordass felfogása eltér az 1948-ban megválasztott 
Szabó József püspök és a háborús bűnösként elítélt, de am-
nesztiát kapott Túróczy Zoltán püspök elképzeléseitől is. 
Volt egy harmadik, a fi atalabb generációhoz tartozó cso-
port is az egyházban (Veöreös Imre, Groó Gyula), akik az 
idők változásának megfelelően az egyházi élet átalakítá-
sának szükségét emlegették. Ordass szerint nem az egy-
ház kényelmetlenné vált négy évszázados épületét kell át-
építeni, hanem a félelmetes áradással szemben védelmez-
ni kell a drágának tartott értékeket (Ordass 1985, 256–257. 
o.). Ennek szellemében Ordass az egyre erősödő nyomás 
ellenére sem hajlandó elcsapni a régi felügyelőket, és bár-
mennyire is fenyegetik: nem óhajt lemondani. Makacsul 
– ellenségei szerint „mereven” – ragaszkodik az elveihez. 
A négy püspök közül az iskola egyedül Ordass szívügye. 
A Túróczy-vonal szerint az iskola nem tartozik az egyház 
testéhez. Pattanásig feszült a helyzet. Ordass ultimátumot 
kap: vagy lemond szeptember 8-ig, vagy letartóztatják. A 
határidő előtt két nappal még egy utolsó kísértés: családjá-
val együtt külföldre távozhat. Nem kér gondolkodási időt: a 
börtönt választja. Éjszaka viszik a Csokonai utcába. A szé-
gyenteljesen megrendezett koncepciós kirakatper vádpont-

ja „a dollársegély bejelentésének szándékos elmulasztása” 
volt. Kétévi fogházra ítélik. Az utolsó szó jogán elmondott 
beszéde az ártatlan ember megdöbbentő erejű bizonyság-
tétele (uo. 348–350. o.). A hallgatóságban gyorsírással leje-
gyezték. Meggyőződése és tiszta lelkiismerete megengedi, 
hogy a megaláztatások közepette emelt fővel járjon. Később 
ezt így summázza: „Az a meggyőződés alakult ki bennem, 
hogy Isten azért parancsolt el a püspöki szolgálatra, hogy 
általam mondhassa ki azt a szót, amelyet az evangélikus 
egyház részéről szükségesnek látott elmondani.” (Uo. 330. 
o.) Ordass püspök, Radvánszky felügyelő és Vargha Sán-
dor főtitkár mögött a gyűjtőfogház ajtaja bezárul, odakint 
pedig gúnyos cikkek és röpiratok jelennek meg „az evan-
gélikus egyház valutázó és sikkasztó vezetői” ellen. Két hó-
nappal a letartóztatás után az állam és az egyház megköti 
az egyezményt. A gyűjtőfogházból Ordass a szegedi Csil-
lagbörtönbe, majd Vácra kerül. Római katolikus paptár-
saival közös zárkába csukják, kenderfonásra kényszerítik 
őket. Egy idő múlva Túróczy felkeresi a börtönben, és közli, 
hogy azonnal szabadon bocsátja, ha lemond. Gondolkodá-
si időt kér. Bibliájából a bebörtönzött Pál és Szilász történe-
tét olvassa. Meggyőződéséhez és lelkiismeretéhez hűséges 
döntést hoz: marad a börtönben, és nem mond le. Amikor 
a beszélőről visszatér, paptársaitól megtudja, hogy távolléte 
alatt ők azért imádkoztak, hogy megállhasson, és a lelkiis-
meretét a sérelemtől megóvhassa (uo. 361. o.). A börtönben 
Benjamin Franklinre emlékeztető protestáns puritánság-
gal tíz napirendi pontot vés fel magának gyorsírási jelekkel 
a zárkaajtó sötétzöld olajfestékére: 1. Angol áhítat; 2. Egy 
mondat útravaló; 3. Akikkel az úton találkoztam; 4. Egy-
házi énekek; 5. Gyorsírás; 6. Tréfák; 7. Gyülekezeti látoga-
tó-úton; 8. Szépirodalom; 9. Népdalok; 10. Svéd áhítat. 1949 
karácsonyán katolikus paptársaival együtt ünnepli Krisz-
tus születését. Közösen énekelnek és igét is olvasnak, Or-
dass Lukács 2,1–20 alapján prédikál. 1950. április 1-jén az 
egyházi bíróság is elítéli. 1950. május 30-án szabadul Vá-
cott. Az elkövetkezendő hat esztendőt teljes elszigeteltség-
ben tölti. Egy ideig még a püspöki lakásban van a Puskin 
utcában, de ez egyre kényelmetlenebbé válik. Papjai kerü-
lik. Nemsokára átköltöznek a Márvány utcába. Feleségé-
vel együtt sálat, kesztyűt és kendőt kötnek. Közben gyer-
mekeiket nevelik. Passióelmélkedéseket ír, és hasonlókat 
fordít izlandi nyelvből. Ez idő tájt születik meg önéletraj-
zi írásainak első része. Ordass Lajos püspök életének első 
drámai szakasza ezzel lezárul. A leltár: szépen felfelé íve-
lő, egyenes pálya, három év püspöki szolgálat, két eszten-
dő börtön és hat év szilencium.

A második felvonás hat évvel később, 1956-ban kez-
dődik. E második szakaszban most megelőlegezzük a lel-
tárt: majdnem két esztendő püspöki szolgálat, ezt követő-
en pedig két évtized szilencium. Erről a két esztendőről a 
drámai dialógus formájában megírt második kötetből ér-
tesülhetünk.
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1956 nyarán élénkülni kezdenek az események. A XX. 
kongresszust követő oldódáson túl volt egy másik ténye-
ző is, amely szerepet játszott abban, hogy Ordass Márvány 
utcai lakásának ajtaján bejelentéssel vagy bejelentés nél-
kül egyre gyakrabban kopogtatnak az egyház és az állam 
hivatalos vezetői. Dezséry László és Vető Lajos püspökök, 
továbbá Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal el-
nöke sorra adják egymásnak a kilincset. A nyugtalansá-
got okozó tényező az, hogy augusztusban lesz az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizottságának a tanácskozása Ga-
lyatetőn. A neves egyházi vezetők minden bizonnyal talál-
kozni akarnak majd a Lutheránus Világszövetség 1947-ben 
megválasztott alelnökével, a börtönviselt Ordass püspök-
kel. A kérdés, ami izgatja őket: hogyan nyilatkozik majd 
Ordass az egyház jelenlegi állapotáról, a vezetőkről és nem 
utolsósorban saját helyzetéről. Ordass az ÁEH elnökével a 
kölcsönösen előzékeny hangon folytatott beszélgetések al-
kalmával saját sorsát, jövőjét, esetleges rehabilitálását so-
hasem választja el az 1950-ben elítélt és a gyülekezetből el-
mozdított Keken András és Kendeh György lelkészek re-
habilitációjától.

A Lutheránus Világszövetség vezetői, Hanns Lilje elnök 
és Lund-Quist főtitkár valóban megérkeznek a Márvány ut-
cába, sőt a galyatetői konferenciát többször is megszakítva 
Budapestre utaznak Ordass püspökhöz látogatóba. Ordass 
és az egyház jövőjéről beszélnek. Itt hangzik el Hanns Lilje 
szájából az a gondolat, amelyből az esszém címét is válasz-
tottam: „A te megállásod a nyugati világ számára a keresz-
tyén megállás szimbólumává lett.” E kép és a szimbólum 
értelmezésére mondanivalóm vége felé majd még vissza-
térek. A külföldi egyházi vezetők, az állam és Ordass már 
a rehabilitációról beszélnek. Ám a vendégek távozását nem 
követik igazán gyors tettek. Ordass rehabilitációját vélemé-
nyem szerint az alsópapság körében megélénkült nyár vé-
gi és kora őszi mozgolódások is elősegítették. Augusztus 
utolsó napjaiban az evangélium és az ébredés ügyét szolgá-
ló lelkészek és jó barátok találkozót rendeznek Nagybará-
ton: Csepregi Béla, Danhauser László, Fabiny Tibor, Józsa 
Márton, Kajos János, Kovács Géza, Laborczi Zoltán, Lup-
ták Gyula, Smidéliusz Ernő, Veöreös Imre és Zászkalicz-
ky Pál. A találkozó résztvevői közös nyilatkozatot is meg-
fogalmaznak az elhanyagolt evangélizáció ügyében, a szö-
veget majd a Lelkipásztor októberi száma közli. A hatodik 
pont azt hangsúlyozza, hogy az egyház megújulásához el-
engedhetetlenül szükséges egy „széleskörű egyházi önvizs-
gálat, bűnbánattartás és tisztulási folyamat az utóbbi évek 
hibái tekintetében” (Ordass 1985, 408. o.).

Fóton két héttel később már jóval nagyobb szabású, 
nem kis vihart kavaró országos lelkészi konferenciák zaj-
lanak, s már nyílt összeütközés robban ki a lelkészek egy 
csoportja és Dezséry László között. Most már az állami ve-
zetés több oldalról is kényszerített helyzetben érzi magát: 
október 6-án, az aradi vértanúk és Rajk László temetése 

napján végre hivatalosan rehabilitálják Ordasst. Két nap-
pal később, „az államhatalom intézkedései után kullog-
va” az egyetemes egyház törvényszéke is kimondja a püs-
pök teljes rehabilitációját. Ordass október 14-én prédikál 
először a budahegyvidéki gyülekezetben. A megállapodá-
sok értelmében október 24-én kezdte volna meg előadása-
it a skandináviai Luther-kutatásokról az Evangélikus Teo-
lógiai Akadémián.

A felgyorsult történelem azonban módosítja a terveket. 
Hogyan is tért vissza Ordass a püspöki székbe? E kérdés 
körül a közelmúltban egy szomorú vita pattant ki. A té-
nyek a következők: Az ÁEH elnöke már október 23-án je-
lentkezik Ordassnál, és kéri hivatalba lépését; Dezséry 25-
én közli lemondását Mihályfi  Ernővel telefonon, majd 30-
án meg is írja lemondólevelét. Ordass ezekről a napokról 
így emlékezik: „1956. október 30-án Dezséry László lemon-
dott törvénytelen püspöki tisztségéről. Mivel elmozdítá-
somnak nem volt törvényes alapja – azt most már rehabi-
litálásom egyházi és állami okmányai is bizonyították –, 
és mivel az egyházi élet irányítását sürgősen kézbe kellett 
venni, ezért elhatároztam, hogy október 31-én, a reformá-
ció ünnepén istentisztelet és úrvacsora-szolgálat végzésével 
visszatérek püspöki székembe. Ezt a szolgálatomat a Deák 
téri templomban tartottam meg.” (Ordass 1987, 570–572. 
o.) Másnap, november 1-jén történik a hivatalátvétel. Ezen 
a napon Vető Lajos püspök is lemond. 

(Itt egy pillanatra megállok. A szöveggondozó jóvoltá-
ból a jegyzetekben olvashatjuk Dezséry, Vető, valamint Pé-
ter János református püspök lemondólevelét. Ha a három 
szöveg tónusát, szóhasználatát, etikáját összehasonlítjuk, 
szomorúan kell megállapítanunk, hogy még mindig Péter 
Jánosé a legkevésbé következetlen, elvtelen és gyáva. De-
zsé ry így ír: „Az egész magyar nép szenvedésének, a nem-
zeti nyomorúság után a nemzeti függetlenség biztos re-
ményének fénye ragyog be most mindent.” Vető meg így 
kezdi: „Magyar népünk, különösen hős ifj úságunk világ-
raszóló dicsőséges küzdelmében leverte magáról a bilincse-
ket, s most függetlenül és szabadon rendezi hazánk ügye-
it.” [Uo., 570., 572. o.] Ismervén elő- és utóéletüket, szava-
ikhoz nem fűzök kommentárt.)

Itt az ideje, hogy megemlítsük a Mindszenty-kérdést. 
Ordasst már 1948-ban is „evangélikus Mindszentynek” 
nevezték, és 1956 után kettőjük kapcsán egyenesen „ellen-
forradalmi összeesküvésről” beszéltek. Tény, hogy Ordass 
Mindszenty kérésére találkozik a kiszabadított herceg-
prímással, de a látogatás – már a várakozó sokaság miatt 
is – protokolláris jellegű, és mindössze néhány percig tart. 
Tény az is, hogy a Szabad Kossuth Rádió november 2-án 
megszólaltatja a történelmi egyházak képviselőit, Mind-
szentyt, Ravaszt és Ordasst. Ám ha fi gyelmesen elolvassuk 
Ordass magyar, angol, német és svéd nyelven elmondott 
rádiószózatát, észrevehetjük, hogy a beszéd tartalma ha-
tározottan egyházias, és nem politikus. A magyar ifj úság-
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hoz és a külföldi hittestvérekhez szól. A Nyugattól gyógy-
szert és segítséget kér. Ordass november 3-án az elérhető 
lelkészek és a teológiai tanárok számára értekezletet tart, 
ahol elhatározzák, hogy a lemondott Vető helyére Túróczy 
Zoltánt hívják vissza, továbbá új embereket neveznek ki a 
legfontosabb beosztásokba (sajtóosztály, Evangélikus Élet 
szerkesztése stb.). Később sokszor nevezték ezt az alkalmat 
az „Ordass-klikk összeesküvésének”. A jegyzőkönyv elol-
vasásakor engem leginkább az hatott meg, hogy a jelenlé-
vők (Keken, Schulek, Scholz) legfontosabb „ügye” az volt, 
miképp nyújthatnának segítséget az állítólag fogva tartott 
ÁEH-elnöknek, Horváth Jánosnak.

A megújított egyházvezetés november 4-ének sorsfor-
dító eseményét még nem érzi a bőrén. Novemberben Or-
dass lelkészt avat, s újra tárgyalásokat kezd – még mindig 
a kölcsönös megbecsülés hangján – Horváth Jánossal. Ér-
demes idéznünk azt, amit Havasi Kálmán lelkészavatása-
kor az életkereszténységről prédikál: „Ma, amikor a szó 
olyan végzetesen hitelvesztetté vált, nagyon erősen sze-
retném hangsúlyozni, hogy Jézus ezt nemcsak mondot-
ta, hanem élte…”

Az egyház egyelőre még teljes szabadságot élvez. Érde-
mes lenne alaposan átnéznünk e rövid korszaknak az egy-
házi sajtótermékeit, különösen az Evangélikus Életet és a 
Lelkipásztort. A cikkek és tanulmányok nemcsak a hang-
hordozásban különböznek a megelőző és a következő kor-
szakétól, de a teológia és a tudomány tisztasága is kiemel-
kedően magas színvonalat eredményezett (Ordass 1987, 
687–688. o.). Amíg az egyházi élet benső virágzását éli, 
kívülről egyre erősebben jelentkeznek a nyugtalanító je-
lek. 1957 márciusában megjelenik a 22. számú törvényerejű 
rendelet. Bár az 1948-as egyezmény biztosította az egyház 
autonómiáját, az 57/22. sz. rendelet értelmében az egyházi 
vezetők kinevezéséhez az Elnöki Tanács előzetes hozzájá-
rulása szükséges. Horváth a rendelet megjelenésének nap-
ján felhívja Ordasst, és közli, hogy az evangélikus egyház-
ban „e tekintetben rend van”. Közben napirenden van az 
LVSZ minneapolisi 1957. évi nagygyűlése, s a kérdés, hogy 
kit küldjenek delegátusként. Az állami vezetésnek már nem 
mindegy, hogy kik lesznek a kiutazó személyek.

Számomra az Önéletrajzi írások folytatása azért oko-
zott meglepetést, mert azt vettem észre, hogy Ordass má-
sodik püspöki periódusában több esetben is másképpen 
cselekedett, mint 1948-ban. A kilenc évvel korábbi – ak-
kor indokolt – „merevség” most mintha oldódott volna. 
1956 után más helyzetben, másokért és talán másként kel-
lett kimondani a szót, de most is ki kellett mondani; ő ki 
is mondta. Most is volt konfrontáció, csak nem olyan éles, 
nem olyan látványos. Miért is tűnik egy kicsit most más-
nak Ordass? Azért, mert miután újra vezető pozícióba ke-
rül, a legnagyobb igyekezetével rendezett kapcsolatokat ke-
res a hatalommal, de elveit sosem adja fel. Engedményekre 
kényszerül, s listát készíthetnénk arról, hogy Ordass miben 

engedett, és arról is, hogy miben nem engedett. Mindene-
kelőtt Ordass az 1948-ban megkötött egyezményt 1957–58-
ban jónak, az egyház és az állam közötti kapcsolat alap-
jának tekinti. Nem túl lelkesen, de az ÁEH unszolásának 
mégis engedve kinevez egy egyházi béketanácsot, sőt sze-
mélyesen is bekapcsolódik a Hazafi as Népfront munkájá-
ba, ahol egyszer fel is szólal, és megrendítően szép beszé-
det mond. Hadd idézzük!

„Egy tőlem elvehetetlen, az életem fölött uralkodó, szent 
és drága látomásnak vagyok a rabja. Én hiszek abban, hogy 
e múltban sok megpróbáltatáson átment ország a boldog 
jövőjét meg fogja látni. Ez az álom, amely lelkemben él, 
nemcsak hangulat. Életemet eskünél erősebb erővel hoz-
záfűztem ennek a népnek a boldogulásához. Múltját a tör-
ténelemből megtanultam és lélekben átéltem, a jövője fe-
lé valami elalkudhatatlan reménységgel nézek. Nincs az a 
hatalom, amely ki tudja lelkemből tépni ezt a képet.” (Uo. 
638. o.)

Utal arra is, hogy az ország boldogulásához szükséges 
az, hogy alkalomadtán hallgassák meg az egyház bíráló 
szavát. Válaszként Münnich Ferenctől olyan durva ledo-
rongolást kap, hogy többé el sem megy a Népfront ülései-
re. 1957 tavaszán még több külföldi konferenciára is vezeti 
a delegációt. Többedmagával kiutazhat az LVSZ minnea-
polisi nagygyűlésére, ahol ő tartja a megnyitó igehirdetést.

Hazaérkezése után egyre erősebben indulnak meg a 
személye elleni támadások. Főleg a régről jó ismert vilá-
gi vezetők, Mihályfi  Ernő egyetemes felügyelő és Darvas 
József déli egyházkerületi felügyelő részéről. Ordass nem 
hajlandó őket egyházi tisztségviselőként elismerni, mivel 
1956-ban lemondtak tisztségükről. Most már szinte na-
ponként akadnak olyan esetek, amelyekben nem enged 
Ordass. Például a Hungarian Church Press című folyóirat 
egyik szerkesztőjeként közölnie kellene egy vendég előa-
dását, amelyet a Béketanácson tartott, s az előadásában a 
vendég élesen bírálta a missziót, és imperialista tevékeny-
ségnek nevezte azt. Amikor Ordass tiltakozása ellenére is 
közlik a cikket, lemond a szerkesztésről.

Ordass jó szándékának és a tárgyalásokra való készsé-
gének jó kifejezése az a húszoldalas levél, amelyet az ÁEH 
elnökének ír a püspöki székbe való visszakerülésének első 
évfordulóján. Mélységes felelősségtudatról, népének félté-
séről és védelméről tanúskodik ez a levél. Ő valóban nem 
az állam érdekeit képviselte saját népének rovására és hát-
rányára, hanem egyházának érdekeit tartván mindig szem 
előtt, szabályos és tisztességes megállapodást és megegye-
zést próbált kötni az állammal.

1957 novemberében megkezdődnek az állam és az egy-
ház képviselői közötti tárgyalások. Személyi kérdésekben 
már gátlások nélkül diktál az állam. Azt is elő akarják ír-
ni, hogy Ordass kikből állítsa össze az egyházi küldöttsé-
get. Ordass tiltakozására az ÁEH elnöke az állam részéről 
hívja meg a számára kedvező politikai beállítottságú lel-
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készeket. Úgy tűnik, azt a „küldetést”, amelyet 1948-ban 
Reök Iván vállalt, most Grünvalszky Károly érzi magáé-
nak. Minden totalitariánus közegben előbújnak az ilyen fi -
gurák. Már Shakespeare is jól ismerte őket. A III. Richárd-
ban ezt a szerepet Buckingham játssza el.

A tárgyalások rendkívül nehezen mennek. Az állam 
így szól: „Minden egyháznak, így az evangélikus egyház-
nak is ereje van. Ha ezt nem adja oda az államnak, ak-
kor az állam ezt sérelmezheti.” (Uo. 709. o.) Megderme-
dek, miközben olvasom e sorokat. Hiszen János apostol 
az Apokalipszisben szinte szó szerint ugyanezt írja: a sár-
kány átadja az erejét a tengerből feljövő fenevadnak! (Jel 
13,2) A tárgyalások végül kimondott kudarccal végződ-
nek. Ordass nem enged sem elvi, sem személyi kérdések-
ben. A hatalom megmutatja erejét: mindenféle külföldi 
utazást leállítanak, miniszteri biztost neveznek ki az egy-
ház megjelentetett sajtókiadványainak, külföldi levelezé-
sének és pénzügyi helyzetének ellenőrzésére. Ordass hiá-
ba hivatkozik a jogra vagy az alkotmányosságra, az állam 
ezt mondja: „Nem a jog, hanem a célszerűség szempont-
jából ültünk most össze.” Egy hónap sem telik el, és a mi-
niszteri biztos mindenben diktál. Ordass válasza a passzi-
vitás: a leveleket nem bontja fel és nem is veszi át. Közölni 
kell az Útegyengetés című agresszív és durva cikket. Hiá-
ba tiltakozik a szerkesztőbizottság, hiába mond le Ordass 
mint felelős szerkesztő, a cikk mégis megjelenik. Decem-
ber 19-én a Mihályfi  vezette északi egyházkerületi presbi-
térium – minden bizonnyal erős nyomás alatt – elfogad-
ja azt az előterjesztést, miszerint az 57/22. sz. rendelet ér-
telmében az Elnöki Tanács szemében nem érvényes Vető 
Lajos lemondása, mivel a rendelet visszamenőleg is érvé-
nyes. Túróczyt ismét elmozdítják, és Vető nemcsak visz-
szaül a püspöki székbe, hanem magát azonnal a „hivatal-
ra nézve idősebb” püspöknek titulálja, és nagyképű leve-
let ír Ordass „tanácstag” úrnak. Ordass számára továbbra 
is csak egy lehetőség marad: a teljes passzivitás.

Úgy tűnik, hogy 1957 végére lényegében már eldőlt a csa-
ta. De hátravan még egy harcban és izgalmakban nem sze-
gény fél esztendő. Ordass szívósan védi saját embereit. Az 
egyre erősödő nyomás ellenére sem hajlandó lemondatni 
Zászkaliczky püspökhelyettest, és az állam fenyegetése el-
lenére sem hajlandó felfüggeszteni Válint esperest. Az álla-
mi rendelkezés megtiltja, hogy nagypéntek reggelén isten-
tiszteletet tartsanak. Ordass mégis elvégzi a szolgálatot. A 
papok azonban – elsősorban anyagi meggondolásokból – 
kezdenek távolodni tőle. Ez a következőkkel magyarázha-
tó. Az egyezmény értelmében tíz év után 25-kal csökken 
az államtól az egyház részére juttatott kongrua. Ennek ki-
egyenlítésére az állam rendkívüli segélyt ajánl föl, ám fel-
tétel nélkül csak az északi kerületnek. A déli kerület lel-
készei mindaddig nem kapják meg a segélyt, amíg püspö-
kük nem rendezi az állammal való kapcsolatát. Az állam 
tehát Ordass személyében a lelkészek számára bűnbakot 

kreál. A több fronton irányított támadások egyre élesebb 
hangnembe mennek át. Ordass meghatódik, amikor egy-
re több laikus és északi kerületi lelkész anyagi támogatást 
ajánl fel a déli kerület lelkészeinek. Utoljára januárban ta-
lálkozik Horváth és Ordass. Már nyíltan elhangzik a fenye-
getés: Rákosiék hibát követtek el, amikor az Ordass-ügy-
ből világpert csináltak. Pedig meglett volna az eszközük, 
hogy erkölcsi hullát csináljanak belőle. E feladatra hama-
rosan önkéntes jelentkező is akad. Ilyen Pálfy Miklós rá-
galmakkal teli cikke a Th eologiai Szemlében.

Az egyházi közéletből Ordasst fokozatosan kiszorítják. 
Áprilisban a Szovjetunióba utazik Koren, Grünvalszky és 
Káldy. Az utazást csak az utóbbi tudatja püspökével, de be-
jelentése már csak az indulás után érkezik meg.

Úgy tűnik, Mihályfi ék koreográfi ája a déli egyházke-
rületi presbitériumban is beválik. Darvas József kezde-
ményezésére immár a Déli Egyházkerület is az Elnöki Ta-
nácshoz fordul, hogy a személyi változásokkal kapcsolatos 
döntést az 57/22. sz. rendelet alapján hozza meg. A kevés, 
Ordasst támadó felszólaló között van a pécsi esperes, Kál-
dy Zoltán is.

Ordass június első felében többfelé, szórványban és Bu-
dapesten is szolgálatot végez. 1958. június 18-án kelt az a le-
vél, amelyben Horváth János közli Mihályfi  Ernővel, hogy 
az Elnöki Tanács Dezséry László 1956. októberi lemondá-
sához nem adja meg előzetes hozzájárulását.

Azon a napon én éppen hároméves voltam. Két nappal 
korábban valahol Magyarországon egy miniszterelnököt 
csendben kivégeztek.

A nyár folyamán Dezséry László, aki távozása után ate-
izmusának többször is nyilvánosan hangot adott, mintegy 
két órára újra visszakerül a püspöki székbe, csak azért, 
hogy most már hivatalosan is lemondjon. Beszédét teljes 
egészében közli az evangélikus hetilap.

Ordasst másodszor – immár végérvényesen – félreál-
lítják. Húsz év hallgatás és csöndes, családi magány kö-
vetkezett.

1978 augusztusában ebéd után Bibliájával a kezében 
lepihent. Többé nem ébredt fel.

Negyven éve, hogy börtönbe csukták. Harminc éve, 
hogy végleg félreállították. Tíz éve, hogy földi maradvá-
nyait koporsóba zárták. Ma, amikor 1988 áprilisában eze-
ket a sorokat írom, az országban széltében-hosszában, az 
egyházban és a világban is válságról beszélnek. Szerin-
tem ma nemcsak gazdasági vagy politikai válságnak va-
gyunk tanúi, hanem egy ennél sokkal súlyosabbnak: álta-
lános erkölcsi válságnak. Krízisben vagyunk, a szó erede-
ti értelme szerint: ítélet alatt állunk. Ordass negyven éve 
meglepődött a szemrebbenés nélküli hazugságon, harminc 
éve megdöbbent azon, hogy az emberek nyilvánosan mást 
mondanak, mint egymás között, „magános beszélgetések 
során”. Tanúja volt a „kétlelkű emberek”, a kettéhasadt sze-
mélyiségek, a nemzeti skizofrénia kezdetének. A nemzeti 
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skizofrénia behatol a társadalom legkisebb sejtjébe, a csa-
ládba is, ahol egyeseket a hatalom vagy az elvtelen komp-
romisszum oldalára sodor, másokat pedig szembeállít vele 
vagy perifériára szorít. Az egyházban pedig van, aki kar-
riert fut be, és van, aki disszidensként bolyong és kóborol. 
Az ítélet alatt, a krízisben átéljük azt, amit Márk evangé-
lista írt: meghasonlás támad atyák és fi ak, testvér és test-
vér között (Mk 13,12).

E szellemi-lelki sötétségbe és pusztaságba nem várt 
fénycsóvaként röpült be Ordass önéletrajzi írása. Két, éles 
történelmi pillanatban elszenvedett veresége ellenére egy 
győzelemnél többet érő, örök érvényű emberi magatar-
tásmintát adott. 1948-ban Isten általa mondotta ki a szót, 
amelyet az egyház részéről szükségesnek látott elmonda-
ni. Amit ki kellett mondani. 1957–58-ban pedig az egyház-
nak az alkotmányban leírt jogait igyekezett megvédeni.

Ordass az életével alkotott számunkra modellt és példát, 
olyat, ami szimbólummá vált. Ezt a szimbólumot is, akár-
csak annyi mást, elvetették vagy elfelejtették. Ordass szá-
momra a mozdulatlanság, a megállás, a művészi méltóság 
szimbóluma. Szfi nxet vagy bizánci ikont dicsérni egy moz-
gó, dinamikus világban? Nem anakronizmus ez? Vállalom.

Lehet, hogy egy generációval ezelőtt az abszolút erköl-
csiség vonala merevnek és követhetetlennek tűnt, és ezért 
oly sokan a dinamikusabb, „puha” vonalat választották. Én 
úgy látom, hogy a dinamizmus ciklusa, a kompromisszu-
mos generáció ideje lejárt. A korrumpálódott nemzetnek 
ma prófétai intésre, az egyháznak hitre, a papoknak pedig 
megtérésre van szüksége.

Igen, Ordass a művészi mozdulatlanság, a megállás 
szimbóluma. Erkölcsi óriás az etikai törpék között. A di-
namikus személyek (Dezséry, Káldy) életpályája engem 
vészesen Shakespeare királydrámáinak vagy egyes tragé-
diáinak negatív hőseire emlékeztet. Az biztos, hogy a ki-
rálydrámákkal jól lehetne tanítani a közelmúlt egyháztör-
ténetét. Ezek a „hősök” a nagy küzdelemben az idő lovag-
jaiként kapták el a szelet, életpályájuk nem kis csatározás 
közepette, de mégiscsak a szerencse kerekén a magasba 
ívelt, de alighogy elérték a hatalom sóvárgott csúcspont-
ját, azonnal a mélybe zuhantak. A tragédiát az fokozza iga-
zán, hogy a lázadó angyalok sok más angyalt is sikeresen 
megkísértettek, megfelelő pillanatban a magasba emeltek, 
de zuhanásukkor őket is magukkal rántották a mélybe.

E tragikus, de szükségszerű zuhanásoknak van el-
lenpéldája is. Valójában mindössze csak egy. Milton kis-
eposzának, a Visszanyert paradicsomnak a témája Krisztus 
megkísértése a pusztaságban. Milton Lukács evangéliuma 
alapján írja meg költeményét Krisztus és a Sátán harcá-
ról, a második Ádám lelki harcának drámai eseményeiről. 
A negyvennapi böjt után megéhezett Krisztust a Sátán cso-
dálatos keleti ételekkel kápráztatja el. Az epizód egyben a 
gazdagság és a hatalom csiklandozó illatának a kísértését 
is jelenti. Az elutasító válasz után a Sátán egy magas hegy-

re viszi fel Krisztust, és megmutatja neki Parthia, Róma és 
Athén birodalmát. Krisztus persze jól tudja, hogy az első 
a hamis gazdagság, a második a hamis igazság, a harma-
dik a hamis bölcsesség birodalma. A Sátán nem fogy ki az 
érvekből és az ötletekből. Tudja, hogy Krisztusnak fi atal-
korától szívügye volt saját népének, a zsidóságnak a sza-
badsága, s ezért szövetséget, hatalmat és erőt kínál neki 
a római iga leveréséhez. De Krisztus legyőzi önmagát, és 
a második kísértés is kudarccal jár. Végezetül a Sátán fel-
viszi Krisztust a jeruzsálemi templom magaslatára. Itt, a 
templom tetején Krisztust az emberi nagyság gondolatá-
val kísérti. Ugorjon le a magasból, hiszen úgyis megme-
nekül. Ez az a pont, amikor Krisztus igazán tragikus hős-
sé válhatna. De Krisztus nem mozdul, nem ugrik le, még-
sem ugrik bele ebbe a világba, nem mondja, hogy „még 
mindig jobb, ha én csinálom, mint ha valaki más”. Nem, 
Krisztus a rosszal nem keveredik, nem vegyül. Krisztus 
megáll. Nincs kompromisszum, nincs mozgás, csak meg-
állás és mozdulatlanság. Ez az a pillanat, amikor Milton 
Sátánja rémülten felismeri mennybéli ellenfelét, és ő lesz 
az, aki a mélységbe zuhan.

Ordass is hasonlóan megkísértetett, de megállt, meg-
maradt, és számunkra a keresztyén megállás szimbóluma 
lett. Bár látszatra ő veszített, és a reálpolitika, a dinami-
kus vonal emberei kerekedtek fölül, ő mégis engedelmesen 
cselekedett, mert másképpen nem tehetett. Kellett csele-
kednie, kellett nem cselekednie, és kellett a keresztet hor-
doznia. Több évtizeden keresztül mindenkitől elhagyatva 
hordta a keresztet. Élete szenvedés, passió volt. Nem vé-
letlen, hogy magyarul éppen ő tudott passiót írni és for-
dítani. Látványosan hiába győztek mások, neki, a csendes 
hallgatónak és emlékkönyvírónak megadatott valami, ami 
a nagy ravaszoktól vagy a csalóktól elvétetett. Ez pedig a 
vallomás lehetősége. Amikor Pilinszky a csalókért imád-
kozik, azt írja, hogy „aki a szavakban csal, nem az életét 
sikkasztja, sinkófálja el, hanem a vallomás lehetőségét”.

Ordass élete, ahogyan ő nevezte, „nagy idők kis tükre” 
volt, mert tanúja volt az igazságnak, de legfőképpen az Urá-
nak. Hogy is hangzik a tanú szó görögül? Martüsz. És azt 
a tanút, aki az ügyéhez olyannyira állhatatosan ragaszko-
dik, hogy életét is képes azért feláldozni, azt a tanút – most 
már végre mondjuk ki – mártírnak hívják.

Véleményem ma is ugyanaz. Nekünk Ordass embe-
ri példájára és kereszthordozó hitének tisztító erejére van 
szükségünk, hogy mi is megálljunk és megtartassunk 
mindvégig a hitben, és el ne vesszünk. Igen: hiányától szen-
ved a lefejezett egyház. Megérdemli-e őt gyáva népünk, 
aki elfeledte és megtagadta őt? Az igazságot elkendőzni 
csak ideig-óráig lehet. Az idő napfényre hozza igazát. Ve-
ritas fi lia temporis – tanítja a régi latin mondás. Ordass 
Lajos öröksége olyan lelki erő, amely – ha tart még a ke-
gyelmi és türelmi idő – egy valódi megújulás és reformá-
ció fedezete lehet…
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Kiegészítés, 1989. március 18-án

Kedves egybegyűltek!
Ezekkel a szavakkal fejeztem be 1988 áprilisában írt esz-
szémet. Azzal a céllal írtam, hogy azt egy ifj úsági csoport 
baráti találkozóján Szekszárdon felolvassam. Akkor még 
álmodni sem mertem arról, hogy alig tizenegy hónap múl-
va Budapesten Ordass Lajos Baráti Kör alakul, s írásomat 
majd nagyobb nyilvánosság előtt is ismertethetem.

Mindez annak köszönhető, hogy a hatalom, a hazai 
nagypolitika több mint három évtizedes állóvize 1988 má-
jusában végre megmozdult, s azóta egyre gyorsabban mo-
zog, egyre erőteljesebben fortyog, s eközben tisztul is. Meg-
bénított, de el nem pusztított nemzetünk lassan kezdi visz-
szanyerni lelkét, erejét és önbecsülését. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a három nappal ezelőtti hatalmas össz-
népi felvonulás, a Margit hídon hömpölygő mintegy száz-
ezer főnyi ember, a nemzeti ünnepünket negyvenegy év 
után végre szabadon ünneplő lelkes, de fegyelmezett tömeg.

Az elmúlt évtizedekben egyházunk a fennálló hatalom 
ideológiai legitimizálásával sok kívülálló szemében elve-
szítette becsületét. Belülről sokakat a félelem érzése fojto-
gatott. Gerincek törtek meg és hitek sorvadtak el. Az itt-
hon maradt értelmiségünk egy része az egyházból a világ-
ba disszidált az erősödő szekularizáció nyomására; a másik 
fele az erejét, a hitelét veszített anyaszentegyház helyett a 
kisegyházaknál vagy a szektáknál keresett lelki táplálékot.

Egy-két esztendeje egyházunkban is megindult egy óva-
tos megújulás és egy mérsékelt reform. Sokan ezt csak dip-
lomatikus taktikának, az igazságot félig feltáró, félig elken-
dőző magatartásnak véljük. Mi úgy látjuk, hogy múltunkat, 
a bűneinket radikálisan be kell vallani, a megbocsátásra 
csak így tarthatunk igényt, a világ szemében csak így nyer-
hetjük vissza az egyház elvesztett becsületét. Nem félmeg-
oldásokra, hanem gyökeres megújulásra van ahhoz szük-
ség, hogy az elidegenedett lelkek újra magukénak érezzék 
az egyház közösségét. Pár évvel ezelőtt elég volt a bajain-
kat kimondani és nevén nevezni. Ma a felgyorsult időben 
a kimondott szónak már nincs olyan ereje és hitele, mint 
akkor. Itt és most a tettek fedezetére van szükség!

Hisszük, hogy e kívánt megújulást önerőből sohasem, 
hanem csakis az Istennek minket is újjáteremtő igéjével ér-
hetjük el. Etikai elkötelezettségünk, igazságigényünk a hit 
erejéből fakad. Elkerülhetetlen, hogy a meggyőződésünk 
tetteket eredményezzen. 

Az Ordass Lajos Baráti Kör azzal a céllal alakult, hogy 
e valóságos megújulást tűzze zászlajára. Az Ordass-kérdés 
egyházunkban három évtizeden keresztül tabu volt. A ta-
buk hirtelen megszűnésének idején az a veszély kísért, hogy 
ami eleddig tiltott volt, abból most bálványt faragunk, va-
lami élettelen, ismeretlen idólumot. 

Ordass Lajos tabu volt az egyházban, de számunkra ő 
nem bálvány, hanem szimbólum. A bálvány mindig halott, 
a szimbólum azonban él, hat és működik. A szimbólumban 
ugyanis erő feszül. Mi nemcsak hátra nézünk, hanem első-
sorban előre tekintünk. Adjunk hálát Istennek, hogy ehhez 
van még erőfedezetünk, még nem fogyott el a szimbólumunk.
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„Isten ad, mi továbbadjuk”
A norvég evangélikus gyülekezetpedagógiai tervről protestáns megközelítésben

g  S Z A B Ó N É  L Á S Z L Ó  L I L L A  –  S I B A  B A L Á Z S  –  P Á N G Y Á N S Z K Y  Á G N E S

 b Szabóné László Lilla, Siba Balázs és Pángyánszky Ág-
nes tanulmánya rendhagyó módon, dialógusformá-
ban, egymásnak feltett kérdések sorozatában mutat-
ja be a norvég evangélikus egyház 2009-ben született 
katechetikai munkaprogramját. A szerzők maguk 
is gyülekezetpedagógiai tanulmánykötet kidolgozá-
sában vesznek részt, ezért különösen is fontosnak 
látják, más protestáns egyházak milyen gyakorlati 
teológiai szempontok szerint vizsgálják a gyerme-
kek és fi atalok között végzett egyházi és gyülekezeti 
szolgálatot.

– Honnan indul a történet?

S. B.: Pár évvel ezelőtt egy konferencián hallottam először 
a Norvég Evangélikus Egyház gyülekezeti curriculumáról. 
2009-ben jelent meg az a program, amelynek alapján meg-
valósult a gyülekezeti pedagógiai reform a norvég evangéli-
kus egyházban.1 A mintegy ötvenoldalas dokumentumhoz 
számos képzés, konferencia, gyülekezeti jó gyakorlat is 
kapcsolódott. A konferencián összetalálkoztam egy olyan 
hölggyel, aki a curriculum megírásában részt vett. Azt kér-
deztem tőle, hogy gyülekezeti szinten mi haszna volt egy 
ilyen országos pedagógiai reformnak. Azt mondta, hogy ő 
leginkább abban látja értelmét az ilyen tudatos építkezés-
nek és tapasztalatcserének, hogy a gyülekezetek ráébredtek 
arra, hogy 0–18 éves korig a keresztelésen, a hittanon és 
konfi rmáción kívül még számos lehetőség van arra, hogy a 
fi atalokat megszólítsuk és a gyülekezet életébe integráljuk. 

Járjunk utána, hogy vajon miről szól ez a norvég peda-
gógiai program, és vajon mi az, amit ebből a magyarorszá-
gi protestáns egyházak tanulhatnak, adaptálhatnak. Kezd-
jük a program alapvetéseivel!

– Hogyan osztozunk/osztozzunk Isten ajándékaiban?

SZ. L. L.: Azon túl, hogy tetszik, és sok mindenben azono-
sulni tudok a norvég országos pedagógiai terv struktúrájá-
val, felépítettségével, célkitűzéseivel és meglátásaival, már 
a teológiai megalapozottsága is meggyőzött. A keresztény 
nevelés feladatát abból a megajándékozottságból és csodá-

 1 Church of Norway: „God gives we share”. Plan for Christian Edu-
cation. https://kirken.no/globalassets/kirken.no/church-of-norway/
plan_trosoppl_engelsk_2.pdf.

ból indítja, amely Isten kegyelméből a miénk. Ebből bont-
ja ki a keresztény nevelés felelősségét és megújulásának a 
feltételeit, hogy tovább is adjuk, ami a miénk. 

A keresztségben leszünk Isten gyermekei és az egyház 
tagjai. Élő hitre viszont csak az ő kegyelme által juthatunk. 
Jézus Krisztusban, az ő életében, halálában rejtőzik a mi 
földi, megváltott életünk is, amiből az ige és a sákramen-
tumok által részesülünk a Szentlélek által Isten akaratá-
ból. Mi, az egyház a hitet és a testvériséget megoszthat-
juk egymással. Úgy, ahogyan azt Istentől kapjuk. Mindez 
az Istennel és az egymással való találkozásban történik. 
Az egyház mind a helye, mind a tárgya, a tartalma ennek 
a tanulásnak. A keresztény nevelés feladata, hogy mozgó-
sítsa az Istentől kapott hitet, és a legkülönbözőbb háttér-
ből érkező és a legkülönbözőbb képességekkel rendelkező 
gyermekeket bevonja ennek a terébe, ahol egy kölcsönö-
sen gazdagító kapcsolatban megélhető, hogy egymás taní-
tói és tanítványai vagyunk.

Ezekre az alapvetésekre építi a program a keresztény 
nevelés feladatát, hogy megossza a hitet és Isten munká-
jának és jelenvalóságának a csodáját, a keresztény hagyo-
mány értékeit, mindezt átélésekben, testvéri közösségben, 
reménnyel és szeretetben. A gyülekezetpedagógiai program 
erőssége, hogy mindezeket az alapokat egy jól megfogha-
tó és átlátható rendszerben tartalommá tudta konvertálni. 

– Miben látja ez a norvég megközelítés a keresztény nevelés 
lényegét, és milyen elemeit határozza meg? 

P. Á.: A keresztény nevelés lényege az Isten szeretetét em-
berközelivé tevő Jézus Krisztuson keresztül ragadható meg. 
Ez az alapvetés a keresztény pedagógia kérdéseit valódi 
teológiai kérdésekké teszi: Isten minden gyermeke meg-
ismerheti ezt a szeretetet a bűneinkért életét adó Krisztus 
által, aki megbékéltette magával az emberiséget és az egész 
világot. Mindannyian, akik Istenhez fordulunk, ebben a 
szeretetben és reménységben részesedhetünk, és ezt ad-
hatjuk tovább a tanítás szolgálatán keresztül egymásnak 
is. A norvég gyülekezetpedagógiai terv úgy tekint az egyén 
fejlődésének és tanulásának folyamatára, mint amelyet 
átjár az Istenbe vetett hit. Ez akkor történik meg, amikor 
az egyház hite és hagyománya találkozik a gyermekek és 
a fi atalok élettörténetével és eseményeivel. Az ilyen egy-
beesések tudnak hozzájárulni az értelemkereséséhez és a 
hit mindennapos megéléséhez. Ezáltal a gyermekek és fi -
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atalok hite igazi formáló erejűvé tud válni az egyházi élet 
megújításában és a hagyományőrzésben.

A keresztény nevelés tartalmának elemei az egyén, az 
egyház és a gyakorlat hármasát alkotják. Az egyén kontex-
tusa, az egyház hite és tradíciója és a cselekvő hit hangsúlya 
került a gyülekezetpedagógiai terv tartalmának rendszere-
zett kifejtésébe. Mindennek a fókuszában Isten Jézus Krisz-
tusban megjelenő szeretete áll, amelyet a keresztény nevelés 
közvetít mindenki felé. Élethelyzetének megfelelően minden 
gyermekhez és fi atalhoz hitelesen szeretne szólni a keresz-
tény oktatás, és a hitet úgy szeretné kommunikálni, hogy 
a múlt, a jelen és a jövő is értelmezhető legyen az Istenben 
való hit fényében. Így olyan tapasztalatra és kifejező eszkö-
zökre lehet szert tenni, amelyek az élet eseményeit Isten-
nel kapcsolatban is értelmezhetővé tudják tenni. A keresz-
tény nevelés a hitet a Biblián, a hitvallásokon, az istentisz-
teleten és a kulturális örökségünkön keresztül is közvetíti. 
A hagyományos evangélikus kátétanítás tartalmához a nor-
vég gyülekezetpedagógiai terv hozzáteszi a keresztény élet 
értelmezésének kontextuális módját, a kortárs társadalom 
kihívásai megismerésének szükségességét is. A keresztség-
ben újjászületett élet naponkénti megélésére való bátorítás 
szintén feladata a keresztény nevelésnek. Az oktatás váljék 
praxisközpontúvá, hogy az imádság, az istentisztelet, a Bib-
lia tanulmányozása, a szolgálat és a tanítványi élet valóban 
életgyakorlattá válhasson, és a keresztény ember közösség-
ben való életének természetes velejárója lehessen.

– A norvég pedagógiai program részletes curriculuma hoz-e 
valamilyen területen új tartalmat a református egyház hit-
tanoktatásának alapelemeihez viszonyítva, és milyen struk-
túrában képzeli el az oktatást?

S. B.: A program újdonsága számunkra leginkább a tuda-
tos építkezésben lehet. A megkeresztelt gyerekek hitben 

neveléséhez ad szempontokat, keretet és ötleteket ez a cur-
riculum. A gyermekek életének első 18 évében minimum 
315 óra gyülekezeti foglalkozást ajánl, természetesen ez 
lehet jóval több is, viszont még a legkisebb gyülekezetek 
számára is meghatározza a normát, és segítséget is ad ah-
hoz, hogy például 0–5 éves korig legalább 50 órában, 6–12 
éves korig legalább 145 órában, a konfi rmációra való ké-
szülés alatt legalább 60 órában és utána is még 60 órában 
foglalkozzon minden gyülekezet a rábízott fi atalokkal. Ha 
összeszámoljuk, hogy egy nagyobb gyülekezetben hány 
órában foglalkozunk a fi atalokkal, elképzelhető, hogy jó-
val magasabb számok jönnek ki, viszont lehetnek olyan 
kis gyülekezetek, ahol még ez a szám is magasnak tűnik a 
hazai viszonyokat nézve. Ha magyar szempontból vizsgá-
lom a norvég gyülekezetpedagógiai kezdeményezést, akkor 
fontos látni egy ellentétes tendenciát a norvég és a magyar 
egyházi valóság között, amely lényeges különbséget jelent. 
Norvégiában ugyanis a hitoktatás régebben iskolai keretek 
között zajlott, és az állam és egyház közös megegyezésekép-
pen az iskolai hittan kivezetésre került, cserébe viszont az 
állam olyan pénzalapot hozott létre, amelyre pályázhatnak 
a gyülekezetek pedagógiai programjaik megvalósításának 
támogatására. 

A minimum 315 óra tehát mind gyülekezeti alkalom. 
Hazánkban a kötelezően választható hittan bevezetésével 
elérünk olyan gyerekeket is, akik egyébként nem kapcso-
lódtak volna be a hitoktatásba. Kérdés viszont, hogy a gyü-
lekezeteink felkészültek-e arra, hogy az iskolai hitoktatáson 
kívül, azok mellett kínáljanak bekapcsolódási lehetősége-
ket a különböző korcsoportok számára. Ebből a szempont-
ból tanulságos lehet számunkra a norvég modell, hiszen 
a gyülekezeti katekézis lehetőségeit veszi sorra. Tetszik a 
norvég modellben az, hogy nemcsak oktatásban gondol-
kodik, hanem a kooperatív és nonformális tanulási eszkö-
zöket is a képzési program fontos elemének látja. Összeha-
sonlításképpen készítettem egy kis táblázatot arra nézve, 
hogy hol látom a legfőbb különbségeket a norvég és a ma-
gyar modell között (lásd a következő oldalon).

– Milyen hangsúlyokat tesz a program a 0–5 éves korig tartó 
időszakra? Mi az a baby singing és a church book?

SZ. L. L.: A norvég gyülekezetpedagógiai program másik 
nagy erősségének tartom, hogy a gyülekezeti katekézist 
nem szűkíti le az óvodás és iskolás korosztályra, így a hit-
tanoktatásra mint gyermekek között végzett szolgálatra, 
hanem valóban a kezdetektől, úgymond a bölcsőtől hor-
dozza a katechetikai munka felelősségét.

A legkisebbekhez természetszerűleg a keresztségben 
és a családjukon keresztül tud kapcsolódni a gyülekezet. 
A katekézis fókuszában a családban megélhető mindenna-
pi rítusok, az egyházi év ünnepei, amelyek a gyülekezet-
tel kínálnak közös alkalmakat, illetve a család és a gyer-
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mek jelentős, átmeneti időszakaihoz kapcsolódó egyházi, 
kazuális alkalmak állnak. 

A gyermek a keresztségben kerül a gyülekezet lelki és fi -
zikai terébe. A szülőkkel, keresztszülőkkel folytatott keresz-
telési előkészítő beszélgetések lehetőséget adnak a gyermek 
irányában végzett közvetett katekézisre. A gyülekezetnek 
a keresztelés évfordulóin kiküldött „születésnapi” köszön-
tője a családot emlékezteti egyrészt az esemény jelentősé-
gére, másrészt újabb kapcsolópontot biztosít a családnak 
a gyülekezet felé. Ezzel párhuzamosan nagy hangsúlyt he-
lyeznek a digitális és internetes média adta lehetőségek ki-
használására, amelyen keresztül hatékonyan működhet a 
hívogatás, fenntartható a kapcsolat és megoszthatók azok 
az anyagok, lelki olvasmányok, hanganyagok, videók, ame-
lyek a sokszor nagyon megterhelt és az otthonukba „szo-
rult” családosokat segítik a hit útján.

A családokat a gyülekezetek családos istentisztelettel és 
külön a gyermekek köré szervezett gyülekezeti istentisz-
telettel is hívogatják. Ezeken az alkalmakon is fontosnak 
tartják a kézbe adható, hazavihető segédanyagokat, ame-
lyek a család mindennapi hitéletét segítik. 

Hétközi alkalomként a gyülekezetben szervezett idő-
szakos, egy-egy sorozat köré rendeződő vagy folyamatosan 
működő baba–mama/papa klubok, a csecsemőknek, majd 
a kisgyermekeknek szervezett – nálunk a védőnői szolgálat, 
illetve művelődési házak körében működő – „Kerekítők”, 
„Ringatók” is teret adnak a családokkal való kapcsolatra. 
Az angolszász kultúrkör, így a norvégok is megkülönböz-
tetik a csecsemők altató- és cirógató dalait a már totyogók-
nak szánt hosszabb, bonyolultabb gyermekmondókáktól, 
énekektől. Ezek keresztény szövegezésben is léteznek, így 
a baby singing – nálunk Ringatóként ismert foglalkozás – 
az egészen kicsiknek szól, ahol a gyülekezet közösségében 
édesanyjukkal keresztény imádságok, versikék, gyermeké-
nekek, altatók körül gyűlnek össze.

Ugyancsak gyülekezeti alkalom az ötévesek bevezeté-
se a gyülekezeti vasárnapi iskolába, ahol valóságosan el-
kezdődik a rendszeres gyülekezeti katekézis, illetve az el-
ső iskolai nap megünneplése, amelyet a gyülekezetben is 
ünnepelnek. 

Ezek közé tartozó érdekes norvég egyházi szokás, hogy 
minden évben megszervezik a négyévesek gyülekezeti ün-
nepét, ahol minden négyéves egy gyülekezeti istentisztelet 
keretében átveheti az első „gyermekbibliáját/hittanköny-
vét” (kirkebok, church book). Ebben bibliai történetek, 
gyermekénekek, imádságok, rövid tanító jellegű szövegek, 
történetek találhatók, amelyekkel egy négyéves elindul-
hat a kereszténység felfedezésének és megélésének az út-
ján. Az első ilyen kiadvány 1972-ben született, maga a szo-
kás a nyolcvanas évektől honosodott meg, és azóta is újabb 
és újabb kiadásokat él meg ez a négyéveseknek szánt, köz-
pontilag kiadott, a családban használt kirkebok (Hareide 
Austad 1995, 46–47. o.).

– Milyen lehetőségeket sorakoztat fel a norvég minta az is-
kolai hittanon felül végzett katekézisre az iskolás gyerme-
kek között a gyülekezet keretein belül? Melyek azok a gya-
korlatok és hangsúlyok, amelyek számunkra új, követendő 
példaként szolgálhatnak?

P. Á.: Egyházainkban jelenleg a katekézis lehetősége erősen 
az iskolai hitoktatás keretei között valósul meg, így nagyon 
bátorító olvasni, hogy milyen gazdag tárházat sorakoz-
tat fel a norvég egyház az iskoláskorú gyermekek részére 
szervezett alkalmak között. A programok alapvetően a 
sok mozgást és aktivitást igénylő iskoláskorúakra „sza-
bottak”, és céljuk, hogy a keresztény élet és a mások iránt 
érzett felelősség belenőjön a gyerekek mindennapi életébe 
és szokásaiba. A Bibliával való találkozásban a történe-
tek még szélesebb körű megismertetésére törekednek, és 
módszertani javaslatuk a történetek saját szavakkal való 
elmondásának gyakorlására épül. Bár a mostani helyzet-
ben sok gyülekezet nehezen tudja megszólítani az iskolá-
ban már nagyon elfoglalttá vált gyerekeket, a gyerekek és 
családjuk kötődése a gyülekezethez és a gyülekezetben is 
megvalósítható tanítási szolgálathoz mégis pótolhatatlan 
(lásd Pángyánszky–Hámori–Siba 2015). 

Az iskoláskorú gyermekek hat és tizenkét-tizenhárom 
éves koruk között nagyon sokat változnak. Lelkes és érdek-
lődő kisiskolásokból egy ponton hirtelen a felnőttkor felé 

Norvég egyházi viszonyok  Magyar református viszonyok 

Egyházon belüli párbeszéd közben alakult. 
Baráti kapcsolatok vagy a hasonló szükség miatt vesznek át modelleket 

másoktól. 

Egységes látás egyházi szinten a gyülekezeti katekézisről. Gyülekezetfüggő pedagógiai program, elszigetelten vannak jó gyakorlatok.   

Központi segítség a megvalósításban. 
Egyes korosztályokhoz több, másokhoz kevesebb segítség (minta, 

kiadvány).

Tudatos tervezés a tizennyolc évre a gyülekezeti integrációban. 
Az iskolai hittan viszi el a legtöbb energiát, a gyerekek többsége nem 

kapcsolódik a gyülekezeti közösséghez. 

Honlap, konferenciák és képzések segítik a jó gyakorlatok terjedését az 

egyházban.  
A jó gyakorlatok megtalálása esetleges. 
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forduló kiskamaszok lesznek, és ebben a kezdődő új élet-
szakaszban nem csupán előbbre haladnak a biológiai fej-
lődésükben, de értelmi és lelki fejlődésük is nagyot válto-
zik. A bizonytalanság, a sebezhetőség, a kétségek kora las-
san beköszönt, és ez újabb katechetikai feladatokat jelent, 
amelyekben a gyermekek személyiségének elfogadását, a 
pozitív visszajelzést, a türelmet és Isten irántuk való, so-
ha meg nem szűnő érdeklődését és hívogatását továbbra is 
meg kell szólaltatni és képviselni.

A norvég egyház katechetikai programjában a kereszt-
ség megerősítése és tudatosítása az iskoláskorú gyermekek 
esetében is hangsúlyos marad. A hatévesek számára keresz-
telési klubot, illetve oktatást szerveznek, amelynek része 
egy-két istentiszteleti alkalom és hét-tíz találkozó. A gyer-
mekek számára ottalvós programokat is tartanak a temp-
lomban, a kötődés erősítésére. A keresztség tízéves évfordu-
lóját is ünneplik, ami számunkra is tanulságos lehet abból 
a szempontból is, hogy a keresztség identitásformáló ereje 
állandó katechetikai és missziói feladat az egyház számára. 

A keresztség hangsúlya mellett a norvég egyház a gyer-
mekek között végzett szolgálatban az egész család részvéte-
lét fontosnak tartja ebben a folyamatban. Törekednek ar-
ra, hogy a gyermekeknek szervezett alkalmak generációkat 
összefogó alkalmak legyenek, és a családok együtt vegye-
nek részt közös gyülekezeti alkalmakon is.

– Bár a magyarországi helyzetben sokszor a konfi rmáció 
a gyülekezettel való kapcsolat lazulását vagy akár végét 
is jelentheti, a norvég katechetikai program egészen tizen-
nyolc éves korig tervezi a fi atalok bevonását is a tanítás fo-
lyamatába. Hogyan tudják áthidalni a számunkra sokszor 
nehézséget jelentő szakadékot, és milyen jó gyakorlatokat 
ismerhetünk meg a programból?

S. B.: „El kell döntenem, hogy hová tartozom, hogy a hí-
vőkhöz, vagy inkább a normális életbe.”2 Ez a mondat egy 
magyar fi ataltól származik, aki egy egyházi ifj úsági ta-
lálkozón így foglalta össze vallási önazonosságának di-
lemmáját. Ahogy a fi atalok számára, úgy minden más 
korosztály számára is megküzdendő kérdés a hitbeli elkö-
teleződésé, és a konfi rmációs fogadalomtétel lényegében 
egy ilyen döntés közösség előtti kifejeződése. A kérdés, 
hogy mi vár rájuk az egyházban a fogadalomtételük után. 
A gyülekezetnek egyik küldetése, hogy várja a fi atalokat, 
és olyan szolgálati-bekapcsolódási lehetőségeket kínáljon, 
hogy a fi atal számára fontos és vonzó legyen maradni a 
konfi rmáció után is (Niemelä–Hámori–Siba 2015, 91. 
o.). Ezen a ponton látom a norvég curriculum szemléletét 
igazán hasznosnak, hiszen olyasvalamire világít rá, amit a 
magyar kultúrában csak most kezdünk újra felfedezni, ez 

 2 Csillagpont – a záró istentiszteleten vetített fi lm. https://youtu.be/
k2SeA_GzCbk. (Megtekintés: 2014. december 1.)

pedig az önkéntesség szerepe. Vajon számítunk-e a fi atalok 
véleményére és szolgálatára a közösségeinkben? Van-e a 
fi atal számára is vonzó missziói, diakóniai vagy akár ve-
zetési feladat a gyülekezetben? Norvégiában, Svédország-
ban és Finnországban is képezik a tizenéveseket, hogy 
aztán vezetők lehessenek a pár évvel fi atalabbak számára, 
és számos fi atal marad emiatt a gyülekezetek közelében 
(Porkka–Simojoki–Schweitzer 2015, 101. o.). 

Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a leg-
jobb szándék mellett sem tudják ezek az egyházak sem 
megtartani a fi atalok többségét. A konfi rmáció után a ha-
zaihoz hasonló kihívásokkal néz szembe a vidéki és a váro-
si gyülekezeti közösség a skandináv országokban is. A fa-
lusi gyülekezetekben a közösségi kapcsolódás erősebb, és 
így könnyebb lehetne a fi atalok elérése és számon tartása, 
de sajnos az egyik legnagyobb kihívás vidéken az, hogy a 
fi atalok már a középfokú tanulmányok miatt a városokba 
mennek, így csak hétvégén van lehetőség arra, hogy szá-
mukra ifj úsági közösségi programot szervezzen a gyüleke-
zet. A városokban a lehetőségek és programok sokfélesége 
az, ami kihívást jelent a fi atalok megszólításában (Chris-
tensen–Niemelä 2015, 148. o.). A helyi és országos talál-
kozók szervezésén túl a fi atalok életvezetési kérdései köré 
szervezett ifj úsági közösségben látja a norvég modell a fi -
atalok megtartásának kulcsát. Úgy gondolom, ebben út-
keresésünk megegyezik északi testvéreinkkel. 

– A gyermekek és fi atalok megszólításának és megtartásá-
nak hatékony voltát ez a curriculum a gyülekezeti élet több 
területének összehangolt szolgálatában látja. Melyek ezek 
a területek? Ezek közül melyik az, ami magyar olvasóként 
számunkra a leginkább elgondolkodtató? 

P. Á.: Számomra már alapvetően az nagyon komoly érték, 
hogy a tanítás szolgálatát egy olyan rendszerben helyezi el 
a program, amely az egyházi szolgálat sokféleségét érték-
nek és identitásformáló lehetőségnek látja. Mindig nagy 
veszély az, ha összehangolt szolgálatok helyett egyoldalúan 
tekintünk feladatokra, ahelyett, hogy szoros összefüggést 
látnánk például a gyülekezetpedagógia lehetőségei és a 
misszió, a gyülekezetépítés kérdései között. De ugyanilyen 
ereje van annak, ha egy sérült ember helyzetét bemutató 
bibliai történet mellé odahelyezzük azt a diakóniai szolgá-
latot, amely maivá és élővé teszi mindazt, amit Jézus tett 
az emberekért. 

A norvég katechetikai program első ilyen elemként a 
családdal és az otthonnal való kapcsolat kísérését és erő-
sítését tartja fontosnak. A gyülekezet lehet egyfelől a csa-
lád kiterjesztett közösségi színtere, másfelől adhat olyan 
segítséget, amely a családok összetartását, lelkigondo-
zását vagy adott esetekben gyógyítását is biztosíthatja. 
A szolgálatokban és a hitben is összetartozó norvég egy-
házi közösség értelmezése szerint a gyermekek és a fi ata-
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lok hangja is mérvadó akkor, amikor döntési helyzetek-
ben róluk van szó. Ezért az ő véleményük nem csupán ki-
egészíti a gyülekezeti döntéshozást, hanem demokratikus 
módon ők is részt vehetnek a programok tervezésében, 
előkészítésében és lebonyolításában. A program külön ki-
emelten gondol azokra, akiknek ún. adaptív helyzetben 
kell megoldaniuk a keresztény oktatást. Ez az adaptivi-
tás jelenti azt is, hogy maga a program adaptív és hely-
zetspecifi kus, de adaptív az egyén szempontjából is, hogy 
mindenkinek lehetősége legyen akármilyen akadályozta-
tottság esetében is arra, hogy a gyülekezetben folyó ka-
tekézisben részt vehessen. Gyülekezeteinkben nagy erő-
forrás lehetne az integratív tanulás megvalósulása, és a 
gyülekezet lehetne az a közeg, ahol az egyenlőség, az el-
fogadás, a keresztényi szeretet összhangban lenne. Ehhez 
a területhez kapcsolódik a diakónia is, amely az evangéli-
um hirdetésének gyakorlati megvalósulása, a másik em-
ber felé való odafordulás és szeretet kifejeződése. A dia-
kóniai szolgálat megismerése és konkrét gyakorlata min-
den keresztény oktatás feladata és küldetése. A diakónia 
a konkrét gyülekezet helyzetében, de az adott társadal-
mi kontextusban is hitelesen tudja képviselni az igazsá-
gosság, az emberség és a feltételeket nem állító humani-
tárius segítségnyújtás elemi kérdéseit. 

A katechetikai program másik fontos központi eleme a 
keresztény oktatás és az istentisztelet összekapcsolódása. 
Mivel maga az istentisztelet, a liturgia, a templom, a zene 
mind-mind a tanulás kimeríthetetlen forrásai, ezért ért-
hető az a törekvés, hogy a tanítás ezer szállal kapcsolódjon 
az istentisztelethez mint a gyülekezet életének csúcspont-
jához. A gyermekek és a fi atalok érezzék otthon magukat 
az istentiszteleti közösségben is, és legyenek számukra is 
értelmes, érthető és a hitben megerősítő szolgálati alkal-
mak és lehetőségek. A zene és a kultúra is olyan elemei a 
katechetikai programnak, amelyek a tanítás szempontjá-
ból fontosak, hiszen a hit, az élet és az ünnep összekap-
csolódását jelentik.

A misszió a norvég egyház számára szorosan össze-
kapcsolódik a harmadik világban végzett misszióval és 
segítségnyújtással. Természetesen ezek a szolgálatok is 
nagyon lényegesek, de az is fontos, hogy Jézus missziói 
parancsa értelmében meglássuk az evangélium hirdeté-
sének életünket formáló erejét, és ezt az örömhírt hitből 
és meggyőződésből adjuk tovább. A misszió így nem csu-
pán a távolban élők iránt érzett felelősség, hanem a közel 
lévők felé is megvalósuló küldetés és feladat, amely már 
gyermekkorban és fi atalkorban is megérthető és megva-
lósítható. Az egyre több egyházban megvalósuló önkén-
tes szolgálat teret adhat az egymás iránti felelősség ki-
alakulásának. Ez akár már fi atalkortól is megvalósítha-
tó a gyermekek között végzett önkéntes szolgálatban, de 
a keresztény oktatás gyermekek és fi atalok között vég-
zett munkájába bekapcsolódhatnak szülők, keresztszü-

lők, gyülekezeti tagok, mentorok és presbiterek is önkén-
tes alapon, és így hozzájárulhatnak a gyülekezeti és egy-
házi közösség erősítéséhez.

– Látjuk, hogy a norvég program a katekézist az egyház, 
illetve a gyülekezet többi szolgálati terével nagyon szoros 
összefüggésben látja. Hogyan valósulhat meg egy ilyen prog-
ram egy adott gyülekezeti közösségben? Ad-e olyan támpon-
tot a program, amely segíti a helyi szervezést, az elméletben 
megírt program aktuális, gyakorlati megvalósítását?

SZ. L. L.: A program részletesen kitér az adaptáció folya-
matára, amelynek fi gyelembe kell vennie a helyi gyüle-
kezet egyéni jellegzetességeit, erősségeit és hiányosságait 
egyaránt. 

A megvalósítás első lépése a helyi szintű tervezés. Ez a 
gyülekezet választott képviselőivel, a presbitériummal, de 
mellettük minél többeket, az önkéntes gyülekezeti szolgá-
lókat is bevonva kell hogy megvalósuljon. Nemcsak azért, 
hogy minél többféle meglátás és alkotó kreativitás kapjon 
helyet a program elindításában, hanem hogy minél töb-
ben a magukénak érezzék a kezdeményezés célkitűzése-
it és alkalmait. A gyülekezeti katekézis területén mind a 
gyermekeknek, mind a fi ataloknak, mind a szülőknek teret 
kell adni a hozzászólásban és közreműködésben egyaránt. 

A központi program alkotói fontosnak tartják, hogy 
miután a helyi közösség önmaga számára megfogalmaz-
ta az alapelveket, felmérést készítsen a helyi közösségek-
ben (gyülekezet, oktatási/gyermeknevelési intézmények, 
az adott lakóhely tágabb közössége), hogy mire lenne leg-
inkább szükség, illetve minek lenne tere a megannyi ötlet 
és kidolgozott katechetikai alkalom közül. Jó, ha a gyüle-
kezet megtalálja azt a helyi közösségek és családok számá-
ra alkalmas időt, amikor nagy segítség, ha van, aki meg-
szólítja a gyermekeket, fi atalokat. Ilyenek az iskolai szüne-
tek, a délutáni szabad órák, amikor a tanításnak már vége, 
de a szülők még a munkában vannak. Fontos, hogy a meg-
szervezett pontszerű és hosszabb távon végzett katecheti-
kai munka beilleszthető legyen a család és a gyermekek 
természetes életébe, azt ne megterhelje, hanem gazdagítsa.

Hangsúlyozza, hogy nem egy egészen új, ráadásul kí-
vülről meghatározott rendszer beemelését szorgalmazzák, 
hanem sokkal inkább olyan látást és célkitűzést kívánnak 
adni, amely lépésről lépésre felépíthető a gyülekezet ter-
mészetes és addigi életében. Éppen ezért érdemes azokból 
az alkalmakból és szokásokból kiindulni, amelyek már jól 
működnek és meghonosodtak a programban is megtalál-
ható alkalmak közül a gyülekezetben, majd ránézni a kor-
osztályokra, amelyek jelen vannak, ezután lépésről lépésre 
kitölteni a fehér foltokat. A program mindehhez témához, 
korosztályhoz kapcsolódó bibliai hangsúlyokat, illetve kor-
osztályhoz kapcsolódó lehetséges tevékenységeket és gyü-
lekezeti alkalmakat is kínál. 
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g  K O D Á C S Y - S I M O N  E S Z T E R

Sőt a gyülekezeti tervezés folyamatát egy számítógé-
pes programmal is támogatják, amely ingyenesen elérhe-
tő, és segítséget nyújt a kezdeményezés helyi szintű kidol-
gozásában és elindításában. 

A gyülekezetek felelőssége mégsem áll meg itt, hiszen 
fontosak a visszajelzések és az annak nyomán elvégzett 
kiértékelés. A gyülekezeteknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a gyermekeknek, szülőknek rendszeresen legyen le-
hetőségük visszajelezni a gyülekezeti katekézisre nézve a 
megszerzett tudás, az elsajátított képességek és a tapasz-
talatok tekintetében. 

Záró gondolatok

Akár a református egyház, akár az evangélikus egyház mai 
katechetikai kihívásait vizsgáljuk, egyetérthetünk azzal a 
norvég törekvéssel, amely újra hangsúlyt helyez a gyüleke-
zeti katekézis megvalósulására. Bizonyára a norvég egyház-
ban is ott vannak azok a kihívások, amelyek életre hívták 
ezt az anyagot, és a magyarországi helyzetünk is – még ha 
a kontextusunk más is – igényli a gyülekezeti katekézis 
és a gyülekezetpedagógia megerősödését. Szeretnénk, ha 
ez a most bemutatott anyag továbbvinné azt a közös gon-
dolkodást egyházainkban és gyülekezeteinkben, amely 
segít megtalálni az utakat és lehetőségeket a tanítói szol-
gálat megerősödéséhez, és mindezt úgy tenné meg, hogy 

a gyermekek és a fi atalok tanítása szerves részévé válna az 
élethosszig tartó keresztény tanulásnak és a tanítvánnyá 
formálódás folyamatának. 
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Luther Márton szerette a Kis kátét. Első kiadása után még 
sok éven át javítgatta, kiegészítette, formálta, csiszolta. 
Amikor Wolfgang Capito arra kérte Luthert 1537-ben, hogy 
korábbi műveit nyomtassa újra, akkor Luther ezt válaszol-
ta neki levelében: „Könyveim gyűjteményes kiadásával 
kapcsolatban kevésbé vagyok lelkes és szorgalmas, hiszen 
szaturnuszi éhségtől hajtva jobb szeretném egészben le-
nyelni őket. Egyiket sem ismerem el ugyanis törvényes 
szülöttemnek, talán a De servo arbitriót és a kátét leszá-
mítva.” (LVM 7: 607. o.) Feleségéhez írott utolsó leveleiben 
is azt ajánlja neki, hogy olvassa „János evangéliumát és a 
Kis kátét” (uo. 687. o.), amely addigra már hetvennél is 
több kiadást ért meg.

Ötszáz évvel későbbről tekintve a kátéra, nem egysze-
rű megérteni Luther kátészeretetét és a kortársai rajongá-
sát, de ahhoz mindenképp elég, hogy ne mehessünk el egy-
szerűen e könyv mellett. Vizsgálatakor induljunk ki azon 

egyszerű meghatározásból, hogy a káté olyan könyv, amely 
kérdés-felelet formájában tárgyalja a fő hitkérdéseket.

A kérdés

Életszerű, jó kérdések?

Francis Bacon gondolatának analógiája alapján, miszerint „a 
jó kérdés fél tudás”, azt gondolom, „a jó kérdés fél teológia”. 
A kérdések szerepét nem lehet túlhangsúlyozni a teológiai 
gondolkodásban, a hitoktatásban és hitbeli kérdések vizsgá-
latában, s ennek fontosságára Luther jó érzékkel tapintott rá. 

De milyen a jó kérdés? (Vö. Kodácsy-Simon 2016, 500–
505. o.) A jó kérdés válaszra és döntésre késztet, amely meg-
nyilvánulhat akár szavakban, akár cselekvésben; a lényeg-
re kérdez rá, nem valamilyen mellékes információra; nem 
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unalmas, hanem életszerű; nem oktat, hanem közösségre 
hív; nem költői kérdés, hanem létkérdés; nem didaktikus, 
hanem valódi kérdésszituációt teremt, amelybe az egyén 
beléphet; nem elbizonytalanít, hanem bátorít és küld; nem 
ellenőriz, hanem elgondolkodtat; nem túl „kevés”, de nem 
is túl „sok”; nem „egyirányúsít”, hanem akár több válasz-
lehetőségre vezet; nem az időleges biztonságtudatot erősí-
ti, hanem sokszor kételyt ébreszt, és azon keresztül valódi 
megerősítést ad. A jó kérdés Jean Piaget szerint kognitív 
konfl iktust ösztönöz. Piaget-re építve és a hitoktatás cél-
jaira tekintve pedig ez a meghatározás kitágítható: a való-
di kérdés nemcsak értelmi téren motivál, de érzelmi vívó-
dásokat is teremt és lelki dimenziókat is megmozgat. A jó 
kérdés a kognitív, emocionális és spirituális területek leg-
alább egyikén konfl iktust ösztönöz, disszonanciát eredmé-
nyez, amelyet a tanár jól csatornázva a tanítás szolgálatá-
ba tud állítani. Ez azonban a hitoktatás egyik legnehezebb 
feladata, amely egyáltalán nem megy könnyen. Luthernek 
mégis sikerült ezt elérnie a Kis kátéban, amelyet nem any-
nyira módszertani tudatosságának, mint a saját hitéleté-
ben is megismert meg nem alkuvó, folyamatos keresésé-
nek tudhatunk be. 

A Kis kátéban megfogalmazott és folytonosan ismételt 
kérdései a fenti kritériumoknak megfelelnek, s nemcsak az 
ő korában, de ma is célra vezetőek: motiválnak, ösztönöz-
nek, életre vezethetnek. A „Mit jelent ez?” „Hogyan történik 
mindez?” „Mit ad és mit használ?” kérdések a legalapvetőbb 
kérdések, amelyeket a gondolkodó és bátor diákok mernek 
feltenni például egy hittancsoportban. Akár egy unásig is-
mételt szövegre gondolunk, akár a vadonatúj tananyagra, 
a „Mit is jelent mindaz, amiről beszélünk? Hogyan történ-
het meg? Mire jó mindez?” kérdések elemi erejükkel min-
denképp a lényegre fognak rákérdezni, akár a tanár, akár 
egy provokáló diák felől érkeznek. Luther kérdése abszo-
lút lényegi, melynek ereje eredeti, német formájában (Was 
ist das? = „Mi ez?”) még inkább érzékelhető. Amikor Lu-
ther a Kis kátét írta, mindenekelőtt ebben alkotott nagyot: 
jó helyre tett jó kérdéseket. Jól „provokált”, vagyis amint a 
latin szó (pro-vocare) jelenti: jól „hívott elő”. Ha a Kis káté-
val való foglalkozás során csak addig jutunk, hogy jól „elő-
hívó” kérdéseket teszünk fel, már nagyot léptünk a Kis káté 
forrásszövegeinek (Tízparancsolat, Apostoli hitvallás, Mi-
atyánk, szentségek szereztetési igéi) megértése felé. 

De ha ilyen életszerű, jó kérdéseket tesz fel Luther a Kis 
kátéban, akkor mi miatt érezzük oly távolinak a Kis kátét 
ma, s mi okozza a nehézséget a feldolgozás során? 

A kérdés által ösztönzött kognitív konfl iktus

Nemrég saját, 14-15 éves hittanos diákjaimnak azt a kér-
dést tettem fel, hogy az Apostoli hitvallás első hitágaza-
tát hallva milyen kérdések fogalmazódnak meg bennük. 

A kérdéseiket kettesével vetették papírra, anélkül, hogy 
a párok egymást befolyásolhatták volna. Az alábbi vála-
szok érkeztek: 

– Van-e Isten?
– Milyen az Isten?
– Isten létezik? Ha igen, miért nem segít?
– Ha Isten saját képmására formálta az embert, ak-

kor van-e teste?
– Hogy kell elképzelni a mennyországot és a benne va-

ló egyenjogúságot?
– Vannak-e állatok a mennyországban rajtunk kívül?
– Milyennek képzeled a mennyországot?
– Mit kell tenni, hogy a mennyországba juss?
– Létezik-e mennyország? Hol és hogyan?
– Ha a mennyországba kerülök, kaphatok-e választ 

minden kérdésemre?
– Létezik-e menny?
– Lehet-e a menyben sütni?
– Lehet-e a mennyben gyerekem, háziállatom, házam, 

kocsim?
– Lehetek-e a mennyben karcsú?
A reprezentatívnak egyáltalán nem tekinthető vizsgá-

latból látható, hogy az általam ebben az osztályban taní-
tott tizennyolc diák kérdései a Kis káténak erre az egyet-
len részére vonatkozóan két csoportba oszthatók, amelye-
ket tanárként facilitálva és a „Mit jelent?” kezdőformával 
összefoglalva a „Mit jelent az »Isten«?” és „Mit jelent a 
»menny«?” kérdések alá lehet csoportosítani. 

Luther saját válasza azonban másra irányul: számára 
az volt a fontos, hogy „Isten teremtett engem […], ő adta 
[mindenemet], és ezeket most is fenntartja. […] Mindezért 
én neki hálával […] tartozom.” (Luther 1983, 87. o.) Az ő 
„Mit jelent?” kérdésének fókusza a „teremtő” szóban talál-
ható, míg a diákjaimé inkább a „mennyre” irányul. Luther 
Isten földi világot teremtő munkájára helyezi a hangsúlyt, 
a diákok viszont szemmel nem látható dolgokra kérdez-
tek rá: Isten és a mennyország létére és tulajdonságaira. 
Nem állítom, hogy a kettő nincs kapcsolatban egymás-
sal, sőt nagyon is összefüggenek. Hiszen amint a terem-
tésről gondolkodom, az magában foglalja majd a menny-
ről való elképzelésemet is; illetve a mennyre vonatkozó 
kérdéseim Isten teremtői munkájáról szóló elképzelése-
imben gyökereznek. 

Ám aki próbálta már tanítani a Kis kátét, az tudja, hogy 
mégis nagyon fontos a fókusznak ez a különbsége, hiszen 
a jó kérdésfelvetés után csak akkor tudunk együtt halad-
ni, ha nem kétfelé fókuszálunk. S itt adódik a Kis káté el-
ső nehézsége: amire például az első hitágazatból a Luther 
jó kérdése által ösztönzött kognitív konfl iktusunk irányul, 
az nem feltétlenül egyezik Luther fi gyelmének irányával. 
S ez ugyanígy igaz az első hitágazat mellett a káté többi ré-
szére nézve is. Nem biztos, hogy ha ma írnánk a „Mit je-
lent?” kérdésre a választ, akkor a forrásszövegnek ugyan-
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azt a kifejezését vagy képét vennénk nagyító alá és látnánk 
el magyarázattal, mint amellyel Luther foglalkozott – vagy 
akár mint a ma mellettünk ülő padtársunk tenné. Lehet, 
hogy más eleme lenne fontos számunkra, s ennek számos 
oka lehet: mások a kor népszerű és kritikus témái, mások 
a külső befolyásoló tényezők, vagy egyszerűen más a sze-
mélyes érdeklődésünk. 

A kérdés által ösztönzött emocionális 
vagy spirituális konfl iktus

A különböző fókusz ellenére egy dologban feltűnő a hason-
lóság Luther és a diákjaim között: a kérdéseik mögötti élet-
érzésben. A diákok által felsorolt pár kérdésből is látszik, 
hogy legalább akkora szorongás és sóvárgás van bennük a 
mennyország miatt és a mennyországért, mint amekkora 
Luthert és kortársait jellemezte. A diákok mennyországot 
megcímző kérdéseiben látszik, mekkora kétségbeesés van 
bennük a földi „teljesítményük” miatt, és mekkora félelem 
a földön elérendő elvárások beteljesítése, illetve vágyaik 
egyelőre elképzelhetetlen beteljesülése miatt. Luther – sa-
ját megküzdése miatt is, de találkozásain keresztül is – jól 
ismerte kortársainak ezt a szorongását, s erre akart olyan 
tanítást adni a Kis káté válaszában, amely biztat, bátorít, 
elgondolkodtat, megerősít, valódi hitre ébreszt. Ugyan a 
Kis kátéban erre csak egy-egy mondatnyi helyet ad magá-
nak, a Nagy kátéban sokszor ismételt gondolatai pedig ma 
számunkra néha redundánsnak hatnak, de minden kétsé-
get kizáróan érezni lehet mindkét kátéjában azt a bátorító 
szándékot, amellyel Luther segíteni akar kortársainak az 
Isten iránti bizalom kiépítésében. Ebben a megnyugtatás-
ban a menny felé való tekintés helyett a földi dolgokért való 
hálaadásra hívja fel a fi gyelmet, hiszen éppen a hála lehet 
boldogságunk egyik kulcsa.1 Luther nem beszél a mennyről 
ennek a hitágazatnak a magyarázatában, még a Nagy káté 
első hitágazatra vonatkozó részében is csak kétszer említi, 
de egyszer sem tér ki rá részletesen. Sőt a többi hitágazat-
nál sem boncolgatja a menny kérdését: sem a „felment a 
mennybe”, sem az „örök élet” szakaszoknál nem tér ki a 
magyarázatára. Mindössze ennyit ír a második hitágazat 
magyarázatánál: „Ezeknek az egyes részeknek külön-külön 
kifejtése nem a rövid gyermekprédikációba való, hanem 
nagy prédikációkba egész éven át, különösen azokban az 
időszakokban, amelyek arra rendeltettek, hogy részlete-
sen tárgyaljuk az egyes hittételeket Krisztus születéséről, 
szenvedéséről, feltámadásáról, mennybemeneteléről stb.” 
(Luther 1983, 198. o.)

 1 A hálaadás szerepére ma éppen csak kezdünk újra felfi gyelni, pe-
dig a Bibliában (mind az Ó-, mind az Újszövetségben) számos példát 
látunk arra, hogy milyen fontos a megelégedettség, a teljesség, a bol-
dogság eléréséhez a hálaadás. 

Mit tegyünk tehát, ha a menny tárgyalása nem a ká-
téban (főleg nem a Kis kátéban) helyet kapó kérdés, vi-
szont a diákok érdeklődése épp erre irányul az első hitá-
gazatból? Nem tehetünk mást, mint hogy az ő fókuszuk 
felől indítjuk a „Mit jelent?” kérdés tárgyalását, s arra az 
érzelmi és lelki megszólítottságra építünk, amely viszont 
közös lehet a mai és az ötszáz évvel korábban élt embe-
rekben. Így a kérdésről való gondolkodás során eljutha-
tunk Luther válaszához is, amely a közös egzisztenciá-
lis érintettség miatt már releváns gondolatként jelenhet 
meg a diákok előtt. 

Ez a belső, érzelmi és lelki érintettség azonban legalább 
két fontos tényre hívja fel a fi gyelmünket. Egyrészt a Kis 
káté nem egyszerűen ismereti szinten, agykérgi funkció-
val megtanulandó tananyag, hanem biztatások lehetősé-
ge. Azért érdemes megtanulni a benne írottakat, mert esz-
közt adhat a kezünkbe az életben történő eligazodáshoz. 
Még akkor is, amikor a Kis káté bevezetőjében a szó sze-
rinti tanulásról ír Luther, nem a mondatok megtanulásá-
nak öncélú vagy erkölcsi szerepű képe lebeg a szeme előtt. 
Ehelyett a rögzített forma tanulást és megértést elősegítő 
erejét hangsúlyozza, illetve többször is kiemeli a megta-
nult mondatok magyarázata iránti igény felkeltését, ame-
lyek a közös beszélgetés során egzisztenciális létkérdése-
inkre segíthetnek választ találni.

Másrészt az érzelmi és lelki megszólítottság korok fö-
lött átívelő közös vonása arra hívja fel a fi gyelmünket, hogy 
a kérdéstől a válaszig vezető út bemutatása nem hagyha-
tó fi gyelmen kívül. 

A kérdéstől a válaszig vezető út

A Kis káté tanítása és tanulása valójában egy hosszú és kö-
zösségi folyamat, amely tulajdonságokat Luther is hangsú-
lyozza. A tanulási folyamat négy lépését említi bevezetőjé-
ben: a forrásszövegek rögzített forma szerinti megtanulása, 
a szövegek értelmének megtanulása a Kis káté magyará-
zatai segítségével, a Nagy káté alapján bővebb és teljesebb 
értelmezés és a gyakorlati megvalósításra, cselekvésre „ösz-
tökélés” (Luther 1983, 78–81. o.).

Ha a tanulási folyamatot részletesebben nézzük, akkor 
Luther lépéseit tovább bonthatjuk, kiegészíthetjük további-
akkal, amelyek szükségesek a Luther által sokszor hangoz-
tatott megértéshez. Például Robert Conrad szerint a kér-
déstől a feleletig tartó útnak része az aktív vívódás, a pasz-
szív rezignáció, a váratlan megvilágosodás és az értelmezés 
(lásd Hughes 2000, 142. o.). Ennek az útnak az állomásait 
nem spórolhatjuk meg sem magunk, sem a diákjaink szá-
mára. Bármennyire is kényelmesebb lenne vívódás vagy 
értelmezés, egy kérdésben tovább segítő megvilágosodás-
ra való várakozás vagy egy dilemma fölötti rezignációban 
való kitartás nélkül eljutni az igazi válaszhoz, ha ennek az 
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útnak a fázisait kihagyjuk, akkor unalmassá és életszerűt-
lenné válhat a Kis káté tanítása és tanulása, s akkor csak 
kis eséllyel, véletlenszerűen találkozik a diákok kérdése és 
a Kis káté válasza. 

Ráadásul nemcsak tudatában kell lennünk ennek a fo-
lyamatnak, de a bemutatását sem spórolhatjuk meg: ma 
nem elég a bevezetőben vagy tanári kézikönyvekben meg-
jeleníteni a közös úton járás lehetőségét, hanem fontos ma-
gánál a kérdés feltevésénél láttatni még a válasz előtt. 

Luther korában már az hatalmas reformerővel bírt, 
hogy az elemi, lényegi kérdés alatt megfogalmazódott egy 
ember, jelen esetben Luther egyértelmű, lényegi válasza, 
„felelete”. Ma azonban a kérdéstől a válaszig vezető útnak 
meg kell mutatni a szakaszait is – akár kérdések, akár ki-
jelentések formájában. A kérdéstől a válaszig bejárt út nél-
külözhetetlen a tanuláshoz, a ráébredéshez. Ezért ha ér-
demes lenne a Kis kátét valamilyen formában kiegészí-
teni vagy aktualizálni, akkor véleményem szerint csakis 
ily módon: a forrásszövegek alatt olyan kérdések felsoro-
lásával, amelyek segítségével az olvasó a saját világából, 
tapasztalataiból és dilemmáiból indulva eljuthat a saját 
válaszáig, azt összevetheti a lutheri tanítással, társaival 
megbeszélheti (amint Luther is javasolta), és felfedezheti 
a benne rejlő biztatást. 

A folyamat hosszúsága és komplexitása mellett ugyan-
olyan fontos az út közösségi jellegét is hangsúlyozni. Bár a 
mai, dialógusos kátéforma a középkorban született meg, 
de Charles Arand szerint a katekizmus szerinti tanulás 
megértéséhez és helyes használatához annak ókori gyö-
keréig kell visszanyúlnunk (2000, 55–79. o.). Arand azt 
hangsúlyozza, hogy ezért az óegyházi katekézishez ha-
sonlóan a kátétanulásnak is közösségben kell történnie, 
méghozzá olyan közösségben, amely az élő egyházzal va-
ló kapcsolatot jelenti. A katekézis nem egy egyszer meg-
szerzett s végső érvényű tudást jelent, a káté pedig nem 
tankönyv, amelyet valaki megtanulhat és „végezhet ve-
le”. Sokkal inkább élethosszig tartó tanulásról, állandó 
úton járásról, újra és újra történő kérdezésről és megerő-
sítésről szól, amely a közösségben történik. Arand sze-
rint a katekézisnek ma is – amint az ókori keresztények 
esetében is – a liturgia kontextusában és az élő közösség 
talaján kell megtörténnie. Arand útmutatása alapján új-
ra felfi gyelhetünk arra, hogy Luther nem osztályterembe 
helyezi a Kis káté tanulását, hanem a gyülekezet s ezen 
belül a család közegébe, amely az ő korában biztosítja 
az élő egyházzal való kapcsolatot. Ezt példázzák a ká-
téénekek is, amelyek az érzelmi megszólítottságra épü-
lő értelmi tanuláshoz járulnak hozzá az élő közösség li-
turgikus világában. Bár az iskolai hitoktatás segíthet az 
egyes témák feldolgozásában, amelyre a közösségi tanu-
lás ráépülhet, de az osztályterem a kátétanulás folyama-
tának legfeljebb egy kis állomását jelentheti, semmikép-
pen sem a teljes utat. 

A kérdés premisszái

Végül a káté kérdései kapcsán említsük meg, hogy a ko-
rok és társadalmak különbözősége nemcsak a kérdések 
fókuszára és irányultságára van hatással, hanem a kérdés 
által előhívott ismeretek premisszái, közege és kontextusa 
is más, így más példákon keresztül lehet megbeszélni a Kis 
káté egyes kérdéseit napjainkban. Például a Tízparancsolat 
egyes mondatainak magyarázatánál rendkívül szembeöt-
lőek ezek az eltérések. A hetedik parancsolat kapcsán (Ne 
lopj!) Luther arra hívja fel a fi gyelmet, hogy felebarátunk 
pénzére és javaira vigyázzunk. Amikor viszont ma a tizen-
éves diákjaimmal beszélgetek erről, akkor azt tapasztalom, 
hogy sokkal közelibbek számukra azok a szempontok, mi-
szerint a lopás nemcsak a másik ember anyagi javainak 
fi gyelembevételét jelenti, de még csak nem is a fi zikai tu-
lajdonra vonatkozhat, hanem a lopás jelentheti a másik 
ember megfosztását az ő szellemi termékétől, gondolatától 
és ötletétől vagy éppen örömétől és barátaitól. De még az a 
szempont is jobban megmozgatja őket, hogy a saját életvi-
telünk megválasztásával ellopjuk-e a másik földrészen élő 
embertől az ő alapvető életlehetőségeit. Vagy az ötödik pa-
rancsolat (Ne ölj!) esetében is sokkal izgalmasabb és min-
dennapibb jelenség számukra a fi zikai, testi bántás mellett 
arról beszélni, hogy az embert milyen bántalmazások, meg-
szégyenítések érhetik a virtuális térben.2 A harmadik pa-
rancsolat (Szenteld meg az ünnepnapot!) magyarázatánál 
a Luther korában hatalmas újításnak számító, német nyel-
ven elhangzó igehirdetést hallgató emberek lelkes tömege 
helyett ma inkább olyan fi atalok tömegével találkozunk, 
akik megkérdőjelezik egy-egy (gyakran moralizáló, üres 
vagy személyeskedő) igehirdetés „örömest hallgatását”, s 
ehelyett az Isten igéjére való templomi fi gyelést másféle, 
például internetes formákkal helyettesítenék. 

Vajon mindez a háttérbeli különbözőség nem fér-e bele 
mégis Luther fogalmazásába? Amikor azt olvassuk például 
az ötödik parancsolatban, hogy „Istent félnünk és szeret-
nünk kell, hogy felebarátunk testét s életét ne bántsuk, és 
ne ártsunk neki, hanem őt minden testi bajban és életve-
szélyben segítsük és támogassuk”, akkor ebbe mi nem ért-
hetjük-e bele a virtuális térben történő megóvást is, vagy a 
globalizált világ nagyobb értelmezési tartományában a fe-
lebarát életére való vigyázást? Természetesen a kérdésre a 
válasz: dehogynem. Maga Luther is sokkal többre gondolt, 
amikor a Kis káté tömör válaszait megírta, ezért is sorolt 
fel a Nagy kátéban számos magyarázó példát, amelyeket 
ma továbbiakkal tudunk kiegészíteni. A káték attól nem 
veszítenek tartalmukból és érvényességükből, hogy nem 
mai premisszákkal dolgoznak, nem 21. századi esetek és 

 2 A megszégyenítés a Talmud szerint az 5. parancsolat alá tartozik, 
mert a megszégyenített ember arcából „eltávozik a vér” a szégyenérzete 
miatt.
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képek szerepelnek bennük, hiszen ezeket könnyen tudjuk 
alkalmazni a mai helyzetünkre. Ám a konkrét példák ak-
tuális formái mélyebb dilemmák felé vezetnek a káté vá-
laszaira vonatkozóan. 

A válasz

Luther a Kis kátét azzal a céllal írja, hogy „rövid, világos 
és egyszerű alakban” adjon válaszokat a feltett kérdésekre, 
s így változtasson „azon a siralmas helyzeten”, miszerint 
az „egyszerű ember (…) semmit nem tud a keresztyén 
tanításból” (Luther 1983, 77. o.). Ma a kátétanítás során 
azonban épp ez jelenti a legnagyobb kérdést: a mai „egy-
szerű ember” mit tud meg „a keresztyén tanításból” az 
ilyen „rövid, világos és egyszerű” formákon keresztül? 
Vajon a mai „siralmas helyzeten” – amely ma Luther ko-
rával ellentétben inkább a városokra jellemző, mint a fa-
luhelyekre (uo.) – valóban tudunk-e változtatni ezeknek 
a rövid válaszoknak a segítségével? Még ha a jó kérdést 
tesszük is fel, és ha fi gyelembe is vesszük a kérdés mai 
fókuszát és irányultságát, s ha a kérdéstől el is indulunk 
egy közösségben az izgalmas úton egy válasz felé – vajon 
hol ér véget az út? A kérdésünk ezen a ponton legalább 
háromfelé bomlik: kell-e, lehet-e s tudunk-e „rövid, vilá-
gos és egyszerű” választ adni a jó kérdésen elindult közös 
kereső-beszélgető folyamatunk végén? 

Kell-e?

A tömör és egyszerű válaszok iránti igényt napjainkban 
mi sem mutatja jobban, mint hogy a legtöbb ember – nem-
csak fi atalok, de felnőttek is; nemcsak „egyszerűek”, de 
tanultak és komoly kutatók is – legtöbb olvasási élményét 
mobiltelefon-képernyőnyi szövegen keresztül szerzi, vagy 
legalábbis ekkora szövegen keresztül indul el felé. A leg-
többen hosszú fejtegetések olvasásába csak akkor kezde-
nek bele, ha egy adott szöveg első néhány mondata való-
ban felkeltette az érdeklődésüket. A minket érő hatalmas 
szöveginger miatt valóban csak azok az írások jutnak át 
az „elolvasom” kritériumának magas küszöbén, amelyek 
tömör összefoglalója izgalmas. A Kis káté egyszerű és rö-
vid mondatai után csak azok fogják fellapozni a Nagy káté 
részletesebb fejtegetését, akiknél a rövid válaszok újabb 
kognitív, érzelmi vagy lelki konfl iktust ösztönöznek, vagy 
a korábbiakat tartották fenn. Bár a motiváció különbözik, 
hiszen míg Luther külső tekintélyként írta elő a Kis káté 
megtanulását a felhasználók felé (Luther 1983, 79. o.), ma 
inkább az olvasók belső igényére és érdeklődésére építhe-
tünk a kátéval való foglalkozás terén – de ettől függetlenül 
a tömör megfogalmazástól a részletesebb tárgyalás felé 
haladó folyamat igénye ugyanaz. 

Lehet-e?

A második kérdés a rövid és világos válasz lehetőségére 
vonatkozik: a 21. században, a bizonytalanságra és bizal-
matlanságra építő posztmodern, dekonstrukcionalizmus, 
posztstrukturalizmus és egyéb, a modernizmus utáni iz-
musok (utáni) világában lehet-e még egyértelmű válaszokat 
megfogalmazni egy jó létkérdésre? Lehet-e olyan világos és 
egyszerű alakban magyarázni alapvető kérdéseinket, mint 
ahogyan azt Luther Márton tette fél évezreddel előttünk? 
Ha a káté vizsgálatánál a kiinduló kérdésünk az volt, hogy 
„Életszerűek-e a káté kérdései ma?”, akkor a káté válasza-
inak elemzése során a fő kérdésünk az: „A mai életszerű 
kérdésekre (életkérdésekre) lehet-e kátészerű tanítást ad-
ni?” A minimum, amire eljuthatunk, bizonyosan a jó kér-
désfeltevés és a közös gondolkodás. De mi a maximum? 
„Legfeljebb” a közös gondolkodásra juthatunk el – amely 
egyébként jelenthet nagyon is nagy lépést? Egyáltalán van-e 
ilyen elvárás ma az egyház felé, hogy egy lényegi kérdésre 
rövid választ adjon? És ha igen, meg lehet-e ennek felelni? 

Talán az a tény, hogy ezekre a kérdésekre nem próbá-
lok meg tömör és egyértelmű választ adni e tanulmány ke-
retei között, mutatja korunk teológiájának kihívásait. Csu-
pán azt a sejtésemet tudom megosztani, hogy a középkor 
alkonyán és az újkor hajnalán maga Luther volt az egyik 
utolsó, aki a keresztény tanítás egyszerű, világos és tömör 
összefoglalását megírhatta. Nem véletlenül nem született 
más felekezeteknek ilyen rövid és tömör kátéja, csak hosz-
szabb; s a következő évszázadokban még egyre hosszabb 
hitvallási iratokkal találkozunk. Annak a következő fél év-
ezredes változásnak, amelynek Luther maga is egyik kiváltó 
oka és elindítója volt, épp az az egyik következménye, hogy 
nem elegendő számunkra egy rövid, egymondatos magya-
rázat – amelynek igényére egyébként már maga Luther is 
biztat a Kis káté bevezetőjében. Ilyen retrospektív módon 
tekintve a kátéra, talán a kátéírás és -tanítás is egy lutheri 
paradoxon: egyszerre rövid és nem elegendő; világos és 
megvitatandó; egyszerű és értelmezésre szorul; tanítandó, 
mégsem tananyag; formálisan tanulható, de informálisan 
kell hogy megszólítsa és ösztönözze az őt tanuló embert. 

A káté tanításának nehézségét ezen ellentétpárok ál-
tal kifeszített tér is okozza, amelyeket úgy kell megtarta-
ni a kátéval való foglalkozás során, hogy közben nem bé-
nít meg minket ezek feszültsége.

Tudunk-e?

Harmadjára a képesség kérdése maradt: tudjuk-e az igény 
ismeretének és a lehetőségek nehézségének tudatában rö-
vid, világos és egyszerű megfogalmazását adni a keresz-
tény tanítás alapjainak, ami segíti az érdeklődő embert 
tájékozódni? A mai életszerű kérdéseinkre (életkérdésekre) 
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tudunk-e kátészerű tanítást adni? Tudjuk-e olyan világo-
san és egyszerű alakban megadni a választ, amint azt Lu-
ther tette? Luther nem várta el, hogy az ő válasza legyen 
mindenki számára a releváns válasz, hiszen már a Kis 
káté bevezetőjében is hangsúlyozza, hogy a „lelkészek és 
igehirdetők” találhatnak az övénél megfelelőbbet: „Akik 
maguktól nem tudnak jobbat, vegyék elő ezt a könyvet és 
szöveget…” (Luther 1983, 78. o.) Luther nem arra biztat, 
hogy ezeket a válaszokat tanítsa meg mindenki, hanem 
hogy mindenkinek legyen válasza, amelyet megtanít. (Sőt 
a lutheri szemlélettel kiegészítve azt is hozzátehetjük: min-
denkinek legyen saját kérdése, amelyet feltesz.) A saját vá-
laszhoz vezető út az egyik legfontosabb, amire egy tanár 
biztathat, s amire egy tanár megtaníthatja a diákjait; és 
a legizgalmasabb, aminek a megalkotására egy teológus-
közösség vállalkozhat. 

Valahol azonban szem elől tévesztjük a mi saját rövid 
válaszainkat. Ha megnézzük például a mai egyházi nyi-
latkozatokat (amelyek egyébként legtöbbször nagyon jó 
kérdéseket és témákat vetnek fel), azt látjuk, hogy egyre 
hosszabban és egyre bonyolultabban fogalmazunk. Ha 
pedig előfordul egy-egy tömör mondat, akkor az alatt 
gyakran egészen mást értenek még a nyilatkozat meg-
fogalmazói is. 

Talán nem érezzük a helyzetünket annyira kiélezett-
nek, hogy elég bátrak és határozottak legyünk a rövid vá-
laszok megfogalmazásához. Luthert a saját hitkérdéseivel 
való hosszú, több évtizedes, a legnagyobb mélységekig is 
lemenő megküzdése után sokkélményként éri egyházláto-
gatásai során a gyülekezetek siralmas helyzete. Személyes 
hitélményei és a reformáció első éveiből táplálkozó egyé-
ni lelkesedése után mély megdöbbenése, kétségbeesése és 
tenni akarása teszi őt képessé arra, hogy olyan rövid és vi-
lágos válaszokat adjon a lényegi kérdésekre, amelyeket ér-
demesnek tart éveken át csiszolni és javítgatni, kiegészíte-
ni és újraformálni, s amelyeket aztán – sok más írásától el-
térően – még utolsó napjaiban is sajátjáénak érez. 

S még egy szempont felmerül a tömör és világos vála-
szok lehetőségének vizsgálata során, amely valószínűleg 
a rövid válaszok lehetőségének dilemmájához is nagyban 
hozzájárul: bár jó az indító kérdés („Mit jelent ez?” vagy 
„Mi ez?”), de valójában a kérdés nem áll meg a kérdőjelnél. 
A kérdés valójában mindenkit egyénként és közösségként 
is megszólít, ezért hozzáértendő a „szerinted” vagy „sze-
rintetek” kitétel is. A kérdés igazából így néz ki: „Mit je-
lent ez szerinted?” „Mit jelent ez neked?” „Mi ez számod-
ra?” „Mi ez a ti közösségeteknek?” Bár Luther nem írta 
oda ezeket a személyes névmásokat, de az „aki tud jobbat” 
utalás a bevezetőben egyértelműen valaki(k)re vonatko-
zik. Nem egy objektív, emberek fölött álló felelet keresésé-
ről van szó a kátékérdések esetében, hanem egy olyan sa-
ját válasz megtalálásáról, amelyet Luther fogalmaz meg, 
saját korában, saját szavaival, saját tudása és hite szerint. 

Ehhez azonban tisztában kellett lennie saját magával, sa-
ját identitásával és a „Ki vagyok én?”, „Kik vagyunk mi?” 
kérdéssel. Luther ezekkel az identitás- és hitkérdésekkel 
évtizedeken át, a legkomolyabban és legőszintébben küz-
dött a káté megírása előtt. Rövid és világos választ azért 
tud adni, mert tudja, ki ő, s kik ők – gondoljunk akár refor-
mátortársaival, támogatóival, ellenfeleivel, követőivel, vi-
tapartnereivel, akár Istennel való kapcsolatára. A 21. szá-
zad fentebb felsorolt izmusai következtében azonban ép-
pen leginkább az identitásunk kérdőjeleződött meg. Mind 
az egyéni, mind a közösségi identitásunk krízisbe került. 
A „Kik vagyunk mi?” kérdésre aligha tudnánk röviden és 
egyértelműen válaszolni úgy, hogy az mindannyiunk szá-
mára teljesen elfogadható lenne. E miatt az identitáskrízis 
miatt nagyon nehezen tudjuk megválaszolni a keresztény 
tanításra vonatkozó kérdéseinket is rövid, világos és egy-
szerű formában. 

Így marad a kérdés: Addig is, amíg mi nem tudunk 
jobb válaszokat adni, vajon a Kis káté feleletei adnak-e 
választ a mai életkérdéseinkre? A káté rövid, világos és 
egyszerű válaszai tudnak-e ma nekünk valódi választ je-
lenteni? Vagy másként fogalmazva: A Kis kátéban talál-
ható rövid mondatok jelentik-e a világos és egyszerű vá-
laszt a mai ember számára? Ezzel vissza is tértünk a Kis 
káté válaszaira vonatkozó első kérdésünkre: a mai egy-
szerű ember a Kis káté válaszaiból mit tud meg a keresz-
tény tanításból?

A Kis káté válaszai

A káté válaszainak vizsgálatakor nem hagyhatjuk fi gyel-
men kívül azt a tényt, hogy a Kis káté nemcsak hogy nem 
norma normans, de vagy norma normata, vagy időnként 
még ennek is fokozott formája, úgy is mondhatnánk: nor-
ma normata normata. Vagyis hitvallási iratként nemcsak 
hogy nem mértékadó norma, mint a Szentírás, hanem a 
Szentíráson megmért s abból levezetett norma – az Apos-
toli hitvallás esetében pedig még a Szentírásból levezett 
hitvallásnak is a levezetett normája. Amikor a Kis káté-
val foglalkozunk, akkor fontos szem előtt tartani, hogy 
legalább három különböző kor embereivel találkozunk: a 
kétezer évvel ezelőtti forrásszöveg megalkotóival, a nor-
ma normans magyarázatául született, ókori fogalmakkal 
operáló Apostoli hitvallás megfogalmazóival, majd azt a 
késő középkori ember számára magyarázatokkal ellátó 
Lutherrel és olvasóközönségével. Őket és az ő gondolata-
ikat tesszük a 21. században élő fi atalok elé. Már magára 
a forrásszövegre is erőteljesen rányomja a bélyegét az 
adott tér, hely, kultúra, kontextus, szóhasználat, világkép, 
ám egy magyarázat funkcióját ellátó szöveg esetén ezek 
még erőteljesebben jelennek meg. Egy adott alapszöveg 
megtanulása is igényel kortörténeti háttérismeretet, de 
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a hozzá tartozó magyarázat duplán igényli. S benne rej-
lik a veszély, hogy ezért duplán elveszíti az érdekességét 
és életszerűségét. Mert míg az alapszöveg valakiknek az 
életkérdéseire ad választ, addig a magyarázat már eze-
ket az életkérdéseket egy újabb szereplő életkérdésein át 
szűri meg és szóhasználatán keresztül fogalmazza meg, 
s így előfordulhat, hogy nemhogy könnyebb, hanem még 
nehezebb azonosulni vele. 

Ugyanakkor magában hordozza azt a lehetőséget is, 
hogy a másik kor szóhasználatát megismerve és képeit 
megértve felfedezhetjük egy másik kor másik emberének 
válaszai mögött a sajátjainkhoz nagyon is hasonló létkér-
déseket és gondolatokat (mint a parancsolatokhoz írt pél-
dák esetében), s ez a rácsodálkozás hatalmas egzisztenci-
ális támogatást és bátorító erőt jelenthet. Ez a felfedezés 
szabadíthat fel minket az alól a „kátékényszer” alól, amely 
minden tanárt és lelkészt szorongat, hogy „azért csak meg 
kellene tanítani valahogy azt a Kis kátét, és azért csak szó 
szerint kellene bevágniuk”. Abban a kérdéstől válaszig 
tartó folyamatban, amelyen végigmegyünk a diákjaink-
kal, menet közben ráismerhetünk és rácsodálkozhatunk 
azokra a több évszázaddal ezelőtt már megfogalmazott, 
kiforrott gondolatokra, amelyek közül némelyik gyöngy-
szemként kerülhet elénk, s amelyeket közösen kiemelve 
akár úgy is dönthetünk, hogy azt érdemes mindannyi-
unknak megtanulnia fejből is. A hitoktatásban gyakran 
alkalmazott „a kevesebb több” elve itt is hasznos lehet szá-
munkra, s nem kell azt gondolnunk, hogy mindig min-
denkinek mindegyik válasz gyöngyszemként jelenik majd 
meg. Amit viszont annak tartunk, azt közösen, közössé-
gi élményként választjuk ki egy folyamat során, s együtt 
tanuljuk meg. 

Gyöngyszemek a kátéban

Merthogy „memoriterként csak »kigyöngyözött« gondo-
latokat, anyagokat, szövegeket érdemes és szokás feladni. 
Rögzítésükkel nemcsak tartalmi gazdagságot nyerünk, 
hanem olyan szellemi tulajdonságokat és képességeket is, 
amelyek szerzőik létrehozó erőfeszítései eredményeként 
mintegy »benne vannak« a műben. A memoriterek ebben 
az értelemben is »kincset« rejtenek magukban.” (Nagy 
2005, 87. o.) A memoritertanulás számos pozitív pedagógiai 
hatása közül (mint például az emlékezetben fontos szere-
pet játszó agyszövet tulajdonságainak javítása, beszédfej-
lesztés, tanulási képesség fejlesztése, megismerő funkciók 
közötti kapcsolatok fejlődése) hadd emeljek ki csak kettőt, 
azok teológiai vonatkozásával együtt. 

Egyrészt a memoriterek a teológia művelésében és az 
egyház életében is nagy szerepet játszó megőrzés és repro-
dukálás pontosságára vannak rendkívül jó hatással. Ezek, 
bár az emlékezet magasabb formái közé tartoznak, mégis 

leglabilisabb és legpontatlanabb megismerő funkcióink kö-
zött vannak. „Nem véletlenül ironizált a francia fi lozófus, 
La Rochefoucauld oly módon, hogy »mindenki az emléke-
zetére panaszkodik, senki sem az értelmére«. A memoritert 
úgy kell számontartanunk, mint az emlékezet stabilizáto-
rát. […] A memoriter emlékezetfejlesztő hatásáról lemon-
dani, azt kihagyni ugyanúgy hiba lenne, mint diff erenci-
álás nélkül általános módszerként használni.” (Uo. 86. o.) 
Az emlékezet és a megőrzés terén a memoriterek nemcsak 
egyéni stabilizátorként, hanem közösségi motivátorként is 
fontos szerepet játszanak, amikor a csoport a közös „kán-
tálással” a szöveget együtt próbálja felidézni, annak min-
den személyes hangsúlyával és válaszkeresési folyamatá-
val együtt. Mert memoritereket felidézni csak együtt, kö-
zösségben érdemes, nem az egyéni számonkérésen kellene 
lennie a hangsúlynak. A megőrzés képességét így a közös-
ségélménnyel együtt fejlesztik a gyöngyszemként kiválasz-
tott memoriterek.

A másik következmény a kezdő kérdésszituációról és 
keresési folyamatról lemaradt tanuló kérdése: Vajon a szö-
vegek formális megtanulásából származhat-e bármi jó, pél-
dául élő hit? Azt tudjuk, hogy hitből fakad a hitvallás, de 
fordítva is lehetséges-e? Hitvallásból is következhet hit? 
Amennyiben a formális ismereteket nemcsak a forma ked-
véért tanítjuk (még a hiányzó fi gyelem esetén sem), hanem 
a formális ismeret kialakulásáért felelős tartalmat is meg-
mutatjuk, és engedjük megszólalni mögötte azt az érzelmet 
és hitet, amelynek túlcsordulása miatt született meg a hit-
vallás, úgy a formális ismeretek tanításának is van értel-
me és haszna. Igaz, ettől kezdve ez már nem csupán for-
mális ismeret átadása. A Lukács evangéliumában találha-
tó igazi kincs „módszeréhez” hasonlítható ez a folyamat: 
„Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 
12,34) Amibe fektetjük a fi gyelmünket, időnket, energián-
kat, oda előbb-utóbb megérkezik a szív is, a hozzá tartozó 
elköteleződéssel együtt. 
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Bevezetés

Amint már a sorozat indításakor is megjegyeztem, a ter-
mészettudomány és a teológia kapcsolatának területén 
leginkább a természettudományokból lelkészi-teológusi 
pályára érkezők munkálkodnak, és Polkinghorne joggal 
hiányolja a két diszciplína párbeszédében a teológusokat. 
Most a kevés kivétel közül a múlt század egyik legjelentő-
sebb teológusa kerül elénk (ezúttal nem anglikán, hanem 
evangélikus), aki mégis vette a fáradságot, hogy a történe-
lem, a fi lozófi a és a természettudományok terén is a dolgok 
mélyére ásson: Wolfh art Pannenberg.

Teológiai látásának tudományos alapját elsősorban tör-
ténelemszemléletében találjuk, tudományelméleti érdeklő-
dése pedig a fi lozófi a és a természettudományok felé viszi.

Életút

Pannenberg 1928. október 2-án született 
az északkelet-németországi Stettinben (ma 
Szczecin, Lengyelország).1 Apja vámtiszt 
volt.2 1942-ben Berlinbe költöztek a köze-
ledő szovjet off enzíva elől, és kis híján ál-
dozatai lettek egy szövetségi bombázásnak. 
A Harmadik Birodalom utolsó napjaiban, 
tizenhat évesen besorozva rövid időre hadi-
fogoly is lett.

Bár gyermekként megkeresztelték az evangélikus egy-
házban, mivel egy vallástól meglehetősen távol álló család-
ba született (McClean 2014), gyermekkorában nem volt 
kapcsolata az egyházzal. Első találkozása a keresztény-
séggel a zene szeretetén keresztül érte: elolvasta Nietzsche 
A tragédia születése a zene lelkéből című művét. Nem győz-
te meg a fi lozófus kritikája a kereszténységről. Nem sok-
kal azelőtt, hogy elkezdte olvasni Nietzsche művét, inten-
zív vallásos élményben volt része, amelyet később „fényél-
ménynek” és élete egyedülálló, legfontosabb élményének 
nevezett (Grenz 1991, 74. o.). 1945 januárjában, miközben 
zongoraórájáról hazafelé gyalogolt, egy amúgy mindennapi 
naplementét nézett. Hirtelen fényt látott a távolban, amely 
vonzotta. Amikor a helyszínre ért, úgy érezte, a fényten-

 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfh art_Pannenberg. 
 2 https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfh art_Pannenberg. 

ger elárasztotta és felemelte őt, amely ugyan nem oltotta 
ki véges létezésének tudatát, mégis átemelte azokon a kor-
látokon, amelyek normál esetben elválasztanak a körülöt-
tünk levő világtól. Utólag, teológusként úgy látta, hogy e 
napon Jézus Krisztus az életét követelte.

Bár misztikus élménye nem közismert, fontos, hogy a 
hitre vezető kezdeti lépéseket egy olyan látomása váltotta 
ki, amely úgy tűnt számára, mint Isten dicsőségének sejtel-
mes kinyilatkoztatása, amely által az örökkévalóság előízét 
kapta. Élményének megértését és az élet értelme utáni sóvár-
gást kutatva a nagy fi lozófusok és vallási gondolkodók mű-
veit kezdte kutatni – de a fi lozófi a nem adott az ilyen vég-
ső kérdésekre választ. Egy középiskolai irodalomtanár, aki 
a második világháború idején a Hitvalló Egyház tagja volt, 
arra bátorította, hogy alaposan vizsgálja meg a keresztény-
séget. Ez vezetett aztán Pannenberg „intellektuális megtéré-

séhez”, amelynek révén arról győződött meg, 
hogy a kereszténység a létező legjobb vallási 
választás mint legjobb fi lozófi a.

Két évvel később végül a teológusi hiva-
tásra szánta el magát. Így hát a második vi-
lágháború után tanulmányokat folytatott 
Berlinben, Göttingenben, Heidelbergben 
(1951) és Bázelben (1950). Barth mellett Bá-
zel ben megkezdett tanulmányai során prob-
lémát jelentett számára tanárának dualista 
felfogása a természeti ismeretek és a Krisz-
tusban adott kinyilatkoztatás kapcsolatáról. 

Ez vezetett annak kísérletéhez, hogy megmutassa azt, hogy 
Isten kinyilatkoztató munkája nincs ellentétben a világgal, 
hanem az a teremtés teljességre juttatása.

Edmund Schlink témavezetése alatt készült doktori 
disszertációját Heidelbergben nyújtotta be 1953-ban. Té-
mája Duns Scotus predesztinációról vallott nézetei vol-
tak (Wildman é. n.). Ugyancsak ebben az évben ordinál-
ták evangélikus lelkésszé. Habilitációs dolgozata (1955) az 
analógia és kinyilatkoztatás nyugati gondolkodásban ját-
szott szerepével foglalkozott. Teológiai oktatói pályafutá-
sát a Heidelbergi Egyetemen kezdte.

1954-ben vette feleségül Hilke Shüttét.3 Rendíthetet-
len társának jelentős szerepe van Pannenberg sikereiben, 
aki jobban vezényelte napjait és döntéseit, mint bármilyen 
edző tehette volna (Clayton 2014).

 3 http://biography.yourdictionary.com/wolfh art-pannenberg.
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Számos nagy nevű egyetem karának volt professzora 
1958 után. 1958–61: a Wuppertali Egyházi Főiskola (a Hit-
valló Egyház teológiai szemináriuma) rendszeres teológiai 
professzora (Moltmann kollégájaként); 1961–1968: Mainzi 
Egyetem; különböző egyetemeken volt vendégprofesszor 
(1963: Chicago, 1966: Harvard, 1967: Claremonti Teológiai 
Iskola); 1968-ban lett a Müncheni Egyetem teológiai karán 
a rendszeres teológia professzora, valamint az általa alapí-
tott Müncheni Ökumenikus Teológiai Intézet igazgatója. 
E helyekről 1993-ban vonult nyugdíjba.

1977-ben a Bajor Tudományos Akadémia Filozófi ai-Tör-
téneti Osztályának teljes jogú tagjává választották. Külön-
böző tudományos intézetekkel tartott szorosabb kapcsola-
tot. 1998. április 1-jéig volt az evangélikus és katolikus teo-
lógusok ökumenikus munkaközösségének tudományos 
vezetője. Élete során a világ több egyeteme adományozott 
neki teológiai díszdoktori címet. 1987-ben megkapta a Szö-
vetségi Érdemrend Keresztjének legmagasabb kitüntetését 
(amelyet 1997-ben visszaadott, lásd alább), 1993-ban a Ba-
jor Érdemrendet, 1995-ben pedig a Bajor Miksa-rend a Tu-
dományért és Művészetért kitüntetését.

85 évesen, 2014. szeptember 4-én hunyt el Münchenben.

Munkásság

Akár lelkes híve legyen valaki, akár kritikusa, kétségtelen, 
hogy Pannenberg minden tekintetben az egyik legjelentő-
sebb 20. századi teológus volt. Talán arról a legismertebb, 
ahogyan a krisztológiát „alulról kiindulva” építi fel a Ná-
záreti Jézus életének és különösen feltámadásának kritikai 
vizsgálatából – ezt már korai művében megalapozta (1966, 
első kiadása: 1964). (E látásmódja akár felidézheti bennünk 
sorozatunk második részéből Polkinghorne bottom-up 
gondolkodását is.) Ugyanakkor sokan nem veszik észre, 
hogy Pannenberg már pályafutásának korai szakaszában 
kombinálja az „alulról eredő” teológiát a „felülről eredő” 
teológiával, mivel a teológiát nem lehet pusztán alulról, az 
antropológiából levezetni, hanem szükség van az istenfo-
galomra is.

Igencsak nehéz helyzetben van, aki valamely teológi-
ai vagy kegyességi irányzatba szeretné őt betuszkolni. Ha 
például a feltámadás történetiségéhez való ragaszkodását 
tekintjük, a konzervatív oldalra helyezhetnénk; ha a kettős 
természettel vagy az eredendő bűnnel kapcsolatos nézetei-
re vetünk pillantást, akkor egyfajta progresszivitást, libe-
ralizmust detektálhatunk. A homoszexualitással szembeni 
kritikája kapcsán pedig egészen odáig ment, hogy kijelent-
se: az az egyház, amelyik elfogadja a homoszexuális gya-
korlatot, többé nem egyház. (1997-ben visszaadta a szövet-
ségi érdemrendet, miután a kitüntetést odaítélték egy lesz-
bikus aktivistának is.) A folyamatteológia képviselői pedig 
azon kijelentésére alapozva kezdtek vele évekig tartó dis-

kurzust, hogy „egy bizonyos korlátozott, de fontos értelem-
ben Isten még nem létezik” (Clayton 2014).

Egy alkalommal azt mondta, sok mindennek nevez-
ték már, de pietistának sosem. Ugyanakkor felesége azt is 
elárulta, hogy mindennap kora hajnalban felkeltek, hogy 
a Szentírást olvassák, énekeljenek és imádkozzanak. Hoz-
zátette: sok pietista büszke lenne erre a szokásra (Guten-
son 2015).

Elképesztő munkatempót állított fel mértékül magá-
nak és másoknak. Egy alkalommal, amikor antropológiai 
könyvén dolgozott, egy tanítványa, Philip Clayton megkér-
dezte, miért néz ki olyan fáradtnak. Azt felelte: a téma iro-
dalma határtalan; eddig napi ötszáz oldalt olvasott el, most 
napi ezerre kapcsolt, hogy mindet elsajátítsa.

Sok kritikát kapott azért, mert eszkatológiai ontológi-
ája fordított kauzalitáshoz vezet: hogyan hathat a jelenre a 
jövő? Befogadhatóe egy visszamenőleges kauzalitás gondo-
lata? Talán pozitív válasz adható ezekre a kérdésekre a mo-
dern fi zika keretein belül is. Messzire vezetne e téma, így 
csak utalok kétrészes cikkemre (Szakács 2018a–b). Pan-
nenberg teológiája felvetette Isten személy voltának kérdé-
sét is. Isten azon szemlélete, miszerint egyfajta mezőként a 
jövőből munkálkodik a világban, lehetővé teszi-e számunk-
ra, hogy személyként tekintsünk Istenre?

Oktatóként nyilván nem prédikált állandó jelleggel, 
így érthető, hogy tudományos munkáinál jóval később 
jelentetett meg igehirdetési kötetet (Pannenberg 1973). 
A textusokból kiindulva általában az igeszakaszhoz tar-
tozó egyik-másik témát fejti ki – ami által nyilvánvaló-
vá lesz, mennyire átjárja egymást a rendszeres teológi-
ai kiindulás és az igehirdetői gyakorlat. A prédikációban 
nem csupán a jelenkori hallgatósághoz és annak helyze-
téhez kell alkalmazkodni, de rá kell mutatni arra a tá-
volságra és ellentétre is, amely az akkori és a mai isme-
retek között feszül. Így érthetjük meg Isten jelenlétét – 
ami a kötet címe is…

Sokakkal együtt Gánóczy Sándor is Pannenberg érde-
meként nevezi meg a teológiához való tudományos, kriti-
kai hozzáállást, „hogy a hit bibliai fogalma érvényre jus-
son, és így a lutheri reformáció egyik központi jelszava, 
a »sola fi de« helyes értelmezést kapjon” (Gánóczy 2018).

Timothy George Pannenberg hibájául rótta fel, hogy 
nem számolt a bűn értelmet megrontó hatásával (Roach 
2014). Valóban elengedhetetlenül fontos azzal is számot 
vetni, mennyire bízhatunk a tudományos gondolkodás-
ban. (Például a jelek szerint sehol nem foglalkozott a mo-
dern logika kérdéseivel.)

A Müncheni Ökumenikus Teológiai Intézet vezetője-
ként természetesen jelentős szerepet játszott az LVSZ és a 
Keresztény Egységtitkárság párbeszédében – amely pél-
dául az 1999-es katolikus–evangélikus közös nyilatko-
zathoz is vezetett, benne sok kölcsönös kiátkozás visz-
szavonásához.
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Pannenberg fi lozófi ai alapkeresése az 

ismeretelméletben, tudományelméletben

Döntő fontosságú számára az episztemológiája, amelyre 
erősen hatott Schlink, aki megkülönböztette az analóg 
igazságot (leíró igazságot vagy modellt) a doxológiai igaz-
ságtól (az igazságot mint az imádatban immanensen meg-
jelenőt). Programadó írásának tételei révén Pannenberg 
(1963) a keresztény hitet megnyitotta az általános emberi 
tapasztalat és a racionális interdiszciplináris párbeszéd 
előtt. További munkásságában e megközelítést bontotta 
ki több irányban is. E téren kiemelkedő fontosságú a tu-
dományelmélet és teológia összefüggéseit vizsgáló műve 
(Pannenberg 1977 [eredetileg: 1973]). Leginkább Popper 
elmélete és Carnap, Weizsäcker ellenvetései nyomán halad, 
némileg Kuhn felfogása is megjelenik, Polányira is utal. 
Először is a logikai pozitivizmustól a kritikai raciona-
lizmusig vezető eszmetörténeti utat igyekszik felvázolni, 
majd a kritikai racionalizmus teológiára való alkalma-
zásának lehetőségeit járja körül, valamint a falszifi káció 
problémáit. A második fejezetben már a szellemtudomá-
nyok „emancipációjáról” ír – azaz a természettudomá-
nyoktól való önállósulásukról. A harmadik fejezetben a 
hermeneutikát mint a megértés metodikáját vizsgálja meg. 
A második rész már végképp minden ponton a teológia 
szempontjaira fi gyel – a teológiára alkalmazva az első rész 
eredményeit. Először is egy teológiatörténeti áttekintést 
ad a negyedik fejezetben arról, miként fogták fel a teológia 
tudomány voltát. Az ötödik fejezetben arra mutat rá, mi-
ként tekinthető a teológia Isten tudományának, amelynek 
először is Isten a tárgya. A hatodik fejezetben a teológia 
belső felosztását tekinti át.

Pannenberg számára Isten igazsága a teológia közpon-
ti hipotézise, amely nyitott az ellenőrzésre, akár elvetésre, 
akár megerősítésre. Ugyanakkor alapvető tény, hogy egy 
ilyen megerősítés sosem végleges, a kérdezésnek és felül-
vizsgálatnak folyamatosan zajlania kell. Ezt Pannenberg 
eszkatologikus szemlélete teljesen magáévá tette. Úgy tű-
nik azonban, nem vetett számot a Gödel-tételek ismeretel-
méleti következményeivel.

A tudományos metodológia, a tudományfi lozófi a szük-
ségessége vezeti oda Pannenberget, hogy felvegye a kap-
csolatot fi lozófusokkal, mint például Gadamer. Természe-
tes, hogy például a fi lozófusként is munkálkodó német fi zi-
kussal, Weizsäckerrel is kapcsolatban állt, akitől át is vette 
a természettörténet (Geschichte der Natur) fogalmát. At-
tól sem riadt vissza, hogy tudományos fogalmakat vegyen 
igénybe teológiájában – például Monod véletlenfogalmát 
a teremtéssel kapcsolja össze, a mágneses mezővel a Szent-
lélek hatásait szemlélteti.

A ’70-es évektől kezdte erőteljesen foglalkoztatni teoló-
gia és természettudomány egymáshoz való viszonya. Ele-
inte Chardin megközelítésére összpontosított, és egyér-

telmű érdeklődést mutatott a természet teológiájának ál-
talános kérdései iránt. A „csak teológusok” között szinte 
egyedülállóan sokat foglalkozott a hit és a természettu-
domány párbeszédével, sorozatunk eddigi szereplőivel 
is együttműködve, disputálva. Ennek egyik példája le-
het, hogy – tulajdonképpen a chardini megközelítést fi -
zikai oldalról feldolgozó – amerikai fi zikus, Frank Tipler 
Ome ga-pont elméletének és az örökkévalóság fi zikai mo-
delljének védelmére kelt, amelyben feltámadásfelfogását 
is el tudta helyezni.

Pannenberg teológiai alapkeresése a 

kinyilatkoztatásban

Pannenberg szerint Isten a történelem során közvetve tárja 
fel önmagát, legfőképpen a feltámadásban, amely nyilváno-
san elérhető, a történelem objektív eseménye, amely által 
mindenkinek közvetett ismerete lehet Istenről, aki csak 
mint Szentháromság ragadható meg – akárcsak Tor rance 
szerint. A Lélek teremtő munkájára a klasszikus fi zika me-
zőelméletét használja leírásként. (Meglepő viszont, hogy 
bár beszél a jövő nyitottságáról, lehetőségeiről, valószínű-
ségről, mégsem viszi tovább e képet olyan irányba, hogy a 
kvantumtérelméletet venné igénybe, amelynek segítségével 
például a részecskekeltő operátorok révén egyfajta modell 
adható a „teremtő cselekvésre”.)

Témabeosztásunk szerint most jött el a megfelelő pil-
lanat, hogy teológusi munkássága kezdetétől induljunk 
újra (Pannenberg 1963). Az egyház hitének lényegét ab-
ban ragadta meg, hogy a történelem vége és a világ jövője 
Jézus Krisztus feltámadásában előzetesen már elérkezett. 
Az elővételezés () ezen feltételezése egész mun-
kásságában alapvető jelentőségű. Hét, exegetikai vizsgá-
latból eredő tézisben foglalja össze a kinyilatkoztatásról 
szóló tanítást, felhasználva hozzá a kötet ószövetségi (Rolf 
Rendtorff ) és újszövetségi (Ulrich Wilckens) tanulmánya-
it: 1. Isten önkinyilatkoztatása közvetetten, Isten történel-
mi cselekedeteiben történik. 2. A kinyilatkoztatás nem a 
feltáruló történelem elején zajlik, hanem a végén. 3. A tör-
ténelemben zajló kinyilatkoztatás mindenki számára nyi-
tott, univerzális jellegű. 4. Isten istenségének egyetemes 
kinyilvánítása még nem valósult meg Izrael történetében, 
hanem csak a Názáreti Jézus küldetésében, amennyiben 
abban minden történés vége előzetesen lezajlik. 5. A Krisz-
tus-történés nem mint Izrael Istene istenségének elszigetelt 
eseménye nyilvánul meg, hanem csak mint Isten Izraellel 
való történetének része. 6. A pogánykeresztény egyházban 
megtalálható zsidóságon kívüli kinyilatkoztatáselképzelé-
sek kialakulásában jutott kifejezésre Isten önigazolásának 
eszkatologikus univerzalitása Jézus küldetése révén. 7. Az 
ige a kinyilatkoztatásra utal mint jóslat, mint útmutatás, 
mint tájékoztatás.
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Érzékelhető, hogy kinyilatkoztatásfelfogására erősen 
hatott egyrészt Barth és Hegel, másrészt a zsidó és keresz-
tény apokaliptika. Az eszkatologikusan kiteljesedő Isten 
országa tehát az a visszafelé ható erő, amely teljessé teszi 
az általunk ismert élet töredezett jellegét. Jézusban az va-
lósult meg előzetesen, ami végül mindannyiunkkal fog: 
a személyes élet teljessé válása az eszkatológiai jövőben.

Életművének tekinthető háromkötetes Rendszeres teo-
lógiájában lényegében véghezvitte azt, amit programadás-
ként megcélzott. Pannenberg a realizmus speciális formá-
ját képviseli, az eszkatológiai realizmust – minden emberi 
tudás (tehát a tudomány általában is, és benne a teológia 
is) átmeneti, hipotetikus. Tehát a történelem és minden 
igazság csak proleptikusan, elővételezésként jelenik meg 
Jézus Krisztus történetében – a keresztény reménység epi-
centruma a jövőben rejtőzik. 1988 tavaszán jelent meg az 
első kötet (magyarul: 2005), amely azt kutatja, milyen tu-
dományos alapjai vannak az Istenről szóló ismereteink-
nek. A második és harmadik kötet a krisztológiát, illetve 
az ekkléziológiát tárgyalja.

Pannenberg legfőbb öröksége, amelyet utódaira ha-
gyott, a teológia felépítésének interdiszciplináris paradig-
mája. Integrálta a bibliai szövegek éleslátású kezelését a teo-
lógiai hagyománnyal történő diszkusszióval, majd pedig 
elővigyázatosan átgondolta azok következményeit a fi ziká-
ra és az ontológiára vonatkozóan. Azon fáradozott, hogy a 
teológiáról kimutassa annak koherenciáját. A teológiai ál-
lításokat doxológiainak nevezte, mert az Istenről szóló be-
széd az imádaton alapszik, és a végső igazolás reményében 
hangzik fel. Meg volt győződve arról, hogy az emberi élet 
vége, és még inkább a történelem vége Isten jövőjébe való 
belépés, amely Jézus feltámadásán alapul.
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Amikor az igazság nincs elrejtve
A szép és az igaz kapcsolatának teológiai megközelítése

g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

Az esztétikai teológia jelentőségét Ulrich Körtner ko-
rántsem az esztétizálódó társadalom igényének kielégíté-
sében határozza meg, hanem a keresztény esztétika szóba 
hozását, párbeszédre való képességének felmutatását tart-
ja jelentősnek (2001), szemben a megtévesztő, „általános 
értelemben vett esztétikával”. Az esztétikai szépnek és a 
teológia igazságfogalmának összekapcsolása, illetve meg-
különböztetése azonban megkerülhetetlen kérdés marad, 
amennyiben nem a természeti teológia útját választja va-
laki. Eberhard Jüngel A szépnek is meg kell halnia című 
tanulmányában arra mutat rá, hogy a szép általános fo-
galma helyett a teológia a szép eszkatologikus meghatá-
rozottságát vallja (1990, 380. o.). 

Jüngel az igaz és a szép kapcsolatát látszólag egyszerű-
en határozza meg: az igaz az, ami a megismerés egy bizo-
nyos módja számára megérdemli, hogy szépnek nevezzék 
(uo. 388. o.). Schiller esztétikaértelmezésének kritikáját ve-
szi alapul, miszerint a szépség az elővételezett igazság lát-
szata, ami felénk tart. Az igazság (), mielőtt kife-
jeződne a megismerő értelem és a dolgok közötti megegye-
zésként, eredetileg az, „hogy a létező önmagát jeleníti meg” 
(uo.), azaz nem csupán előragyogásában vagy előképeiben 
ismerhető fel. A Krisztus-eseményre vetítve az ilyen mó-
dú jelenvalóság viszont csak akkor teljesedhet be, ha felté-
telezzük, hogy a Jézus Krisztusban jelen lévő igazság min-
denre kiterjed (vö. Redeker 2011, 12. o.): Isten lesz minden 
mindenekben, ami az igazság eszkatologikus „el-nem-rej-
tettségeként” fogható fel (Heidegger 1988, 82. o.). Ekkor a 
szépség és az igazság egysége megvalósul. A valódi szépség 
az, amikor az igazság nincs elrejtve. Az igazságot azonban 
életvilágunk jelenlegi feltételei és állapota szerint csak el-
rejtettségében láthatjuk. Ezért helyes látásmódra van szük-
ség ahhoz, hogy a jelen világ állapotában megismerjük és 
felismerjük a szépet mint elrejtett igazságot. 

Mirjam-Christina Redeker hangsúlyozza azt a kü-
lönbségtételt, amelyet Jüngel tesz az evangéliumban fel-
táruló igazság és a műalkotás által kifejeződő igazság kö-
zött. A műalkotásban az igazság csupán előragyogás (Vor-
schein), az evangéliummal ellentétben nem közvetlenül 
tárul fel, mert az igazság Jézus Krisztusban megjelenő te-
remtő világosság. Ezért a műalkotásban megjelenő szépség 
az igazságnak csak látszata és csillogása, ebből fakadóan 
pedig mulandó (Redeker 2011, 25. o.). Ez a tény azonban a 

teológiai igazságfogalom és az esztétikai szépség szükség-
szerű megkülönböztetéséhez vezet, nemcsak az említett 
eszkatologikus beteljesedés, hanem a hittel való ellentété-
ben is, amennyiben a művészet a még be nem teljesedett 
üdvösség megjelenítésének igényével lép fel. Ezért Jüngel 
teológiai látásmódja szerint a szépség az igazságnak nem 
csupán „felragyogása”, ahogyan azt korábban említettük, 
de „illúziója” is egyben (uo.). Ezen a ponton a szépség esz-
tétikai megközelítését, amely a teljesség felmutatására, az 
igazság kifejezésére irányul, kétféle kritika éri, jóllehet 
mindkettő krisztológiai természetű. A kritikák alapjául 
Eberhard Jüngel és Ulrich Körtner számára is az Ézsai-
ás könyvében megjelenő és Jézusra értelmezett szenvedő 
szolga képe szolgál (2001, 4. o.): „Megvetett volt, és embe-
rektől elhagyatott, fájdalmak férfi a, betegség ismerője. Elta-
kartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.” 
(Ézs 53,3) Jüngel számára Jézus megfeszített alakja a szép-
ről való teológiai gondolkodás határa, mivel Jézus Krisz-
tus Isten végérvényes kinyilatkoztatása. Ha pedig a meg-
feszített Jézus alakján a szépség nem volt felfedezhető, ak-
kor ebből a szépség művészetesztétikai értelmezésének a 
vallás igazságértelmezésétől való elválasztása következik.

Körtner a szenvedő szolga alakja kapcsán utal Karl Ro-
senkranz Ästhetik der Häßlichen (A rút esztétikája, 1853) 
című munkájára. Rosenkranz írásában a rút úgy része az 
esztétikának, ahogyan a betegség a patológia tárgya, vagy 
ahogyan a rossz az etika tárgyköréhez tartozik. A rút tema-
tizálása nélkül nem lehetséges ezért a szép teljes megértése 
sem. A rút fogalma elválaszthatatlan a széptől, és létezése 
a szép tagadásának köszönhető. Ezért a rút a szép tagadá-
saként fejeződik ki az alaktalanban, az aszimmetrikusban 
vagy az egység hiányaként (vö. Pöltner 2008, 160–161. o.). 
Körtner ezt a következtetést vonja le: „Az ideológiai teljes-
ség esztétikájától eltérően, amely az életet felemeli, azért, 
hogy kétértelműségét kicselezhesse, Isten Lelke »a rút esz-
tétikájához« vezet, akinek megváltása ígéret és reménység.” 
(Körtner 2001, 4. o.) Ha ezeket az állításokat Paul Tillich 
gondolataival kapcsoljuk össze, akkor megállapítható, hogy 
a tillichi elidegenedés, a különállás vagy még konkrétabban 
az üdvösségnek a gyógyításból hiányzó dimenziója rútnak 
nevezhető. A rút felborítja a szép rendjét, aminek következ-
ménye, hogy a bűn által megrontott világban a szépség és az 
igazság egymásnak feszülnek és nem egységesülnek. Eber-
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hard Jüngel számára a szépség látszata éppen azért tagadha-
tó radikálisan, mert Jézus maga az igazság (Roth 2000, 29. 
o.). A kortárs művészet sem riad vissza ennek kifejezésétől, 
sőt bizonyos esetekben éppen a rút megjelenítésén keresz-
tül éri el célját, a diszharmónia, a formálatlanság, az esz-
tétikailag kellemetlen ábrázolásával. Jüngel azonban ezt a 
töredezettséget alárendeli a művészet szépség iránti törek-
vésének. A világot és a szépet akár dialektikusan megjele-
nítő művészet és a keresztény kérügma meglátása szerint 
így élesen elválnak egymástól, amennyiben a szép az igaz-
ság kifejezője lenne, hiszen csak egy igazság létezik (vö. Re-
deker 2011, 26. o.). Megállapításának fokozott jelentősége 
van – utalva az ószövetségi képtilalomra –, szemben a me-
dializált világlátással, ahol a képek mindinkább az igazság 
esztétikai kifejezőeszközeivé válnak. A vallási képvilág pe-
dig az „implicit vallás” szekularizált formáiban érvényesül 
(lásd Körtner 2001, 5–6. o.), amellyel szemben a kriszto-
lógia felől értelmezett teológiai esztétikának antropológiai 
jelentősége van. Így lesz az istenkép az emberkép korrek-
túrája, az igazság pedig a szép mértékévé.

A szép és a tökéletes

Alexander Gottlieb Baumgarten az esztétika tudományá-
nak megalapítójaként így fogalmazott: „Az esztétika célja 
az érzéki megismerés tökéletessége. Ez azonban a szépség.” 
(Idézi Böhme 2001, 13. o.) Ebben a megállapításban a meg-
ismerés szépségéről van szó, és nem a megismerés tárgyáról 
(uo.). A szépség, tehát a megismerés tárgya „a megjelenő 
vagy az ízlésnek tágabb értelemben érzékelhető tökéletes-
ség”.1 A szépség számunkra ugyancsak relevanciával bíró 
és objektivitásra törekvő megfogalmazását Christian Wolf 
adja: „A szépséget úgy lehet meghatározni, mint a dolgok 
azon képességét, hogy bennünk vágyat ébresztenek, vagy 
mint a tökéletesség megláthatóságát.”2 A fenti meghatáro-
zások mindegyike kifejezi, hogy a szép a tökéletes kifeje-
zője, érzékelhető tökéletesség.

A szép megismerése és megítélése azonban szubjektív 
jelleggel bír. Böhme a Kant számára lényegessé vált szubjek-
tív szépségfogalommal kapcsolatban mutat rá arra, amivel 
véleménye szerint Baumgarten nem számolt: Kant tagadja 
a szép és a tökéletes közötti összefüggést, mert a tökéletes 
feltételezi a tárgyat, amelyhez mérten tökéletesnek tekint-
hető (uo. 14. o.). Gadamer szerint Kant „arra a kérdésre ke-
resett választ, hogy a szép tapasztalatában, amikor »vala-
mit szépnek találunk«, voltaképp mi az, ami kötelező érvé-

 1 Perfectio phaenomenon sive gustui latius dicto observabilis est 
pulcritudo. Idézi Böhme 2001, uo.
 2 Hinc defi niri potest pulchritudo, quod sit rei aptitudo producendi in 
nobis voluptatem, vel, quod sit observabilitas perfecionis. Idézi Böhme 
2001, 13–14. o.

nyű, s nem csupán szubjektív ízlésreakciót juttat kifejezésre” 
(Gadamer 1994, 32. o.). Ugyanakkor felhívja a fi gyelmet ar-
ra, hogy a humanisták az ítélőerőt a sensus communisként 
értelmezték: „Mindenkinek van elég »közös érzéke«, azaz 
ítélőképessége, és ezért elvárhatjuk tőle, hogy tanújelét ad-
ja a »közösségi érzésnek«, a valódi erkölcsi-polgári szolida-
ritásnak.” (Uo. 46. o.) A széphez fűződő intellektuális érdek-
ről című részben Kant pedig így fogalmaz: „Az elme nem 
gondolkodhat el a természet szépségéről anélkül, hogy eköz-
ben ne találná egyszersmind érdekeltnek is magát. Ez az ér-
dek pedig rokonságban áll a morálissal; és aki a természeti 
szép iránt ilyen érdeket tanúsít, az ezt csak annyiban tehe-
ti, amennyiben előzőleg már szilárdan megalapozta érde-
két az erkölcsi jóhoz fűződően.” (Kant 1996–1997, 226. o.) 

Ez lehet az oka annak, hogy Kant óta sokáig az esz-
tétikai nézőpont nem játszott jelentős szerepet a protes-
táns etika számára (Welsch 1994, 3. o.). Ugyanakkor 
Kant az érdeket helyezi a szépség érzékelése és az erköl-
csi jó kapcsolatába. A szép érdekeltté tesz a vele létrejött 
viszonyban, ám az érdekeltség csak akkor lehet auten-
tikus, ha már az érdekelt az erkölcsi jó irányába elköte-
leződött. Az erkölcsi jó ismerete ezért megelőzi az esz-
tétikai szépség által létrejött érdekeltséget és annak kö-
vetkezményét. 

Az esztétika és az etika kapcsolatát vizsgáló tanulmá-
nyában Hans Jürgen Benedict a szépség fogalmát állítja 
a középpontba (2010). „Az esztétika az észlelés (Wahrneh-
mung) művészete. A nagy művészeti alkotások, amelyek 
az elidegenedett világot ábrázolják, azt az ígéretet is tar-
talmazzák, hogy a világ jobbá válhat. Minden művésze-
ti alkotás a megbékélés előjele, és a bibliai üzenethez ha-
sonlóan szól: Ez vagy te. Meg tudod változtatni az élete-
det, légy olyanná, mint ez a vers, ez a zenemű, vagy azt 
ígéri: ne válj olyanná, mint ez a szemétláda. Azonban a 
szociális széppé válás – amely egy remény – olyan, ami 
nem azonnal válik érthetővé. A szociális mai alapszabá-
lya a sikernek, a jónak a nyomára bukkanni, ami szép. 
Azonban mi a szép?” (Uo.)

Benedict a szép mibenlétének kérdését egyrészt társa-
dalmi kontextusban teszi fel, másrészt az egyéni ízlésvilág-
tól elvonatkoztatva kiterjeszti a közösségre, ám mindkettő-
re jellemző a töredékesség és a mulandóság. Az ember tö-
redékességéhez hozzátartozik a szépség, a rászorultság és 
a sokféleség. Erik Parens éppen a mulandóság esztétikai 
jelentőségére mutat rá (1995, 143. o.). Például a rózsabokor, 
miközben változik, új hajtásokat hoz, megjelennek rajta a 
bimbók, amelyek kivirágoznak és kellemes illatot áraszta-
nak, s a rózsabokor ezáltal az esztétikai észlelés és érzéke-
lés forrásává lesz. Ez a példa is mutatja, hogy a mulandó-
ságnak, amelyet változásként tapasztalunk, csak egyik ré-
sze lehet a hozzá társuló félelem, a másik része azonban a 
változás eredménye, ami az esztétikai tapasztalat számá-
ra nélkülözhetetlen.
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Amikor az igazság nincs elrejtve a

Az ideális és a szép

A bibliai narratívában az ember ideális állapota és annak 
helye vagy a múltban, vagy a jövőben fedezhető fel. A múlt-
ban úgy, mint a mára elveszített ideális állapota, amely-
nek szimbóluma a paradicsom. A jövőben pedig mint az 
új Jeruzsálem, az édenkerti állapot megújulása. Az ember 
mindkettőben túl van az erkölcsi kategóriákon, ezért túl 
van „jón és rosszon”; a szépben, az ideálisban, a tökéletes-
ségben él. Az ideális jövőbeliségét a technikai civilizációban 
a fejlődés, míg a keresztény teológiában a megszentelődés 
fogalma fejezi ki, ami Krisztus alakjában az ember ideális 
alakjaként szemlélhetővé vált. „Isten szebb összes teremt-
ményénél. Isten a szépség maga, az igazán szép, mert ő a 
szeretet.” (Haecker 1967, 285. o.) Søren Kierkegaard stádi-
umtanában a szeretetformák közül az isteni szeretet a meg-
határozó, amely meghaladja az emberek közötti szeretet-
kapcsolatokat. „Az első erosz, az érzéki szerelem, a második 
philia, a baráti, testvéri szerelem, a harmadik agapé, Isten 
szerelme. Az első és a harmadik fogalma szerint egyen-
lőtlen, míg a második az egyenlők érzelmi viszonosságát 
testesíti meg. A Vagy-vagy ezzel a hármassággal építkezik.” 
(Heller 2005) Az esztétikát meghaladja az etika, azt pedig 
a vallás. Az ember önmegvalósítása során maga mögött 
hagyja az esztétika szintjét, és átlép az etika színterére. 
Nemcsak néz és szemlél, nemcsak érez és észlel, hanem 
felelőssé is válik azért, amit cselekszik vagy érzékel: „Az 
én vagy-vagy-om nem a jó és rossz közötti választást jelenti 
elsősorban, hanem azt a választást, amellyel jót és rosz-
szat választunk, vagy amellyel jót és rosszat elutasítunk.” 
(Kierkegaard 1994, 204. o.) Ugyanakkor Kierkegaard 
számára az esztétikának mégis jelentős szerepe van: „Az 
esztétikai az emberben az, ami által az ember közvetlenül 
az, ami; az etikai pedig az, ami által az ember az lesz, ami 
lesz.” (Uo. 541. o.) A vallási stádiumban az Istenhez való 
viszonyulás a mértékadó, mert általa lesz az én önmaga 
és nem más: „Az Én a végesség és a végtelenség tudatos 
szintézise, amely önmagához viszonyul, és az a feladata, 
hogy önmagává váljon; ez pedig az Istenhez való viszony 
révén valósítható meg.” (Kierkegaard 1993, 36. o.) Így 
lesz az én olyan irányító tudatossággá, amely az erkölcsi 
kategóriákban gondolkodók számára paradox döntéseket 
is képes hozni, és válhat szenvedélyes Krisztus-követővé, 
amely során Krisztus alakjának, tetteinek és gesztusainak 
esztétikai észlelése jelentőséggel bír.

Az ideális előképe így a jelenben is felfedezhető. Az em-
ber megformálhatóságának szemlélete a „van” és a „kell” 
fogalompárjában mint indikatívuszban és imperatívusz-
ban ragadható meg (lásd Neidhöfer 2000, 163. o.). Az, 
hogy valaminek milyennek kellene lennie, már feltéte-
lezi, hogy valami már most jelen van belőle. Ha az em-
ber ideálisnak vélt formája konkretizálódik, akkor nap-
jainkban – szemben Krisztus alakjával – a következő fo-

galmakkal fejezhető ki: fi ttség, biztonság, jólét, egészség 
és szépség (uo. 163. o.). 

1975-ben a salzburgi ünnepek megnyitó előadásában 
Carl Friedrich von Weizsäcker a széppel szembeni bi-
zalmatlanságra utalt – a szép nem hasznos, nem méltá-
nyos, nem igaz, nem kegyes. Ezek azonban, veti közbe 
Weiz säcker, csupán fontos féligazságok. „A szép a jónak 
egy megjelenési formája, mégpedig közvetetten felfogha-
tó, szemben a hasznos és az erkölcsileg helyes közvetlenül 
érzékelhető formáival.” (Uo. 8. o.) Weizsäcker a szépség 
esztétikai kategóriáját az egészre irányultságában ragad-
ja meg az etika számára, úgy, hogy annak a priori felté-
teleként írja le. Az etika arra irányul, hogy megszüntesse 
a haszon egoista fogalmát. Az erkölcs nem az utolsó elv. 
A szépség értelme a nagyobb összefüggések értelmének 
és jelentésének felfogása, az élethez nélkülözhetetlen ész-
lelése a szükségszerűség pátosza nélkül (uo.). Az életvilág 
esztétizálódását ennek tükrében értelmezhetjük életünk 
elméleti és gyakorlati vonatkozásainak asszimilációja-
ként, „a játékos köztesként” (Bubner 2009, 47. o.), ami az 
egyén számára a szép esztétikai megtapasztalásában tá-
rul fel (vö. Hesse 1990, 46–47. o.). 

Az immanens szépség túlmutat önmagán

Ahogyan a művészre jellemző a stílusa, úgy a teológiai 
látásmód is az ember önmagához és teremtett világhoz 
való viszonyulásának stílusát fejezi ki képvilágán és szim-
bólumrendszerén, liturgiáján és egész egyházi praxisán 
keresztül. Ezt támasztja alá Békefy Lajos megállapítása, 
aki Kálvin esztétikai szemlélete kapcsán hangsúlyozza, 
hogy a reformátor szerint sem csupán a külső szépség, 
hanem Istennek Jézus Krisztusban feltündökölt belső 
szépsége a meghatározó (2010, 94. o.), azaz a testet öltött 
Ige szépsége, ami „nagy érzékenységet mutat a fi zikai 
és a morális szépség iránt” (uo. 95. o.). A szépség Isten 
ajándéka, aki azt az embereknek adja, akik „rezonálnak” 
az általa alkotott szépségre (uo. 96. o.). A szépség tehát 
isteni eredetű, benne Isten szellemisége érződik, ám „az 
immanens szépség mindig túlmutat önmagán” (uo. 97. 
o.). A szeretet széppé alakító erejét hangsúlyozva ír Hans 
Urs von Balthasar: „Ahogy valaki megérlelődik a szeretet 
művében, fölfedezi, hogy ez a szeretet jótékony hatás-
sal van testére-lelkére egyaránt. Ha a kegyelem késztet 
szemlélődésre, akkor még testünket is átformálja. Még 
a legcsúnyább ember is megszépül, ha elmerül az igazi 
szemlélődésben. Egész személyisége olyan vonzó lesz, 
hogy minden jó ember örömmel fogadja a barátságát, 
lelkében fölfrissül, és Istenhez jut közelebb a társaságá-
ban.” (Balthasar 1987, 45. o.)

Amikor a Lét „jelenik meg”, epifánia történik: megje-
lenésében szép, és örömmel tölti el az embert (Balthasar 
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2004, 97. o.). Az így formált életstílus jellegzetesen befoga-
dó, nyitott és integratív. Az ember életlehetőségeit teljessé-
gében törekszik bemutatni.
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Luther és a vallásszabadság modern értelmezése
g  B O L L A  A N D R Á S

 A kereszténység Európában betöltött szerepe gyakran té-
mája napjaink közbeszédének. A vallási pluralizmus egy-
szerre tűnik a kereszténységtől idegennek és ugyanakkor 
az egyház fejlődése következményének is. A nyugati ke-
reszténység vallási toleranciájának egyik jelentős próbaté-
tele a Luther Márton fellépésével kezdődő reformáció volt. 
Rein hardt Hem pel mann megjegyzi, hogy Luther szakított 
azzal a középkori gondolkodással, miszerint az eretnekség 
lélekgyilkosság, de hozzáteszi, hogy „Luther, mint ahogyan 
más reformátorok sem a mai értelemben vett vallásszabad-
ság szószólói voltak” (Hempelmann 2017a, 43. o.). 

A vallásszabadság mai megközelítése és a reformátor 
szemlélete közti különbség leginkább abban állhat, hogy 
míg az előző elfogadja a különböző, akár nem keresztény 
hitek párhuzamos együttélését egy adott területen, a refor-
máció csupán egyetlen hit előmozdításával kívánt foglalkoz-
ni (uo. 44. o.). A reformáció abból a felismerésből indult ki, 
hogy csupán egyetlen igazság létezik, és a mozgalom köve-
tői a hivatalos egyház ellenkezésével szemben is vállalták, 
hogy kiálljanak az általuk igaznak vélt hittételek mellett. 
Ennek ellenére Hempelmann érvelését követve arról győ-
ződhetünk meg, hogy épp Luther volt az, aki A világi felső-
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ségről című iratában (1523) az eltérő vallási nézeteket békés 
módon kívánta ütköztetni: „Mert az eretnekséget sohasem 
lehet erőszakkal elnyomni, ahhoz más eszköz kell; itt más 
kérdésekről van szó, semhogy azokat fegyverrel lehetne el-
intézni. Isten igéje intézkedjék ebben; ha az nem elegendő, 
elintézetlen marad a világi hatalom előtt, még ha vérrel tölti 
is meg a világot. Az eretnekség lelki baj, azt nem lehet sem-
miféle karddal vágni, semmiféle tűzzel elégetni, semmiféle 
vízzel megfullasztani.” (LM 3: 394–395. o.)

Lehetséges, hogy éppen a reformáció hitvitái tanították 
meg a keresztény egyházakat a toleranciára, így ma már az 
egyházak „összekötik a saját hitvallásukat azzal, hogy tisz-
teletben tarták az idegen világnézeti irányzatokat, és kiáll-
nak a vallásszabadság és tolerancia mellett, ami a különbö-
zőséget, és ha szükséges, az elhatárolódást is valóban ma-
gában foglalja” – fogalmaz Hempelmann (2017a, 43. o.). 
Sőt azt is hozzáteszi, hogy a vallási sokszínűség, amelyben 
a keresztény üzenet megszólal, a „vallásszabadság üdvöz-
lendő következményének” tekinthető (uo.). Hempelmann 
megállapítása helyes lehet, ha fi gyelembe vesszük, hogy a 
keresztény vallás követői sok országban kisebbséget alkot-
nak, és így jelentőséget nyer a vallásszabadság biztosítása a 
mindenkori állam részéről. Amennyiben ugyanis a több-
ség által képviselt hit egyedül uralkodóvá válik, korlátoz-
va a hit szempontjából kisebbségben lévők szabad vallás-
gyakorlását, a hivatalosan szekuláris államban a keresz-
ténység sem feltétlenül lesz biztonságban.

Hempelmann ugyanakkor felhívja a fi gyelmet a val-
lási és politikai extrémizmus veszélyeire, különösen ki-
emelve az iszlamista terror elleni fellépést mind politikai-
lag, mind büntetőjogilag; továbbá fontos szerepet szán az 
iszlám teológusoknak, akik elhatárolódnak az „erőszakot 
legitimáló Korán-értelmezésektől, és önkritikus és törté-
nelmi perspektíváért szállnak síkra” (uo. 44. o.). Hempel-
mann célkitűzése azonban csak akkor elérhető, ameny-
nyiben a keresztény írásértelmezés és az abból levezetett 
társadalmi szemlélet iszlám vallási környezetben is alkal-
mazható. Vagyis a szemléletváltás előfeltétele, hogy egyál-
talán magára a reformra mint olyanra van-e lehetőség az 
iszlámban. A szerző a vallásgyakorlás és valláskritika sza-
badságát feltehetőleg keresztény szempontból közelíti meg 
és üdvözölendőnek ítéli, sőt a nyilvános teológia feladatá-
nak tartja síkra szállni a vallási kérdések szabadságáért, 
„gazdagítja ezzel a világnézeti sokszínűséget és megerősí-
ti a vallási sokszínűség jogosságát és megkérdőjelezhetet-
lenségét” (uo.). Kérdéses azonban, hogy más vallások vagy 
akár magának a kereszténységnek a tanítása mekkora te-
ret ad a vallási pluralizmusnak.

Hempelmann gondolatára refl ektálva azonban az lát-
ható, hogy a gyakorlatban a nyugati világ országaiban él-
vezett vallásszabadság megítélésénél alapvetően feloldha-
tatlan konfl iktust okoz a különböző, a kizárólagos igazság 
birtoklására igényt tartó vallások jelenléte. Az állam vallási 

semlegessége nehezen biztosítható, mert az általa képviselt 
értékek vagy valamely vallás tantételeit tükrözik – és ezzel 
az állam akár akaratlanul bizonyos vallásokat favorizál –, 
vagy pedig sértik bizonyos állampolgárok hitbeli meggyő-
ződését. Hempelmann megállapítja, hogy a pluralista tár-
sadalmakban sem lehet azonban megtűrni az „emberelle-
nes ideológiákat”, bármely oldalról is érkezzenek, továbbá 
úgy tarja, hogy a rasszizmus és az antiszemitizmus a ke-
resztény hittel összeegyeztethetetlen (uo.). Azonban ez az 
álláspont is értékítéletet tartalmaz, mert bizonyos társa-
dalmilag elfogadott normákat a vallási nézetek fölé rendel, 
és azok alapján kizárhatónak tart bizonyos erőszakot szü-
lő ideológiákat. Sarkítva, pusztán elméletileg ez sem biz-
tosítja a vallás teljes szabadságát, hiszen kizárja azokat a 
ma már primitívnek tartott vallásokat, amelyeknek része 
például az emberáldozat.

Talán mondhatjuk, hogy a modern nyugati államok-
ban a keresztény hit továbbra is hallgatólagosan az állam 
irányításához szükséges értékek legfontosabb hordozója, 
fogalmaink nagy részét is ebből kölcsönözzük, amelyek 
egy bizonyos erkölcsi rendszer felsőbbrendűségét feltéte-
lezik. Még akkor is, ha bizonyos pártok, médiumok min-
dent megtesznek a kereszténység lejáratásáért és kiszorí-
tásáért. Az iszlámmal kapcsolatban megjegyezhető, hogy 
a nyugati világ országai nem tudnak alkalmazkodni töb-
bek között a poligám társadalomhoz, és nehezen biztosít-
ják a kereteket az iszlám vallási ünnepek megtartásához.

A korábban idézett lutheri gondolat hasznos vezérfo-
nal lehet a felvázolt probléma feloldásához. A középkori 
egyházi felfogás minden bizonnyal nem fogadta volna el a 
mai vallási pluralitást, még csak azt a tételt sem, hogy az 
emberellenes ideológiák kerülendőek, hiszen, ahogy Hem-
pelmann megjegyezte, az eretnekséget lélekgyilkosságnak 
tartották. Hozzátehetjük, hogy ezzel potenciálisan legiti-
málhatóvá tették az eretnekek üldözését vagy akár kivég-
zését. Luther azonban mérföldkövet jelentő kijelentést tett, 
amikor (legalábbis ekkor még) elismerte, hogy az eretnek-
ség lelki ügy, és ezen erőszakkal sem lehet változtatni. Ez 
olyan ponttá válhatna a vallásközi párbeszédben, amely 
széles körű elfogadásra találhatna, hiszen a történelmi ta-
pasztalat is bizonyosan igazolhatja, hogy vallási nézetek 
kényszerítése sosem vezetett tartós eredményhez. Keresz-
tény szempontból Jézus is ezt az álláspontot erősíti meg, 
hiszen nem szállt szembe erőszakkal a pogányokkal, nem 
kényszerített senkit a tanításai elfogadására, hanem kö-
vetőit mint a szükségszerűen üldözöttek csoportját hatá-
rozta meg (Jn 15,20).

A szabadság lutheri értelmezését jól mutatja a reformá-
tortól való idézet A keresztyén ember szabadságáról című 
iratból: „A keresztyén ember [a hitben] szabad ura min-
dennek, és nincs alávetve senkinek. A keresztyén ember 
[a szeretetben] készséges szolgája mindennek, és alá van 
vetve mindenkinek.” (Lásd Hempelmann 2017b, 444. o.). 
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Luther Mártonnak a hit területén mutatott türelme hoz-
zájárult egy igazságosabb, felszabadultabb vallási rendszer 
alapjainak kialakításához, gondolva akár az egyházon be-
lül elért lelki szabadságra vagy a vallásközi párbeszédben 
elért megbékélésre. Hozzá kell tenni, hogy az imént felso-
rolt két eredmény inkább csak visszatekintve állja meg a 
helyét. Luther célja ugyanis az egyház kincsének, az evan-
géliumnak az újbóli felfedezése volt, és a Jézus Krisztus-
ban és Isten igéjében való igazságra alapozta a keresztény 
ember szabadságát. 

Tavaly, a reformáció jubileumának évében az USA-ban 
tanulhattam egy evangélikus teológián (Trinity Lutheran 
Seminary, Columbus, Ohio), így az itthon rendezett prog-
ramok helyett az ottani eseményeknek lehettem részese. 
Míg a reformációt Németországban „sok kreativitással, 
de erőfeszítéssel is összekötött reformáció évi” tevékeny-
ségekkel ünnepelték (uo.), az Amerikai Evangélikus Egy-
házban (ELCA) a teológián tapasztaltak alapján jóval gyen-
gébb visszhangja lehetett az évfordulónak. Egy reformáci-
ói istentiszteletet tartottunk októberben a Trinityn, illetve 
az október 31-ét követő vasárnapon tartották több gyüle-
kezetben a megemlékezést. Ezen kívül egy Luther-projek-
tet kellett készítenünk egyháztörténet órára, amelyre egy 
novellát írtam Luther Wartburg várában átélt lelki vívó-
dásáról, de például grafi kával vagy képregénnyel is lehe-
tett készülni. Teológustársaimmal beszélgetve ők is úgy 
találták, hogy a helyi egyházmegyében nem kapott nagy 
hangsúlyt a jubileum. 

A legvalószínűbb magyarázatnak erre az tűnik, hogy 
a reformáció fontos eseményei mind Európához köthe-
tők, és a lutheránusok csak később érkeztek az Államok-
ba, így az amerikai egyház mind térben, mind időben tá-
vol állt Luther Mártontól. Emellett kiemelendő, hogy az 
amerikai kereszténység a kezdetektől erősen ökumeni-
kus szemléletű volt, és ez ma is ugyanúgy tapasztalható; 
az ELCA és a Trinity professzorai is aktívan részt vesznek 
a felekezetközi, főként a katolikus–evangélikus párbeszéd-
ben. Emellett az ELCA legfontosabb ökumenikus partnere 
az USA-beli Anglikán Egyház (Episcopal Church), amely-
lyel a Porvoo-i Közösséghez hasonló kapcsolatban állnak, 

valamint 2016-ig a Trinity otthont is adott az anglikánok 
egyik szemináriumának. Az angol hatás mind a teológiai, 
mind a liturgiai szemléletben domináns, a liturgikát ok-
tató professzor elmondása szerint kezdetben az evangéli-
kusok is az anglikánok imakönyvét használták (Book of 
Common Prayer), ahelyett, hogy a német szövegek fordí-
tásával bajlódtak volna, és maga is humorosan megjegyez-
te, hogy liturgiai szempontból olykor „anglikán az akcen-
tusa”. Az angol hatás és az ahhoz hozzáadódó, túlnyomó 
többségében evangelikál kereszténység mind csak közve-
tetten kapcsolódik a wittenbergi eseményekhez, és emel-
lett még a központi teológiai témák iránti érdektelenséget 
is tapasztaltam. A reformációra való igény ma is érezhető 
a helyi egyházban, ez azonban kevésbé teológiai megúju-
lást, mintsem társadalmi igazságosságra törekvést jelent 
(social justice). Amerikában Martin Luther King neve jóval 
ismerősebben cseng, mint a reformátoré, így nem megle-
pő, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelem 
az ELCA prioritásai közé tartozik, ami akár napi szinten is 
érezhető. A sokáig fennálló rabszolgatartás és szegregáció 
rendszere olyan környezetet teremtett, amelyben az egy-
házaknak folyamatosan fel kell szólalniuk a vélt vagy valós 
igazságtalanságok miatt, akár ellentétes hangokkal szem-
ben is. Az ELCA evangélikus identitása annyiban külön-
bözik a Magyarországi Evangélikus Egyházétól, hogy bár 
a reformáció eseménye szintén meghatározó, a társadal-
mi aktivizmus hangsúlya mellett talán kevesebb fi gyelem 
jut rá, és másképp is értelmezik.
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 Bevezetés

Az egyház és benne a hazai evangélikusság történelme 
során az úrvacsora megélése több jelentős hangsúlyválto-
záson ment keresztül. Az óegyházban mindennapos ke-
nyértöréstől a német reformáció által megtartott „minden 
főistentisztelet úrvacsorai istentisztelet” elven, majd a raci-
onalizmus évi egy-két alkalmán át jutottunk a nagyünnepi, 
majd a havi, sok helyen a heti úrvacsorai istentisztelethez. 
Örvendetes módon a legtöbb helyen már nem az istentisz-
telethez csatlakozó függelékként, hanem a lutheri istentisz-
telet értelme szerint az istentisztelet részeként ünnepeljük. 
Eme pozitív szemléletváltás, az ökumenikus folyamatok és 
a gyülekezeti tagok felől megnyilvánuló kérdések szüksé-
gessé teszik néhány, az úrvacsorához kapcsolódó kérdés 
közös végiggondolását.

Alapvetés

A Szentírás és hitvallási irataink szerint a keresztség az 
üdvösség feltétele, az egyházhoz tartozás jele. 

A gyermekkeresztség elterjedésével az óegyházi felfo-
gás szerint együtt járt az úrvacsora is, amint ez a keleti és 
a bizánci ortodox gyakorlatban ma is látható. A nyugati ke-
reszténység a IV. lateráni zsinaton (1215) kapcsolta a gyó-
náshoz az úrvacsorát, a hetedik életévet mint kánoni határt 
megjelölve. A konfi rmáció a reformáció második nemze-
déke alatt alakult ki – egyfajta kompromisszumként a re-
formáció radikális ágával – a saját hitvallástétel alkalma-
ként, az evangélikus egyházak egy részében azonban csak 
a pietizmus korában lett általánossá. 

Az úrvacsora a keresztségben kapott közösségi elhívás-
ra is emlékeztet. A konfi rmáció a gyermekkeresztségben 
megkapott isteni ajándékokat teszi tudatossá, így azt, hogy 
a keresztség által Isten gyermeke lettem, megszabadultam 
az eredendő bűntől, és Krisztus népének, az egyháznak tag-
jává lettem, amelyben Isten még sok ajándékkal halmoz el: 
testét és vérét adja, megbocsátja bűneimet, tanít és biztat, 
vigasztal és erősít igéje által, közösségbe állít a testvérek-
kel. A konfi rmációi hitvallás ennek kifejezése. Amit egy-
kor szüleink és keresztszüleink mondtak el, azt most már 
saját magunk meg tudjuk vallani. Ezt a hitvallást meg-
erősíti Isten az igei áldással (konfi rmál), amely azt jelenti, 
hogy ajándékait, ígéretét ezután is megtartja számunkra. 

Gyülekezeti szempontok

Általános gyakorlat, hogy az úrvacsorai oltárhoz azok a 
gyermekek és felnőttek is kijönnek (kijöhetnek) áldásért, 
akik nem részesülhetnek a szent jegyekben, de a közösség-
ből részesülni szeretnének.

Ekkleziológiailag a gyermek és a fi atal nem a holnap 
egyháza, hanem már a máé is, ezért ebből a szeretetkö-
zösségből nem zárható ki! Fejlődés-lélektani szempont-
ból sem optimális a kamaszkori első úrvacsora. Nem köt-
hető az úrvacsora vétele a teljes tanítás megértéséhez, hi-
szen egyrészt a misztériumjelleg miatt ez nem is lehetséges, 
másrészt ez a feltétel megtagadná a demenciával vagy értel-
mi korlátokkal élőktől is Jézus asztalközösségének megé-
lését. Utóbbi szempontot is vizsgálni kell, gyülekezeteink 
elöregedése miatt (úrvacsora gyermekekkel vagy úrvacso-
ra mindenkivel).
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Kitekintés

Az európai evangélikus egyházak nagy része az elmúlt év-
tizedek során lehetőséget teremtett a gyermekekkel közös 
úrvacsoravételre. A kérdés hangsúlyos voltát jelzi, hogy 
ebben az esetben nem a megszokott kegyességi vagy a hit-
vallási pozíciók alkotják a határvonalat a bevezetők és (a 
még) be nem vezetők közt. Általánosságban a gyermekek 
úrvacsoravételének feltétele a szülői (nagyszülői, kereszt-
szülői) felkészítés, a közönséges táplálkozástól eltérő jelen-
tés tudatosítása. Ehhez a felkészítéshez a lelkész/hitoktató 
ad(hat) tartalmi és módszertani segítséget. 

A mai helyzet sajátossága, hogy nemcsak különböző 
hitvallású egyházakhoz tartozó családtagok számára tér el 
az első úrvacsoravételek életkora, de az evangélikus öku-
menében (földrajzi értelemben) is nagyok a különbségek, 
biblikus alapok nélkül. 

A konfi rmáció azonban meghatározó fordulópont ma-
rad az önálló úrvacsoravétel, a keresztszülői felelősségvál-
lalás szempontjából.

A kísérletezésekkel és a sokszínű egyéni megoldási ötle-
tekkel szemben célszerű egy egységes megoldás bevezetése. 
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A belmisszió mai lehetőségei és módszerei
g  D E Á K  L Á S Z L Ó

 Kezdjük a lényeggel: napjainkban a belmisszió területén 
óriási lehetőségek vannak, s az ehhez kapcsolódó módsze-
reknek is gazdag tárháza áll a lelkészek, gyülekezetek ren-
delkezésére. Lehetőségünk van szabadtéri és zenés evangé-
lizációk tartására, kisebb házi csoportok szervezésére, sőt 
egyre nagyobb teret kap a virtuális térben történő bizony-
ságtétel is. Szólhatunk a templomban, a fő téren, tévében, 
rádióban, YouTube-csatornán és az élet ezernyi területén. 

Ezekről a módszerekről és lehetőségekről könyvek tu-
catjai írnak, s ezeknek – akár csak vázlatos összefoglalása 
is – bőven szétfeszíti ennek az írásnak a kereteit. 

Éppen ezért az egész kérdés központi eleméről, a legfon-
tosabb dologról szeretnék írni, s ez nem más, mint a gyüle-
kezeti tagok tudatos misszionárius-, illetve tanítványképzése.

Amennyiben a gyülekezeti tagjaink tudatos tanítvá-
nyokká válnak, a Szentlélek vezetése által fognak kapni 
bölcsességet, lendületet és ötletet, hogy melyik területen, 
hogyan lépjenek ki a templom falain kívülre. 

Ha nincsenek egy gyülekezetben ilyen emberek, akkor 
egyik módszer sem fog érni semmit, hiszen mindegyiknek 
az odaszánt – az alkalmat szervező, azért imádkozó – ke-
resztény ember adja a hiteles hátterét.

Minden település, gyülekezet más lehet az általa meg-
valósítani kívánt alkalmak tekintetében, de egy nem hi-
ányozhat: az elkötelezett, odaszánt tanítványok csapata! 
Amíg ez nincs meg egy gyülekezetben, addig hiába van 
ezernyi módszer és lehetőség, éppen a lényeg hiányzik. 

Meggyőződésem, hogy minél több olyan alkalomra van 
szükség, ahol a gyülekezeti tagjaink átélik, hogy küldeté-
sük van, meg kell szólítaniuk másokat az evangéliummal. 

Ez három fontos területen kell hogy megvalósuljon: 
igehirdetés, személyes beszélgetés, megfelelő továbbképzé-
sek szervezése.

Érdemes végiggondolni, hogy a mai evangélikus gyü-
lekezetekben mekkora hangsúlyt helyezünk ezekre a te-
rületekre.

Igehirdetés – teológiai megalapozás, feladatkör 

megerősítése

A legtöbb gyülekezetben ez az egyetlen alkalom, ahol min-
denkit el lehet érni, mert a személyes beszélgetésre vagy a 
továbbképzésre nem jönnek el az emberek.
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Nagyon fontosnak tartom, hogy az igehirdetésnek le-
gyen olyan üzenete, amely a hallgatókban erősíti a tanít-
ványi jelleget, azt a feladatot, hogy amit hallottak, tovább 
kell adni a hétköznapokban, családjukban, munkahelyü-
kön, baráti körükben. 

Fontos, hogy akik között a hívő ember éli a hétköznap-
jait, azok tudják, hogy ő Krisztushoz tartozik! Fontos, hogy 
meg tudják szólítani, ha Istennel, hittel, elmúlással kapcso-
latos kérdéseik vannak. Fontos, hogy ilyenkor hiteles vála-
szokat tudjanak adni.

Személyes beszélgetés – egyéni kísérés, 

biztonságos háttér biztosítása

Egy lelkésznek sokat kell imádkoznia azért, hogy észreve-
gye és jól ki tudja választani a munkatársait, azokat, akik 
részt tudnak venni a missziói szolgálatban. Olyan embe-
reket, akik a hétköznapokban bizonyságot tudnak tenni, 
és készek alkalmak szervezésében is részt vállalni. Velük 
fontos rendszeresen együtt imádkozni, beszélgetni, átbe-
szélni a kudarcokat és örömöket.

Missziói továbbképzés – gyakorlati ismeretek

Meggyőződésem, hogy elengedhetetlen a tudatos tovább-
képzés. Ha megvan a megfelelő teológiai tudása valakinek, 
az nagyon fontos, de mindezt személyes üzenetté formál-
ni és átadni egy egészen más világban élő, másként gon-
dolkozó, talán meggyőződéses ateista embernek egészen 
más kihívás. 

Sokan küzdenek is vele. Rendszeresen hallom: „Lelkész 
úr, tudtam, hogy mondanom kéne valamit, de nem tud-
tam, hogyan szólaljak meg.” „Mit mondjak egy gyászoló 
munkatársamnak?” „Hogyan szólítsam meg?”

Tudom, hogy a misszió a Szentlélek munkája, és nem 
módszerek betanulása, a Lélek világosít meg minket egy 
adott helyzetben, de óriási hiba kijátszani a kettőt egy-
más ellen!

Érdemes megnézni Jézus módszerét. A teológiai taní-
tás mellett Jézus képezte tanítványait: hároméves „bentla-
kásos” továbbképzés során sajátították el Jézustól az öröm-
hír továbbadásának módját. Látták, hogy Jézus – akár egy 
ellenséges közegben – hogyan kérdezett, válaszolt, értett 
egyet vagy utasított vissza valamit. Olykor egyedül próbál-
koztak, aztán Jézussal megbeszélték, hogy miért nem sike-
rült, vagy éppen miért volt áldás a szavaikon. S három év 
után kapták a parancsot: „Menjetek el, tegyetek tanítvány-
nyá minden népet.”

Szintén érdemes megnézi Pál apostolt, aki először csen-
des magányában alaposan felvértezte magát az ige ismere-

tével. Majd évek múlva Barnabás mellett tanulta meg, hogy 
miként lehet a tudást átadni helytartónak, katonának, zsi-
dónak, pogánynak.

Ez a fajta képzés valósul meg legkevésbé egyházunk-
ban, de mindenkinek nagyon tudom ajánlani – olyan lel-
készként, aki átélte ennek az áldásait. 

A kispesti gyülekezetben egy felekezetközi alapítvány 
tartott egy képzést. A képzés abban segítette a résztvevő-
ket, hogy a saját közösségükben miként tudnak embere-
ket megszólítani, miként tudnak úgy beszélgetni velük, 
hogy az a beszélgetőtársat ne eltávolítsa Istentől, hanem 
egy lépéssel közelebb vigye (IHS Alapítvány – Hétközna-
pi evangélizáció).

A hitetlen emberekben általában háromféle akadály él: 
érzelmi, értelmi, akarati. 

Hibás hozzáállással, túl általános vagy túl direkt meg-
szólítással csak még nagyobb érzelmi akadályt építünk az 
emberekben, erősítjük a bennük lévő rossz élményeket, s 
ezzel nemhogy közelebb kerülnének Krisztushoz, hanem 
még távolabb. Ezért szükséges az evangélium továbbadá-
sának a módszerét is ismerni, gyakorolni, erre lelkileg fel-
készülni.

Sokszor nehéznek tűnik gyülekezeteinkben egy egész 
napos továbbképzést megszervezni, annyira elfoglaltak az 
emberek. Nálunk sem indult könnyen, egy évvel koráb-
ban le kellett mondani a továbbképzést a kevés jelentke-
ző miatt, de utána – egy év tudatosan felépített munkával 
– már harminc résztvevővel voltunk együtt. Sikerült ins-
pirálni őket, megértetni velük, hogy legyenek nyitottak az 
új módszerek felé. Az alkalom végére átéltük, hogy sokak 
számára meghatározóvá vált, amit hallottak, átélték és el 
is kezdték megvalósítani a hétköznapokban. Bátrabb bi-
zonyságtevőkké lettek olyan közegben, ahol eddig nem 
mertek megszólalni.

Egy ilyen képzés egyszerre misszió a gyülekezeti ta-
gok felé, akik megerősödnek általa, és misszió a kívülál-
lók felé is. 

Hiszem, hogy élő hitű gyülekezeti tagokkal már min-
denféle módszer és alkalom megvalósítható lesz! De a fel-
készülés nem maradhat el.

Ajánlott irodalom
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Hittankönyveink mérlegen
g  K O C Z O R  T A M Á S

Már-már közhelynek számít az a tapasztalat, hogy a felnö-
vő nemzedék olyan változatosan és gyorsan fejlődik, hogy 
a tanítási technikákat, eszközöket szinte évente kellene 
újragondolni, a szellemi elvárásokhoz igazítani. Igaz ez a 
tankönyvekre nézve is. 

A hitoktatásnak is fejlődnie kell. Az egyház többi mun-
kaágával együtt szembe kell néznie a megközelítések újra-
fogalmazásának, új utak keresésének kényszerével. Ezek 
hiányában légüres térbe kerül, mondanivalójával képte-
len elérni az új nemzedéket. 

Olyan fi atalok számára készítettünk tankönyvet, akik 
számára lehet, hogy maga a könyv is néhány éven belül 
idejétmúlt eszköz lesz, mert legyűri a digitális, mozgó vi-
lág a maga többszintes gondolati rendszerével.

Az oktatók összefüggésében új tankönyvcsaládok lét-
rehozása mindig neuralgikus kérdés, hiszen a megszokot-
tat elhagyni nehéz. Azok, akik a bejáratott könyvekhez al-
kalmazták oktatási módszereiket, nehezen kezdenek újat. 
Az új végiggondolási rendszerek azonban óhatatlanul meg 
is újítanak minket. 

Az nem várható, hogy a lelkészi munkaközösség témá-
ra fordított ideje elég lesz arra, hogy az új tankönyvcsalá-
dot aprólékos értékelés alá vegye, hiszen ez – a könyveken 
kívül a tanári kézikönyvekkel együtt – tetemes anyag. En-
nek is megvan a megfelelő felülete, hiszen a tankönyvírók 
minden felhasználót arra biztatnak, hogy küldjék el visz-
szajelzéseiket a katechetikai munkacsoportnak, amely fe-
lelős a kiadványokért. Kiragadott részletek értékelése köny-
nyen vezet tévútra. 

Javaslatom, hogy ehelyett néhány nagyívű gondolatot 
vessünk fel, amelybe a felhasználók könyvekkel kapcsolatos 
személyes élményei is óhatatlanul bekapcsolódnak majd.

Tankönyves és tankönyv nélküli tanítás

A keresztény tanítás személyes jellege mindig felveti ezt 
a kérdést. Jézus beszélt a tanítványokhoz, az igehirdetés 
alapvetően nem leírt műfaj. Az oktatás természetes ré-
sze a leírt anyag, a bonyolult rendszerek, nehéz fogalmak 
rögzítésének fontos eszköze a tankönyv. Ha a tankönyves 
vagy tankönyv nélküli módszer tekintetében döntünk, egy-
idejűleg a hitoktatás jellegéről is döntenünk kell: a hittan 
személyes bizonyságtétel, egyféle igehirdetés vagy inkább 
a teológiai rendszer megértetése, tisztázás, átláthatóság.

Refl exből azt mondja erre minden hitoktató, hogy nem 
kell választani, mindkettőnek benne kell lennie a jó taní-

tásban, azonban az arculat kialakítását éppen az adja, hogy 
milyen módon használjuk tankönyveinket. 

Az új tankönyvcsalád egyik erőssége, hogy ki lehet te-
kinteni a könyvből. 

Ha mérlegre helyezzük tankönyveinket, akkor ezt csak 
a tanári kézikönyvekkel együtt tehetjük meg. Gyakran el-
hangzó kitétel, hogy a tanári kézikönyvek nélkül nem sza-
bad használni a tankönyveket. Vannak részei, amelyeket 
nem is lehet, hiszen ott értjük meg a szerzők szándékait, 
de még fontosabb az, hogy a tanári kézikönyvek segítenek 
abban, hogy hogyan nézzünk ki a leírt anyagból, hogyan 
válik az ott felvázolt kép, történet, tétel beszélgetéssé, gon-
dolkodássá, hitvallássá. 

Ebben a témában a másik nagyon fontos kérdés a hit-
oktató személye. Akik tankönyvet írtunk, kiálltunk az or-
szág evangélikus hitoktatói elé. Sokan sokféleképpen szól-
tak hozzá a kész anyaghoz. Sok jóindulatot láttunk, ame-
lyet hálásan fogadtunk. Kitűnt a teológiai sokszínűség is, 
amiről majd később essen szó. A legfájóbb azonban azok-
nak a hozzászólásoknak a sora volt, amelyekben a vissza-
jelző hitoktatóknak az a vágya szólalt meg, hogy a könyv 
oldja meg a hittanórákat. A tankönyvek nem helyettesít-
hetik a hitoktatót. Egy-egy témában, amelyeket az órák cí-
me sorba állít, a tankönyvi anyag nélkül is kellene tudnia 
a lelkésznek, hitoktatónak órát tartania. A tankönyv a bir-
tokolt tudásnak szeretne utakat mutatni.

Ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódik a csoportok sok-
színűsége: városi vagy falusi, egyszemélyes vagy osztály-
nyi. Az adott könyv méretre szabása komoly szakmai fel-
adat. Eleve tudtuk, hogy nem tudunk eleget tenni min-
den kritériumnak, hiszen egy egy-két fős hittanórán más 
módszerek kerülnek előtérbe, mint egy egyházi gimnázi-
um nagy osztályában. Egy olyan játék eljátszása egy gye-
rekkel, amelyet hozzávetőleg egy tíz-tizenöt fős körre ter-
veztek, nehéz  feladat. Ez azonban csak jelzés. A témák és 
kérdések, a megértés és a megtérés személyes ügy, és nem 
is lehet más. Könyvekről kell beszélnünk? Nem, hitokta-
tásról, amelynek eszközei ezek a könyvek.

A teológiai pluralitás problémája

Minden tankönyv egyféle hitvallás. Lehet azt mondani, 
hogy egy tanítás „elfogulatlan” és „szellemileg független”, 
de ez soha nem igaz. A tanító, ebben az esetben a könyv-
író személye, hite átüt a leckéken. Talán nem is szükséges, 
hogy független legyen, hiszen kereszténységről van szó, 
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amely éppen a hitvallásokon keresztül érvényesíti mon-
danivalóját. 

A hittankönyvekkel kapcsolatban viszont az, hogy mi-
közben az evangélikus egyház egy – gondolkodásában na-
gyon is sokszínű – sorozatot alkalmaz, aközben a lelké-
szi-hitoktatói kör teológiailag elég színes. Természetesen 
vannak veretes lutheránusok, de vannak fundamentalis-
ták, kreacionisták, vannak, akik mai teológiát olvasnak, és 
vannak, akik megálltak a Károli-Bibliánál. A mostani vá-
rakozás az, hogy a sokféle irányzat tagjai mind ezekből a 
könyvekből tanítsanak. 

Felvetődhet a kérdés, hogy miért szükséges ez, miért ne 
taníthatna mindenki abból a könyvből, amelyikből akar. 
Lelkészek között valamiféle íratlan szabály, hogy minden-
ki egyszer írja meg a maga konfi rmációs kátéját, azaz egy-
szer rögzítse azt a tananyagot, amelyet fontosnak talál, a 
maga súlyozásában. 

A tankönyv sajátos hitvallás. Egyrészt képviseli az 
egyház tanításából azt a részt, amelyet meg szeretne ta-
nítani az adott korosztálynak. Másrészt teológiailag el-
kötelezett. Harmadrészt viszont – és ez nagyon fontos – 
teret ad a másféle teológiai elkötelezettségben gondol-
kodóknak. 

A most megjelent tankönyvcsalád fontos célkitűzése, 
hogy ne tételeket állítson fel, igazságokat erőltessen, hanem 
próbálja arra sarkallni a tanulókat, hogy maguk kezdjenek 
gondolkodni. Ne pusztán elfogadjanak hitvallásokat, ha-
nem fogalmazzák meg a maguk hitvallását. Ugyanakkor 
legyenek nyitottak arra is, hogy mások hitvallását tiszte-
letben tartsák.

Komolyan kell venni azt a gyakran elhangzó véleményt, 
hogy a tankönyveknek a kőbe vésett igazságok megtanu-
lásával kell hitet ébreszteniük. Magunk nem ezen az állás-
ponton vagyunk. Ha hiszünk a Szentlélek Istenben, akkor 
mi inkább az ő elevenségével, színességével, gondolkodá-
sával és játékosságával szeretnénk a hitről, Istenről, Krisz-
tusról beszélni.

Ajánlott irodalom

A felkészüléshez a tankönyvek mellett elsősorban a ta-
nári kézikönyveket ajánlom (letölthetők a Luther Kiadó 
honlapjáról: https://lutherkiado.hu/letoltes/oktatas/tan-
ari-kezikonyvek ), illetve Kodácsy-Simon Eszter ide tartozó 
tanulmányait (academia.edu).

A téma kidolgozása közben több szempontot is fi gyelem-
be kell vennünk. Először is számba kell venni egyházunk 
szociológiai helyzetét a 21. századi Magyarországon. Má-
sodszor világosan kell látnunk azt a társadalmi közeget, 
amelyben egyházunk, gyülekezeteink végzik szolgálatu-
kat. Harmadszor végig kell gondolnunk egyházunk belső 
állapotát – teológiai, strukturális, gyülekezetépítési szem-
pontból. Ezt követően tudjuk a gyülekezetszervezés prio-
ritásait meghatározni. 

Egyházunk helyzete a mai Magyarországon

A téma kidolgozásához komoly szakirodalom áll rendel-
kezésünkre mind egyházunkon kívül, mind egyházunkon 
belül. A népszámlálások adatai, az úgynevezett népegyházi 
adatok mind elérhetők a dolgozathozók számára. Ezeket itt 

és most nem akarom elemezni, csak az ezekből levonható 
következtetésekre fókuszálok. 

Kérdések, amelyekről beszélni kell

Számháborúsdi, avagy hányan vagyunk valójában?

Nagyon úgy tűnik, hogy nehezen valljuk be, hogy egy ro-
hamosan fogyó egyház tagjai vagyunk. A tényleges ada-
tok tisztázása azért fontos, mert csak így tudjuk a fogyást 
esetleg mérsékelni vagy megállítani. Ráadásul az adatok 
azt jelzik, hogy a fogyás üteme exponenciálisan növekszik. 

a) A felmérések életkor szerinti adatai – minden indo-
kolt magyarázattal együtt – rémisztő valóságot jeleznek: a 
fogyás mellett egyházunk nyilvántartásában szereplők kö-
zel háromnegyede ötven év feletti. Ez demográfi ailag való-
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ban kilátástalan helyzet. Ugyanezt a tendenciát támaszt-
ja alá a Statisztikai Bizottság jelentése is. Már a népszám-
lálás 2001-es adatai is azt mutatták, hogy az úgynevezett 
történelmi egyházak között nekünk, evangélikusoknak a 
legrosszabb az átlagéletkorunk1 és a korfánk.2

b) Ha az iskolai végzettséget vesszük alapul, akkor pe-
dig egy illúzióval leszünk szegényebbek: nem vagyunk 
többé az értelmiség egyháza. A megkérdezettek 23,1-a 
rendelkezik csak felsőfokú végzettséggel. Ennek rend-
kívül súlyos következményei elég könnyen beláthatók, 
és ezt nem valami rosszul értelmezett elitista szempont-
ból kell látnunk. Az értelmiség hiánya azt eredményezi, 
hogy egyházunk bázisa fokozatosan szűkül a magasan 
kvalifi kált rétegben is. Ebből következően a lelkészi pá-
lyát választók között is megjelenik egy olyan réteg, akik 
felkészültségük, szocializációjuk okán nem lesznek alkal-
masak arra, hogy a lelkészi hivatást mint evangélikus ér-
telmiségi létet éljék meg. Így a meglévő belterjesség még 
tovább erősödik. A félreértések elkerülése végett le kell 
szögeznem, hogy ez az állítás semmiképpen nem azt je-
lenti, hogy magasabb rendűnek gondolhatnánk bármi-
lyen diplomás élethelyzetet. 

c) Összegezve azt állapíthatjuk meg minden rendelke-
zésünkre álló forrásból, hogy egyházunk helyzete demo-
gráfi ai, képzettségi, anyagi szempontból igen válságos ál-
lapotban van, és úgy tűnik, hogy hagyományos módszerek-
kel ebből a helyzetből nem tudunk kitörni. Hagyományos 
módszeren az egyébként nagyon is eltérő próbálkozáso-
kat értem, amelyek azt az illúziót erősítik, hogy a fent le-
írt folyamatok megváltoztathatók. Ilyen a missziói elkép-
zelés, az „ébredési tudat” és a gyülekezetépítést szorgal-
mazó módszer is. 

Mégis van kitörési esélyünk!

a) Teológiai megújulás. A hit nem vallásos, klerikális él-
mény, hanem a létünk egzisztenciális kérdéseire adott és 
elfogadott válasz. Ebben a megközelítésben a kérdezővel, 
a keresővel kerülünk közösségbe, és az elfogadott válaszok 
mentén indulhatunk a közös kalandra, nem pedig kioktató 
módon „lesajnáljuk” azt, aki hitetlen.

b) Új területek felfedezése. Születés, halál, kultúra, sze-
génység. Ezekről a területekről naponta érkeznek hozzánk 
emberek. Például a temetés bejelentésére érkezőket mindig 
megkérdezem, hogy milyen volt tapasztalatokat szereztek 
azon az úton, amíg elértek hozzám. Elképesztő története-

 1 http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/05/diagram.html. 
 2 http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/05/korfa.html. 

ket mesélnek. A kórházi ágytól a lelkészi hivatalig tartó 
úton senki nem foglalkozik a gyászolók érdekeivel és lelki-
világával. Ezen a „piacon”, ha egyházunknak lenne vízió-
ja, ki lehetne például építeni az elhunytaktól való elköszö-
nés kultúráját. Rengeteg embert érhetnénk el. 

c) A misszió irányai. Vannak-e belső tartalékaink? A fel-
mérések szerint igen, de végesek. Képesek vagyunk-e igé-
nyes, de elkötelezett, hagyományt őrző, de az új kihívások 
elől nem elmenekülő közösségeket létrehozni?

d) A felvállalt kisebbségi lét. A kisebbségi létre rosszul 
is reagálhat egy közösség. Agresszióval, amikor az idegent, 
a mást gyűlölni, de legalább kiközösíteni kell. Depresszió-
val, amikor minden kilátástalanná válik. Lelki, kulturális 
gettóba vonulással, hogy értékeit megőrizze. Asszimiláci-
óval, mert élni, túlélni kell. A kisebbségi létre adható pozi-
tív válaszokat lehet keresnünk. Ezek:

– A kisebbség ereje abban van, ha kultúráját, hitét, em-
berségét a legmagasabb színvonalon műveli, ha értéket te-
remt.

– A kisebbség nagy lehetőségét fedezhetjük fel abban, 
ha létét nem a többségtől való félelemre alapozza, hanem 
képes a jézusi szabadságot és szeretetet választani.

– A kisebbségi lét helyzete megfelel az ősi bibliai kép-
nek: sóvá és világossággá kell válnia a környezete számára. 
Ez a népek, kultúrák, hitek közötti dialógust is jelenti. Bi-
zalmatlan, gyűlölködő világunkban éppen a kisebbségben 
élő evangélikus közösségek lehetnek az értelmes, bizalomra 
épített lét csendes, de valóságos hírnökei. Évszázadok kese-
rű tapasztalata az, hogy mit jelent egymás kárára élni. Az 
egymásért élés kicsiny műhelyei lehetnek gyülekezeteink.

A jelenlegi helyzetben milyen gyülekezetépítési toposzok 
állnak rendelkezésünkre?

a) Az evangélikus egyházközségek tipológiája törvényeink 
alapján: anyaegyház, társegyház, leányegyház, fi ókegyház, 
újonnan alakult egyházközség, társult egyházközség, szór-
ványegyházközség. A törvényi megfogalmazás is jelzi, hogy 
nem egyszerű feladattal van dolgunk.

b) Az evangélikus egyházközségek tipológiája kegyes-
ségi besorolás alapján: „ortodox lutheránus”, alapvetően 
zárt; „fundamentalista”, alapvetően elhatárolódó; hagyo-
mányos kegyességek (pl. magyar, szlovák, sváb stb.) alap-
vetően értékőrző karakterrel. 

c) Láthatóan hiányoznak az olyan evangélikus közös-
ségek, amelyek egyszerre őrzik az értékeket, nyitottak a hit 
újrafogalmazására, magas szintű teológiai refl exiók segí-
tik a tájékozódásukat, és személyileg mélyen elkötelezett 
tagjaik vannak. 
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 A teodiceáról

A teodicea kérdésében számtalan történelmi-kulturális 
szint van együtt jelen. E szinteket nem választhatjuk le 
önkényesen a kérdés egészéről, mert ezzel megszűnne az 
alapkérdésre jellemző feszültség.

Epikurosz nélkül nem érthetnénk a kérdés lényegét. G. 
W. Leibniz és a Róm 3,4–5 nélkül nem nevezhetnénk nevén 
a problémát. A jó tett – jó sors ószövetségi bölcsességi gon-
dolkodás nélkül nem juthatott volna oda Izrael, hogy a je-
ruzsálemi templom lerombolását és a babiloni fogságot Is-
ten közbeavatkozása nélkül is az Izrael erkölcsi elbukásával 
járó szükségszerű következménynek tartsa. Enélkül nem 
fogalmazódhatott volna meg Jób könyvében az ezzel a mo-
rális automatizmussal szembeni ellenkezés. Enélkül a Pré-
dikátor sem írhatta volna le tisztán, hogy végső soron min-
denki a saját bűneiért, saját életéért visel felelősséget: min-
denki maga szeresse Istent, és éljen ennek megfelelően. Az 
apokaliptika nélkül nem épülhetett volna be a gondolkodás-
ba az élet utáni élet mint reális életszíntér, hogy az igazak a 
halál után nyerik el jutalmukat, és Isten a halál után is gon-
doskodik róluk. Ézs 53 nélkül 1Kor 1,18kk-ban nem folyta-
tódhatott volna a vétlen szenvedőről szóló gondolat, amely 
a kereszt bolondságaként tárja elénk a teodicea feszültségé-
nek feloldhatatlanságát. Luther és a De servo arbitrio utolsó 
tartalmi fejezete nélkül nem rendelkeznénk most a kérdés 
teológiai természetét feltáró három „világosság” megfogal-
mazásával, a természet, kegyelem és dicsőség fényének jelen-
tőségével, amely a teodicea problémájának egyik legszemlé-
letesebb és leggazdagabb teológiai forrása azóta is. S végül: a 
hit aktivitása nélkül, amely magában foglalja a valóságnak 
megfelelő tájékozódás igényét, és nem mond le a keresztény-
ség Jézus keresztjében megismert vigaszáról és reménységé-
ről, naponta elsétálnánk a teodicea leggyötrőbb példái mel-
lett. Rég belemenekültünk volna a realitást feláldozó dema-
góg vakhit valamilyen formájába, vagy kiépítettünk volna 
egy a buddhizmushoz hasonlító logikus menekülést a létező 
fájdalmak és szellemi kínok közül, vagy készpénznek ven-
nénk a szenvedés létét annak fatalista, nihilista vagy cinikus 
indítékaival, és legyintenénk, hogy a világ már csak ilyen.

E bevezető után talán nem lesz meglepő azzal az állítás-
sal szembesülnünk, hogy a teodicea révén van jelen a keresz-
ténység legsajátosabb módon nemcsak a kultúránkban, ha-
nem a szívünkben is. A teodicea életben tartása egyet jelent 
a fájdalom, szenvedés, értelemkeresés természetének felis-
merésével és Istenhez vezető erejének elismerésével. Életben 
tartása egyet jelent a folyamatos apológiával, amely a szívbe 

írt hit kísérőjelenségeként komolyan veszi a teremtés és meg-
váltás isteni eredetét és ígéretét. A teodicea kínja a helyes teo-
lógiai gondolkodás és az élő hit találkozásának határvidékén 
kel életre. A teodicea egy fájó, nagy seb a kitartó és hűséges 
keresztények életében, amely megkímél attól, hogy a termé-
szetes és vallásos vágyainkban élő hibátlan világról alkotott 
elképzeléseinkre építsük az életünket. Ez a seb egyszerre tart 
meg a valóság és a végső isteni igazság kapcsolatának közelé-
ben. Mint ilyet, bátran nevezhetjük istenérvnek is.

A téma kidolgozásához ajánlott részletek

1. A teodicea formálisan is ismerős kérdés az evangélikus 
teológiában, mert szerkezete szerint a megigazulás kérdé-
sét tükrözi.

A megigazulás az embernek Jézus Krisztus általi igazo-
lása Isten és az emberek előtt. (Az ember nem képes meg-
felelni Isten vele szemben támasztott elvárásának, vagyis 
nem képes igazolni magát Isten előtt. Jézus Krisztus iga-
zolja az embert Isten előtt. Ebből új élet fakad, amelyet az 
ember a Lélek vezetése alatt él meg.)

A teodicea Isten önmaga általi igazolása az emberek 
előtt. Két iránya lehet:

a) Isten saját eszközével igazolja önmagát az emberek 
előtt. Ez az eszköz Jézus keresztje. A megértés előfeltéte-
leként szolgáló hitre a Szentlélek vezethet el. (Altémák: 
hermeneutikai probléma, kinyilatkoztatás, botrány, ke-
reszt botránya.)

b) Az ember elvárja Istentől, hogy számára érthető esz-
közökkel igazolja magát őelőtte. Ez az elvárás lényege szerint 
hitetlenség, mert az ember, Jézus keresztjét kikerülve, önma-
ga ellenőrzése alá vonná a Szentlélek igazságra vezető útjait. 
(Altémák: contradictio in adiecto, határátlépés, istenkísértés.)

2. Luther A szolgai akarat című írásának 20. fejezeté-
ben az alábbi gondolatmenetben ír a teodiceáról:

A háromféle világosság: a természet, a kegyelem és a di-
csőség fénye. A természet fényében megoldhatatlan problé-
ma, hogy miért megy jól a dolga a gonosznak, és miért sa-
nyarú a jók sora. Ezt megoldja a kegyelem fénye: az élet utá-
ni életben mindenki elnyeri méltó büntetését vagy jutalmát. 
A kegyelem fényében az a megoldhatatlan, hogy miért jár 
kárhozat annak, aki saját erejéből és tehetségéből nem ké-
pes másra, mint vétkezni, miért kell bűnösként kárhozatra 
jutnia. Mind a természet, mind a kegyelem fénye csak arra 
elég, hogy megállapítsa valaki, hogy Isten igazságtalan, mert 
a bűnös, érdem nélküli embert koronázza meg, a jót vagy 
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legalábbis nem rosszabbat pedig kárhozatra veti. A dicsőség 
fénye itt magát Istent mutatja meg, aki a legfelsőbb igazság 
szerinti igazságot tárja majd elénk. Addig is el ne veszítsük 
a hitet a kegyelem fénye által, amely fi gyelmeztet és meg-
erősít abban, hogy Isten a természet fényével már egy eh-
hez hasonló csodát véghezvitt (De servo arbitrio, W 782,276).

3. Nem lehetséges a teodicea elméleti megoldása. A kér-
dés a gyakorlat, azaz az élet felé mutat, amely minden em-
ber számára az Istennel való találkozás helye és alkalma. 
Leibniz három szempontja:

• A metafi zikai szempont jelentősége: fel kell ismerni 
az emberi istenismeret korlátait még a kinyilatkoz-
tatás ismeretében is.

• A fi zikai szint jelentősége: Isten ebben rejti el akara-
tát. Amennyiben ez a lutheri felfogásnak megfelelő-
en érthető az „ellenkező látszat leplének”, az soha-
sem értelmezhető mechanisztikusan.

• A morális szint jelentősége: a jó kibontakozásának 
idő és hely kell, a reménynek meg kell érnie.

4. Teodicea a poimenikában (vö. Härle 1995, 455. o.)
• A szenvedést és aggódást komolyan kell venni és helyt 

kell neki adni, szemben a megmagyarázás kényszerével.
• Az Isten előtti cenzúrázatlan panasznak és Isten el-

leni vádaknak helyet kell adni, szemben ezek elfoj-
tásával vagy érvényességük tagadásával.

• A válaszok és segítség nélküli állapot átérzése helytálló 
mind a lelkileg kísért személy, mind a kísérő oldaláról.

• Nyitva kell tartani a horizontot, amelyben az érintett 
maga talál választ vagy reményt.

Hivatkozott mű
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A lelkészi hivatal/hivatás teológiai tartalma 

és alkalmazása a lelkészi eskü tükrében
g  W A G N E R  S Z I L Á R D

 Már a téma címe is arra utal, hogy a lelkészi hivatal teoló-
giai tartalma és annak gyakorlati megvalósítása egymásra 
kölcsönösen ható és olykor feszültségekkel terhelt viszony-
ban van. Az elsődleges – és tudatosítandó – veszélyforrás 
az, hogy a lelkészi tevékenység a gyakorlati feladatok tel-
jesítésének szűk kerete vagy az aktuális kihívásokkal kap-
csolatos – külső vagy belső – megfelelési kényszer miatt 
már nem tükrözi azt a tág, mégis pontosan meghatározott 
szolgálati területet, amelyre az elhívás eredetileg szól. Így a 
téma nemcsak a teológiai tanítás iránt mélyebben érdeklő-
dők, hanem a lelkészi szolgálatuk súlypontjainak alakítását 
tudatosan végzők számára is izgalmas lehet.

A téma megközelítését ezért érdemes – annak ellenére 
is, hogy a cím a lelkészi esküre utal elsősorban – azon szö-
vegek tanulmányozásával kezdeni, amelyek kezdettől fogva 
meghatározták a lelkipásztori szolgálatról való gondolkodást 
a keresztény közösségben, és később azon belül különösen a 
reformátori egyházakban. Már itt érződik, hogy a téma akár 
tág ökumenikus összefüggésbe is helyezhető – és e szem-
pont beépítése bizonyosan segíti a teológiai tisztánlátást a 
kérdésben. Evangélikus szempontból elsődlegesen az Ágos-
tai hitvallás ide vonatkozó V., VII., és XIV. cikke lehet irány-
adó és átgondolásra érdemes. A hangsúly itt egyértelműen 
az igehirdetésre és a szentségek kiszolgáltatására, annak hit- 

és egyházépítő voltára esik – ez tehát a lelkészi hivatás el-
sődleges és tulajdonképpen kizárólagos teológiai tartalma. 
A gyakorlatban akkor lehet tehát megmaradni e tartalom 
mellett, ha a lelkészi szolgálat az igehirdetés és szentségki-
szolgáltatás módjaiként valósul meg. Ebben az értelemben 
lehet kérdés és cél, hogy hogyan szabadulhat meg a lelkészi 
szolgálatra elhívott és ezt végző – bármilyen radikálisan is 
hangzik – lehetőleg minden olyan kötelezettségtől, amely 
ebben a keretben nem értelmezhető, illetve hogyan teremt-
heti meg ennek feltételeit az egyház mint számtalan egyéb 
kötelezettségnek is eleget tenni köteles intézmény.

A kérdésben rejlő feszültség leginkább akkor mutatko-
zik meg, ha az evangélikus egyház – évtizedek óta kiala-
kulóban lévő, illetve szukcesszív módon alakuló – lelkészi 
helyzetét egészében látjuk. Ismert, hogy a lelkészek száma 
– különös tekintettel az erre a hivatásra elhivatottságot ér-
ző fi atalok drámaian alacsony száma miatt – folyamatosan 
csökken. Azaz egyre kevesebbszer valósul meg a CA XIV. 
szerinti szabályszerű elhívás a lelkészi szolgálatra. Ez há-
rom irányban indíthatja el gondolkodásunkat. Egyrészt fel 
kell tennünk a kérdést, hogy nem éppen a lelkészi szolgálat 
gyakorlati megvalósulása vagy annak keretei jelentik-e az 
akadályát a lelkészi szolgálatra történő elhívás kialakulásá-
nak. Másrészt az is nagy kihívást – és eddig lényegében já-
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ratlan utat – jelent, hogy hogyan használhatjuk a legjobban 
a lelkészi szolgálatot vállaló személyek személyes adottsá-
gait azoknak a kiterjedt egyházi szolgálati területeknek az 
ellátásában, amelyek a szolgálat általánosan meghatározott 
elvein túl különleges adottságokat igényelnek. Harmadrészt 
azt is mérlegelnünk kell, hogy hogyan látható el tartalmi 
értelemben ugyanaz a szolgálat kevesebb szolgálattevővel.

A minden lelkész által ismert és elmondott lelkészi eskü 
felelevenítése a fentiek összefüggésében jogos és szükséges. 
Érdekes és tanulságos, hogy ennek szövegében a Prőhle-féle 
Agendához képest a Liturgikus könyv két kiegészítést tartal-
maz: az egyik, hogy az evangélium hirdetésének kötelezését 
a tanítással egészíti ki, a másik pedig az egyház hierarchiájá-
ra tesz utalást: „Hivatali elöljáróimnak készséggel és felelős-
séggel engedelmeskedem.” Mindkét kérdés döntő és teoló-
giailag átgondolandó. Az első abban az értelemben, hogy az 
egyház gyakorlatában nem történik-e káros hangsúlyeltoló-
dás az igehirdetésről mint a Szentlélek által a hitébresztésre 
használt kegyelmi eszközről (CA V.) a tanítás mint – termé-
szeténél fogva – információátadás felé. Ugyanígy átgondo-
landó az a kérdés is, hogy milyen értelemben beszélhetünk 
az evangélikus egyházban hierarchiáról – azaz milyen ér-
telemben elöljárók az elöljárók –, ha ragaszkodunk ahhoz a 
lutheri meggyőződéshez, hogy a keresztségben megtörténik 
az igazi papszentelés, és az ordinációval elérjük az egyház-
ban ontológiai értelemben elérhető legmagasabb rangot: lel-
kipásztorokká (verbi divini minister) válunk…

A lelkészi eskü szövegének átgondolása a személyes lel-
kipásztori hivatás hangsúlyainak tudatosításában is elő-
revivő lehet. Vajon melyek azok a területek, amelyeken az 
adott lelkipásztor az elhívását, talentumait a leginkább ka-
matoztatni tudja? Az önismeret, a saját szolgálat megíté-
lése mellett ebben szerepet kell kapnia a közösség vissza-
jelzéseinek is, hiszen ez a közösségi kontrollfunkció a re-

formátori egyházakban biblikus újításként jelentkezett. Jó 
lenne, ha a téma feldolgozása tisztázó és erősítő lehetne a 
lelkészi közösség és annak tagjai számára.
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Gazdálkodás és misszió összefüggései
Jó gyakorlatok a gyülekezeti teherviselés növelése érdekében

g  S Z A B Ó  B .  A N D R Á S

 Amikor a lelkészgyűlés megélénkül, amikor a presbiteri 
gyűlés komolyra fordul, akkor szoktak jönni a pénzügyi 
témák. Ugyanez a gyülekezet egészére általában fordítva 
igaz. Évente egyszer a zárszámadás és költségvetés szavak 
a templomban az „Ugye nem fog sokáig tartani?” kérdését 
vetik fel. Lehet és kell-e változtatni? A fi gyelem átrendező-
dése lenne ideális mindkét csoportban.

Miközben gyülekezeteink ugyanabban a makrogazda-

sági környezetben működnek, aligha lehetne különbözőbb 
az anyagi helyzetük. Ennek oka az a hosszú ideje tartó gyü-
lekezeti önállóság, amely az egyes egységek túlélőképessé-
gét maximalizálja évszázadok óta, ezzel biztosítva az egész 
evangélikus egyház fennmaradását. Ez a rendszer alapve-
tően nehéz időkre született, ami sokat változott az elmúlt 
huszonöt évben. A rendszerváltás óta az egyház központi 
anyagi ereje és intézményes súlya folyamatosan nőtt, de a 
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hívek valódi anyagi felelősséget csak a saját gyülekezetü-
kért viselnek. A nagy különbségek és komoly igazságtalan-
ságok a gyülekezetek között ennek a modellnek sajátjai, ez 
az egyenlőtlenség a magas fokú gyülekezeti autonómia ára. 
Ma egy gyülekezet minimális alapfeladata az önállóságához 
szükséges anyagi feltételek biztosítása. Ez azt jelenti, hogy 
egy kisebb gyülekezet tagjainak felelőssége nagyobb, egy 
nagyobb gyülekezetben az egyéni felelősség mértéke kisebb.

Nagyon értékes, átfogó képet nyújtanak a Déli Egyház-
kerületről Andorka Árpád közgyűléseken bemutatott sta-
tisztikái. Az adatok alapján 2010–2015 között az istentisz-
teletet látogatók, de még nagyobb mértékben az egyház-
fenntartók száma is csökkent, viszont ők növekvő anyagi 
felelősséget vállalnak gyülekezeteikért (1. ábra). A cím-
ben szereplő misszió és teherviselés mintha szembemen-
ne egymással. Kevés tudatos ember tesz sokat a megmara-
dásért. A megmaradás és a misszió nem ugyanazt jelentik.

A hazai evangélikusság hagyományosan a műveltebb 
középosztály felé fordul, hozzájuk szól. Ez a réteg ma Ma-
gyarországon számos kulturális és társadalmi átalakulás-
sal küzd. A műveltség jellege változik, a közösségi felelős 
elköteleződés népszerűsége csökken.

A misszió ma a történelmi egyházakban általában, az 
evangélikus egyházban különösen is az előtt a dilemma 
előtt áll, hogy vagy egyszerűsített formával és tartalommal 
egy szélesebb réteget szólít meg, kockáztatva meglévő ha-
gyományait, vagy a jelenlegi tagjaira és a hasonló igényű 
emberekre koncentrálva rétegközösségként működik.

Az utóbbi évek egyháztámogatási rendszere az álla-
mi források szerepét tovább növelte az egyházfi nanszí-
rozásban. A gyülekezetek bármilyen fokú adakozása el-
törpül egy-egy sikeres pályázat, intézményi költségvetés 
vagy egyéb állami támogatás számai mellett. Valós dilem-
ma, hogy nem fontosabb-e ezeknek a forrásoknak a bevo-
nása és a megszerzésükhöz szükséges kapcsolati tőke ki-
építése, megtartása, mint az adakozás motiválása. A poli-
tikai megosztottság az evangélikus egyház hagyományos 
sokszínűsége és a kritikus kérdésekben általában megen-
gedőbb nézetei miatt fokozottan jelentkezik. Az egyház-

fenntartás kérdésében az egyház tagjai számára ez úgy me-
rül fel, hogy kell-e ilyen mértékű állami támogatás mellett 
még a személyes hozzájárulásom, illetve a helyenként az 
enyémmel ellentétes nézeteknek is teret adó egyházamat 
szabad-e anyagilag komolyan támogatnom.

A fenti dilemmák megválaszolása felé az első lépés a 
jelenlegi rendszer tudatosítása, az egyháztagság tisztázá-
sa. Az egyéni felelősségvállalás helyét és célját kell tisztáz-
ni. A persely, az egyházfenntarói járulék és az adomány a 
konkrét gyülekezet működését biztosítja. Csak bizonyos 
kötelező off ertóriumok és céladományok, illetve az egy 
százalék támogatják az egyház egészét.

A gyülekezeti tagok felelőssége a gyülekezet feladatainak 
és missziói képességének fenntartása, esetleg egyes közegy-
házi akciók támogatása. A gyülekezet ezáltal olyan értékes 
függetlenséggel rendelkezik (például a politikától, gazda-
ságtól), amellyel az egyház egésze nem. Az egyház egészé-
nek ilyen jellegű függetlenségét legfeljebb nagyon távoli cél-
ként lehet kitűzni, amely felé lassú lépésekkel el lehet indulni. 
A gyülekezetek egymáshoz úgy kapcsolódnak, mint közössé-
gek egymás iránti vállalt felelősséggel. Több példája van an-
nak, hogy egy-egy erős gyülekezet támogatja a gyengébbet.

Mit tehet a gyülekezet a missziói és adakozói kedv ösz-
szekapcsolásáért? 

– Először is meg kell mutatni az adakozás értelmét. Lát-
hatóvá kell tenni, hogy a gyülekezet támogatása az egyik leg-
értelmesebb cél, amelyre költeni lehet. Ez a vasárnapi per-
selypénztől akár egy élet munkáját jelentő vagyon méltó 
céljának megtalálásáig terjedhet. Újra kell élni és tanítani a 
felelősség gyakorlatát. Vallásosságunkkal és pénzügyeink-
kel kapcsolatban diszkrétek vagyunk, a kettő metszetében 
még inkább. Az adakozói márványtáblánál talán szerényeb-
ben, de az adakozás tényét elismerve vissza kell jelezni. Lel-
készek, gyülekezeti tisztviselők adakozása, generációk közöt-
ti jó gyakorlat átadása lehetnek itt a konkrét feladatok. Meg 
kell mutatni az egyéni adakozás súlyát a saját személyes ki-
adások és a gyülekezet kiadásainak összefüggésében. Az el-
térő anyagi erő különböző összegű, de nem más minőségű 
felelősséget jelent (özvegyasszony fi lléreinek relatív súlya).

– A következő feladat az adakozói jókedv fenntartása, 
megteremtése. Önkéntes adakozásra leginkább az motivál, 
ha szívesen teszem, ha tudom, hogy valami jót teszek ada-
kozásommal, és ez a jó érzés utána is megmarad.

– A kazuálénál, különösen a keresztelőnél az anyagiak-
nak nem lehet funkciója. Nem szolgáltatás a kazuália, ame-
lyet ellentételezni lehetne. Ugyanakkor érthető az az érve-
lés is, hogy sokan úgy érkeznek egy-egy ilyen alkalommal 
a gyülekezethez, hogy nincs szándékukban kötődni, csak 
erre az egy szolgálatra van szükségük a gyülekezettől. Adni 
a gyülekezetnek ennek tudatában adhatnak. Érdemes vé-
giggondolni, hogy tulajdonképpen az egyházközség tagjai 
biztosítják a lehetőséget a család ünnepére, ők látják ven-
dégül a kívülről érkezőt, de meg is hívják közösségükbe.

1. ábra
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– Létezik az a csoport is, akik anyagi támogatást nyúj-
tanak, de a gyülekezet életében egyéb módon szándékosan 
nem vesznek részt. Velük milyen feladata van a lelkészek-
nek és a gyülekezetnek missziói szempontból?

A következő fontos kérdés: mire költünk? A gyülekezet ki-
adásai mennyire mutatják a missziói elköteleződést és meny-
nyire a meglévő állapot fenntartását? Óriási az átláthatóság, 
észszerűség, tisztesség kiemelt fontossága, a bizalom szerepe.

Ugyancsak fontos átgondolni a nem pénzbeni adomá-
nyok értékét: idő, szaktudás, természetbeni adományok, 
önkéntes munka értékelése.

Konkrét számok – a Déli Egyházkerület 2014-es sta-
tisztikájából, elsősorban a saját gyülekezetünk helyzeté-
nek értékeléséhez:

– Perselypénz: 273 forint/fő/alkalom. 
– Összes gyülekezetnek adott támogatásként 14 636 fo-

rint jut a választói névjegyzékben szereplőkre fejenként, 
amiből majdnem 6000 forint az egyházfenntartás összege. 

Ezek a számok elsősorban saját gyülekezetünk adata-
inak összehasonlítására nézve tanulságosak, illetve a ma-
gyar háztartások kiadási szerkezetével összevetve értékelhe-

tőek. (2014-ben egy magyar lakos gyógyszerre 31 393, cipő-
re 10 553 és joghurtra, kefírre, tejfölre 6942 forintot költött).

A Déli Egyházkerület gyülekezeteit átlagolva, a gyüle-
kezetek bevételi oldalán a 2. ábrán látható képet kapjuk. 
Természetesen nagyon nagyok a különbségek, attól függő-
en, van-e gazdálkodásból származó bevétel, közegyházi tá-
mogatást kap-e a gyülekezet. Eszerint a bevételek 41,5-a 
származik saját tagoktól 2014-ben. Az állami támogatások 
fi gyelembevétele nem egyszerű. Általában a nagy felújítá-
sok, fejlesztések jelennek meg, de a 3. ábra mutatja, milyen 
nagy súlyt jelentenek. Jellemző, hogy a gyülekezetek alka-
lomszerűen kapnak támogatást, és néhány kiemelkedő fel-
újítási projektre koncentrálódik ez az összeg.

Összefoglalva: a gyülekezeti anyagi felelősségvállalás a 
személyes keresztény elköteleződés része. A hit elmélyülé-
se és a közösség iránti szimpátia, az odatartozás tudata és 
a bizalom ébreszti és növeli a felelősségvállalás ezen for-
máját is, de fontos tudatosítanunk, hogy az anyagi támo-
gatás csak része a gyülekezet iránti felelősségvállalásnak, 
az odatartozás és a részvállalás a gyülekezet életében csak 
más részvételi formákkal együtt lehet teljes.

 Egy régi bölcsesség azt mondja: „Csalódások csak ott van-
nak, ahol elvárások vannak.” Nem kétséges, hogy a hiva-
tások széles palettáján a lelkészi pálya egészen különleges 
helyet foglal el. Nem sok olyan foglalkozás van, amely egy-
részről annyira sokrétű ismeretet és szaktudást igényelne, 
másrészről a vele szemben támasztott követelmények és 
elvárások oly fokozottak lennének, mint a lelkipásztori 
szolgálattal kapcsolatban. Ebből a kettősségből (sokféle is-
meret – magas elvárások) fakad, hogy e hivatás művelőire 

fokozottan nagy teljesítménykényszer is hárul, és ebből 
adódóan rendkívül nagy a megfáradás és a kiégés veszélye.

Az elmúlt század közepéig a lelkész a gyülekezeten be-
lül elsősorban a pastor spiritualis szerepét töltötte be. Alap-
vető feladata volt, hogy „a Szent rejtett és tiltott zónájába” 
(Manfred Josuttis) mutasson utat az embereknek. Ez az el-
várás a lelkészek irányában meglátásom szerint az utóbbi 
időben nemhogy csökkent, hanem csak fokozódott. A kor-
társak, gyülekezeti tagok, a templomba látogató emberek, 

2. ábra 3. ábra
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a kazuális egyházi szolgálatot igénylők néha öntudatlanul 
ugyan, de az élet értelmének vagy legalábbis az élet egy 
mélyebb és teljesebb dimenziójának felmutatását várják a 
lelkésztől. Minden megszólalásával és egész lényével a sze-
rető és kegyelmes Istenről kellene tanúskodnia. A lelkészi 
szolgálatnak ez a spirituális dimenziója már önmagában 
„emberfeletti” kihívás elé állítja azt, aki erre a pályára lép. 
Ha a lelkész „Isten embere”, egyszerűen máshogy kell él-
nie, mint ahogy azt a korszellem vagy a hétköznapok dik-
tálják. Azt várják tőle, hogy az alkalmakra máshonnan 
érkezzen meg, mint a többi résztvevő: a belső csendből és 
az Istennel való találkozásból. Neki nem csupán vasárna-
pi kapcsolatban, hanem életközösségben kell lennie azzal, 
akiről beszél. Ez spirituális elmélyültséget: folyamatos lel-
ki-szellemi útkeresést, befelé tekintést, önismereti mun-
kát, imádságot, meditációt feltételez. Aki a lelkészi szol-
gálatot választja, többé-kevésbé ezt a hivatásképet kellene 
hogy lássa maga előtt. A kudarcot, megfáradást, kiégést 
és megkeseredést legelőször az okozza, hogy a hivatását 
művelő önmaga sem tud megfelelni e maga által is igenelt 
képnek. Ennek két okát látom. Egyrészt az egyetemi-teo-
lógiai képzés nem járt együtt spirituális érzékenyítéssel és 
vezetettséggel. A hallgatók elé egy sok esetben idealizált 
lelkészkép került, de az ehhez vezető spirituális út és gya-
korlati felkészítés teljességgel elmaradt. Másrészt a gyüle-
kezeti feladatok és a jelenlegi parókiális rendszer teljesen 
„más irányból” veszi igénybe a lelkész idejét és energiáit.

A rendszerváltás után a társadalomban és az üzleti élet-
ben bekövetkezett fragmentálódás és professzionalizálódás 
alapvetően megváltoztatta a lelkészi szolgálat jellegét is. Egy 
mai gyülekezeti lelkésznek nem csak jó igehirdetőnek, lel-
kigondozónak „kellene” lennie. Mivel legtöbbször ő végzi a 
hitoktatást is, olyan pedagógiai képzettséggel és ismeretek-
kel kellene rendelkeznie, amely megfelel a mai kor kihívása-
inak: a számítástechnika alkalmazásától egészen a viselke-
dési zavarokkal vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerme-
kekkel való foglalkozásig. Az erre való felkészültség hiánya 
– amennyire látom és tapasztalom – nagyon komoly fruszt-
rációt okoz. Ezt csak tetézi annak ténye, hogy a lelkész a fe-
lelős a gyülekezet anyagi működéséért. Vagyis forrásokat 
kell találnia építkezési, renoválási vagy működési célokra. 
Ennek minden adminisztratív terhe rá hárul. Magyarul: ki 
kell(ene) tanulnia valamelyest a pályázatíró és -lebonyolító 
szakmát is, ha lépést akar tartani azzal a fejlődési ütemmel, 
amelyet a civil társadalom és maga az egyház is diktál. Hogy 
mennyi időt és energiát kell egy-egy projektbe fektetni, arról 
nincsenek hivatalos adatok. Világi cégeknél azonban ezt a 
munkaágat külön erre képzett szakemberek végzik. Emellett 
a lelkész akarva-akaratlanul is a gyülekezet programszerve-
zője. Neki kell gondoskodnia arról, hogy a különböző kor-
csoportok magukban és együtt is közösséget, gyülekezetet 
alkossanak. A nagyvárosokban talán kevésbé, de a kisebb 
településeken a lelkésznek program- és rendezvényszervezői 

feladatokkal is meg kell birkóznia. Végeredményben a lel-
késznek oly sokféle munkát kellene végeznie, amennyit nem 
tud. Legalábbis hosszú távon nem. Ezzel szembesülve előbb-
utóbb saját teljesítőképességének határaiba ütközik. Meg-
oldásnak először plusz energiák mozgósítása jöhet szóba, 
ami vagy a családdal töltött szűkös idő megkurtítását, vagy 
valamelyik másik feladatkör vagy szolgálat elhanyagolását 
vonja maga után. Mindkettő komoly lelkiismereti és egyéb 
konfl iktusokkal jár együtt. A plusz energiabefektetés után 
azonban szükséges lenne a megfelelő regenerálódás. Ameny-
nyiben ez elmarad, a fent leírt probléma csak mélyülni fog.

A gyülekezeti lelkészi szolgálat mai formájában – bár 
sok más szakma ismeretét feltételezi – nem hasonlítható 
más hivatásokhoz. Ez a parókiális rendszer struktúrájából 
adódik: a lelkész egy olyan közösség (legtöbbször) egyet-
len fi zetett alkalmazottja, amelyik önkéntes alapon szer-
veződik. A lelkész mellett – a hitoktatót kivéve – minden-
ki más, aki feladatot vállal, „szabadidős elfoglaltságként” 
teszi, amit tesz. Ezért köszönet jár neki. Ugyanakkor a sza-
badidejében együtt lévő közösség egyre maximálisabb „ki-
szolgálást” vár el attól, akit ezért fi zetnek. Az elvégzett lel-
ki és szellemi munkát pedig nagyon kevés pozitív vissza-
jelzéssel, elismeréssel jutalmazza.

A lelkészi szolgálat kudarcai az elvárásokból fakadnak. 
A lelkész által maga számára felállított és a közösség ál-
tal támasztott elvárásokból és az azoknak való megfelelni 
akarásból. Ezeket a kudarcokat az azokkal való szembené-
zés gyógyítja. Az „igazság/valóság megszabadít titeket” (Jn 
8,32) – mondja Jézus a tanítványoknak. Aki tisztába kerül 
önmagával, a rá vetülő elvárásokkal, világosabban láthatja 
azok valóságalapját is. Elkerülhetetlen ugyanakkor a szol-
gálat szíve közepének megtalálása és megőrzése. A lelkész, 
aki pastor spiritualisként értelmezi önmagát, különbséget 
tud tenni lényeges és kevésbé lényeges között, és maga kö-
ré gyűjthet embereket, akik munkáját támogatják.
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 Mi magunk is érezzük, amit Manuel Castells állít 
(2005, 662. o.): egy kultúraváltás idejét éljük. Egy olyan 
kultúraváltásét, amilyen csak néhányszor adatott meg az 
emberiség történelmében. A kultúra és az emberi gon-
dolkodás alapja ugyanis az információ. Az információ-
val való gazdálkodás (információszerzés és -feldolgozás) 
pedig markánsan meghatározza nemcsak a kultúrát, 
hanem magát az embert is: agyi funkcióit, gondolko-
dási folyamatait, a világra irányuló reakcióképességét, 
érzelmeit és istenképét is. Az evangélium mindig a ma 
emberét akarja megszólítani, éppen ezért lelkészként, 
hitoktatóként nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül a digitális 
kultúraváltás hatásait.

Y, Z, Alfa…

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy milyenek is 
azok a fi atalok és gyerekek, akik eljönnek a templomba 
vagy részt vesznek az iskolai hitoktatásban. Jelenleg az 
ifj úsági és gyermekmunkában az Y, a Z és az Alfa gene-
ráció tagjaira számíthatunk (vö. Tari 2012, 17–24. o.), bár 
az Y generációsok egyre inkább szülőként jelennek meg 
a gyülekezetben.

Mindhárom generáció megegyezik abban, hogy ők 
már vagy a digitális kultúraváltás után születtek (Z és 
Alfa), vagy nagyon fi atalok voltak a virtuális forradalom 
idején. Ők tehát már digitális bennszülötteknek számí-
tanak (Prensky 2001, 6. o.), akik anyanyelvi szinten be-
szélik a digitalitás nyelvét. A probléma az, hogy a lelké-
szek és hitoktatók egy része digitális bevándorló, akik 
felnőttként ismerkedtek meg az internet világával, és hi-
ába váltak jó felhasználóvá, sohasem fogják anyanyelvi 
szinten beszélni a digitalitás nyelvét, mindig megmarad 
a digitális akcentusuk. 

Éppen ezért nagyon nagy probléma, hogy a lelkészek, 
hitoktatók nem igazán használják a digitális világ nyúj-
totta lehetőségeket a hitre nevelés folyamatában. Pedig 
minden gyerek zsebében ott lapul a világ leghatalmasabb 
könyvtára, amelyből egy mozdulattal letölthető bármi-
lyen adat és információ. Z. Karvalics László és Vie to-
risz Tamás azt javasolja, hogy nyugodtan merjünk tá-
maszkodni a „kis tudáskazánokra”, a gyerekek meglévő, 
hozott ismereteire, illetve a felfedező tanulás lehetőségé-
re (2007, 5–36. o.).

Miben mások a digitális világ gyermekei?

Információszerzés

A Gutenberg-galaxisban az információszerzés elsődleges 
módja a literalitás, az írott szöveg olvasása volt. A virtuá-
lis világváltással ez megváltozott, mivel a neten keresztül 
elsődlegesen audiovizuális információkat fogadnak be az 
emberek. A literális ismeretszerzésnél a bal, a „logikus” 
agyféltekénkkel fogadjuk be és dolgozzuk fel az informá-
ciót, míg az audiovizuális ismeretszerzés elsősorban jobb 
agyféltekés tevékenység, amely holisztikusan, egészében fo-
gadja be az információt, és kreatív módon dolgozza fel azt. 

Az információszerzés megváltozása elsődlegesen is ki-
hat a hitre nevelésre, a bibliaoktatásra, ugyanis a fi atalok szá-
mára sokkal könnyebben el- és befogadható az igei üzenet, 
ha azzal először nem literálisan, fogalmi szinten, hanem él-
ményalapúan, valamilyen (művészeti) tevékenységbe ágya-
zottan találkoznak. Csak azután lesznek képesek hatékonyan 
magukévá tenni az ige fogalmi, teológiai mondanivalóját, ha 
megkapják az elsődleges jobb agyféltekés, tevékenység- és/
vagy élményalapú bemenetet ( Gyarmathy 2012 113–147. o.).

Sokrétű intelligencia

A környezetben és a kultúrában végbement változásokra nem-
csak az ember agya válaszol, hanem egész személyisége is. 
A kreatív agyfélteke erősebb használatával gyengült a fi atalok 
nyelvi, illetve matematikai logikai képessége, ám több más, ed-
dig kevésbé értékelt képesség megerősödött. Howard  Gardner 
(1999) a nyolcvanas évek végén állította fel a sokrétű intelligen-
cia elméletét, amely szerint a személy intelligenciája összetett, 
és egyáltalán nem biztos, hogy éppen a nyelvi vagy a matemati-
kai-logikai intelligenciája a legfejlettebb. Gardner szerint a világ 
megismerésére, az információk, a tudás elsajátítására bármely 
intelligenciatípus alkalmas, csak meg kell találni az információ 
átadáshoz használható módszereket. Ezek az intelligenciatí-
pusok, avagy képességterületek lefedik azokat a módszereket, 
amelyeket Gyarmathy Éva (2012) ajánl a digitális kor gyerme-
keinek oktatásában. A különböző művészeti tevékenységek, a 
mozgásra, a kapcsolati és önismereti intelligenciára épülő fel-
adatok nemcsak elmélyíteni, hanem megérteni is segítenek a 
digitális nemzedék tagjai számára a hittartalmakat.

 Jakab-Szászi Andrea doktori disszertációjának egyik 
fejezetéből (2011, 122–134. o.), illetve az annak kivonata-
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ként megjelent cikkből (2012) nemcsak a különböző intel-
ligenciatípusokat ismerhetjük meg, hanem példákat kap-
hatunk arra is, hogy a különböző képességterületű gyere-
keket, fi atalokat hogyan vonhatjuk be könnyebben a közös 
munkába az intelligenciájuknak megfelelő feladattípussal.

Monotóniatűrés

A tanítási-tanulási folyamat egyik legnagyobb nehézsége 
korunkban az, hogy a gyerekek monotóniatűrése igen le-
csökkent, magyarán: csak nagyon rövid ideig képesek egy 
dologra kitartóan fi gyelni. 

Ujhelyi Adrienn, az ELTE PPK adjunktusa megfi gyelte, 
hogy a gyerekek az interneten megközelítőleg kétpercenként 
jutnak új információhoz. Erre a fordulatszámra áll rá az agyuk, 
s ha nem kapják meg a megfelelő információmennyiséget és/
vagy aktivitást, akkor elvesztik érdeklődésüket (Ujhelyi 2007, 
113–147. o.). Ez a kétpercesre csökkent monotóniatűrés igencsak 
megnehezíti a pedagógusok dolgát, hiszen elvben kétpercen-
ként új és új „kihívások” elé kellene állítani a gyerekeket, hogy 
fi gyelni tudjanak. Ez természetesen nem lehetséges, de fon-
tos a minél nagyobb változatosság, a feladatok gyors váltása, 
a gyerekek bevonása, az interaktivitás a tanulási folyamatban.

Közösség

A kortárs közösség minden életkorban igen fontos, ám a ka-
maszkorban kitüntetett szerepe van. A digitális kultúraváltás-
sal azonban a referenciacsoport is áthelyeződött a virtuális tér-
be. Mivel a fi atalok életük felét a neten töltik, a virtuális és így 
a valós csoportok szerepe is felértékelődik. Éppen ezért nagyon 
hatékonyak a fi atalok körében a kooperatív tanulási formák, 
valamint a projektpedagógia, amelyekről  Knausz Imre (2001) 
és Gyarmathy Éva (2012) könyvében is bőven olvashatunk. 
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A törvény harmadik haszna
Hitvallási iratainkban, egyházvezetési gyakorlatunkban, gyülekezeteink és intézményeink 
életében és a társadalommal való kommunikációnkban
g  C S E P R E G I  A N D R Á S

„A törvény harmadik haszna” jelentősége számomra an-
nak a gondolatmenetnek a során merült fel, amelyben 
Luthernek „az Isten kétféle kormányzása” néven számon 
tartott szemléletét igyekeztem értelmezni. Közismert, 
hogy Luther ezt a tanítását rendszeres módon soha nem 

írta le, és a Luthert követő nemzedékek sokféle módon 
értették, aszerint, hogy a lutheri teológia milyen elemeit 
hangsúlyozták és azokat hogyan kapcsolták össze. Ezek 
között voltak olyan kísérletek is, amelyek szerint Isten 
egészen más elvek szerint kormányozza a világot és az 
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egyházat, a világ – és annak alrendszerei, a politikától 
kezdve a gazdaságon és a kultúrán keresztül a médiáig – 
öntörvényűen működnek, amihez az Isten igéjéből, azaz 
törvényéből és evangéliumából élő egyház nem szólhat 
hozzá. Ezt szokták azzal a szlogennel kifejezni, hogy a 
világot nem lehet az evangéliummal (vagy a szószékről) 
kormányozni.

Luther eredeti szándékának ezt a tudatos vagy öntu-
datlan félremagyarázását többféle módon igyekeztek or-
vosolni teológusok az elmúlt fél évszázad során. A kísér-
letek között kiemelkedően fontosnak tartom az LVSZ Ta-
nulmányi Osztályán a ’60-as és a ’70-es években végzett 
munkát, amelynek az egyik motorja Ulrich Duchrow volt. 
Duchrow szerint Luther alapszemlélete apokaliptikus és 
dualista volt, azaz mindenben Isten és a gonosz végső har-
cát látta meg. Isten többféle eszközzel és többféle terepen 
vívja ezt a harcot, de mind az eszközök, mind a harc hely-
színei Istenhez tartoznak: az egyház és a világ, az ige és 
a józan ész, a lélek és a test, a lelki kard (kormányzás) és 
a világi kard, a törvény és az evangélium, és így tovább. 
A teológusnak tehát az éles lutheri megkülönböztetések 
felett fel kell fedeznie a megkülönböztetett területek és 
eszközök eredendő összetartozását, végső Istenhez való 
tartozását, hogy elkerülje azt a korábbi értelmezési hi-
bát, amely szerint a világ bizonyos területei öntörvényű-
en működhetnek. 

Duchrow javaslatát továbbgondolva jutottam el „a 
törvény harmadik haszna” jelentőségének felismerésé-
ig. Ha ugyanis hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy Luther 
szerint mind a törvény, mind az evangélium Isten igéje, 
akkor ebben a szokásosnál több fi gyelmet kell szentel-
nünk a törvénynek is. Ebben segíthet bennünket annak 
a folyamatnak a követése, amely azzal kezdődött, hogy 
Luther élesen megkülönböztette a törvényt és az evangé-
liumot; később azzal folytatódott, hogy Luthernek meg 
kellett védenie a törvény hirdetésének a szükségességét 
az antinomistákkal szemben; végül, már Luther halála 
után azzal fejeződött be, hogy az Egyességi iratban rész-
letesen megfogalmazták a törvény harmadik hasznáról 
szóló tanítást.

A folyamat követésének két nehézsége van. Az egyik 
maga Luther, aki haláláig ragaszkodott ahhoz a fi atalko-
rában kialakított nézetéhez, hogy a törvénynek két hasz-
na van: az usus politicus, amely megmutatja Isten akara-
tát, és az usus theologicus, amely meggyőzi az embert ar-
ról, hogy nem tudja betölteni a törvényt, és Krisztushoz 
kell fordulnia kegyelemért. Luther soha nem használta 
a tertius usus legis fogalmát, amely azt írja le, hogy mi a 
törvény szerepe a Krisztusban megújult ember számára. 
Számos Luther-értelmező ezért azt állítja, hogy a törvény 
harmadik hasznáról szóló tanítás nem evangélikus. Két 
dolgot állíthatunk ezzel szembe. Először azt, hogy bár Lu-
ther a törvény harmadik hasznának fogalmát nem hasz-

nálta, gyakran tanított róla, ide tartozik például a két ká-
téban a Tízparancsolat magyarázata. A másik ellenvetés 
maga az Egyességi irat, amelyet néhány éve magyar for-
dításban is olvashatunk, s amely arról tanúskodik, hogy 
a Luther halála után élő hitvalló teológusok mit tekintet-
tek evangélikus tanításnak.

Sokat segíthet „a törvény harmadik haszna” jelentősé-
gének felismerésében az is, ha fi gyelmesen végigolvassuk 
a Luther teológiai formálódása szempontjából két legfon-
tosabb páli levelet, a Római és a Galata levelet. Mindket-
tő a törvény és az evangélium éles megkülönböztetésével 
kezdődik, végül pedig mindkettő arra hívja fel a Krisztus-
ban megújult embert, hogy töltse be a törvényt (Róm 13,8–
10; Gal 6,1–10). 

A folyamat követésének másik nehézsége, hogy az 
újonnan lefordított Egyességi iraton és Reuss András pro-
fesszor kísérő tanulmányán kívül nehéz magyar nyelven 
elérhető irodalmat találni (nekem legalábbis nem sike-
rült), amely az idős Luthernek az antinomistákkal szem-
beni teológiai harcáról, a törvény betartatásáért vívott 
gyakorlati küzdelmeiről, majd a Luther utáni teológusok 
vitáiról tájékoztatna. Elemi ismereteket kell pótolnunk 
ezen a területen.

Milyen hozadéka lehet annak, ha „a törvény harmadik 
hasznával” foglalkozunk? Elvezethet bennünket egy olyan 
biblikus és hitvallásos szemlélethez, amely egységes kere-
tet adhat a közösséggel kapcsolatos problémákkal való fog-
lalkozásunkhoz. Gyakori tapasztalat, hogy különbségeket 
teszünk az „egyházi” és a „világi” közösség, a „gyülekezet” 
élete és az egyházi fenntartású „intézmény” élete, a „veze-
tők” szempontjai és a „vezetettek” szempontjai között. Ezek 
a különbségtételek gyakran homályosak, néha egyéni ér-
dekeket fejeznek ki, alkalomról alkalomra változhatnak. 
A törvény harmadik hasznáról szóló közös gondolkodás ke-
retet és igazodási pontokat adhat a közösségi problémákat 
megoldani igyekező véleményalkotáshoz és döntéshozatal-
hoz. Gyülekezetben, egyházi intézményben, vezetői dönté-
sek meghozatalakor segíthet a közös nyelv használatában, 
amelynek segítségével, ha nem is jutunk mindig egyetér-
tésre, legalább világosabban láthatjuk, hogy miben nem ér-
tünk egyet. Végül, de nem utolsósorban a törvény biblikus 
és hitvallásos tartalmát is felmutató beszéddel megszólít-
hatjuk a környezetünket is, informálhatjuk őket arról, hogy 
a szélesebb közösséget is foglalkoztató kérdésekről mit gon-
dolunk mi, gyülekezetekben élő és intézményeket fenntar-
tó evangélikusok.

Ajánlott irodalom

Egyességi irat. Ford. Bohus Imre. Szerk., kísérő tanulmány: Reuss 
András. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hitvallási iratai 5.)
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b FIGYELŐ

 Hogyan lehet elérni, hogy jó szívvel szolgálatot vállaló, a kül-
detésben örömöt és megelégedést találó fi atalokat tudjunk 
képezni és elindítani az egyházban? – Ez a teológuskép-
zés legfontosabb kérdése. Számomra ma is ez. Vajon hány 
hallgató és hány teológiai oktató jut el arra a szintre, hogy 
igaz legyen rá Pál apostol precíz küldetéstudattal megfo-
galmazott mondata: „Úgy ajánljuk magunkat, mint Krisz-
tus szolgái…” (2Kor 6,4)? Hogy hallgató és oktató eljusson 
erre az identitástudatra – ez a csúcsteljesítmény az egyházi 
felsőoktatásban. Ez a valódi tananyag. Ez a kutatási cél. 
Isten szándéka és Isten terve nem változik és nem alakul 
át, hanem állandó. Nem igazodik évenkénti változásokhoz 
és fejlesztési tervekhez, számára az egyetlen döntő tényező 
mindig ugyanaz: legyen elegendő elküldhető ember, aki 
Krisztus szolgájának tekinti magát, és ennek megfelelően 
cselekszik és gondolkodik. 

Azokat keressük, akik Krisztus szolgáiként ajánlják ma-
gukat. Akinek diplomát adunk át ma, annak pontosan eb-
be a kategóriába kell beletartoznia. Indulni tudjon és csele-
kedni is szeressen. Kedve is, lelkesedése is legyen az egyhá-
zi szolgálat iránt. Legyen ambíciója beállni a régiek közé, 
lehetőleg zökkenőmentesen, de új lendülettel, elkötelező-
déssel és elszánással. Ők, a most szolgálatba lépők a leg-
fontosabbak közé tartoznak az egyház életében, hiszen ér-
kezésük mutathatja meg azt, hogy nem kihaló, hanem élő, 
sőt „láthatóan és érezhetően” megújulásra képes egyházi 
közösség vagyunk minden statisztikai felmérés ellenére is 
mi, evangélikusok. 

Így köszöntök és bátorítok minden végzős hallgatót ar-
ra, hogy felegyenesedve és lelkesen, vidáman és jó érzésék-
kel vállalkozzon arra, amire a mai napon átadott diploma 
feljogosítja őt. Ne legyenek nagyobbak a kétségek a remé-
nyeknél. Az aggodalmak a lehetőségeknél. Az elvárások a 
tényleges kompetenciáknál. A várakozás és a befogadás is 
szinkronban legyen. Mi ajánlunk titeket a mai napon, és 
ti is ajánlhatjátok magatokat, mint „Krisztus szolgái”. Bár 
ez nem lesz ráírva a keménylapos diplomára, de a lényege 
és titka mégis ez: Krisztus szolgái vagytok.

Az egészséges induláshoz szükség van vízióra. A jó kez-
déshez kell egy nagy adag önbizalom. Az első lépésekhez 
nélkülözhetetlen a lelkesedés. Lehet ezt idealizmusnak vagy 

optimizmusnak is keresztelni, de a jelenléte, helyesebben 
fogalmazva a „bennünk léte” elengedhetetlen. Kívánom 
minden hallgatónknak, hogy legyen ilyen belső élménye 
és öntudata a pályára indulás szakaszában! Érezze a ma in-
duló nemzedék, hogy nem vagyunk kevesebbek, nem va-
gyunk erőtlenebbek, és nem vagyunk kevésbé alkalma-
sak, mint az elődeink. 

Jó dolog elismerő és bátorító szavakat kapni. Ám az el-
lenkezője is csodákra képes néha! Az éles és meggondolat-
lan mondatok is lehetnek jó motivációk az életben. Példa 
erre az épp e napokban nyugdíjba vonuló Margot Käß-
mann német püspök, aki több testvérével együtt egy ben-
zinkutas és egy ápolónő családjába született. A nyugdíj-
ba vonulása alkalmából vele készített interjúban elmond-
ja, hogy először a nővérének megfogalmazott degradáló 
osztályfőnöki megjegyzés találta el: „Hova jutott Német-
ország, hogy már a benzinkutas gyermeke is gimnázium-
ba jön továbbtanulni?!” Pár évvel később ugyanehhez a ta-
nárnőhöz érkezett meg ő is, ugyanabba a gimnáziumba. 
A lenéző és cinikus tanári mondat azonban bizonyításra 
sarkallta minden szinten. Így lehetett ő már kiválóság az 
iskolában. De későbbi életútján, amikor püspökké válasz-
tották, a híres-neves rendszeres teológus, Fried rich Wil-
helm Graf professzor sem ragadtatta kevesebbre magát 
az egykori tanárnőnél, amikor Az egyház alkonya című 
könyvében a következő mondattal illette a frissen meg-
választott püspököt: „Ha már a benzinkutasok lányaiból 
lesznek püspökök, akkor régen rossz a protestantizmus-
nak.” Erre így reagál Margot Käßmann: „Pályafutásom 
alatt bizonyos körökben mindig éreztem, hogy nem tar-
tozom igazán közéjük. De engem ez egy cseppet sem ren-
dített meg. Nagyon boldog voltam, hogy ebben a hivatás-
ban élhetek. Az ilyen megjegyzések inkább segítettek és 
hasznomra váltak. Mert ugyanakkor sokan és gyakran 
mondták nekem, hogy az én prédikációim mindig érthe-
tőek, és milyen jó, hogy szószéki szavaim kevésbé kleri-
kálisak. Végső soron a köznép számára érthető nyelv az 
igazán lutheri, nem igaz?” Majd hozzáteszi: „Ma már ki-
csit nevetnem kell, ha az életutamra gondolok. De min-
dig mindent legyőzött édesanyám és a nagymamám ön-
tudatos biztatása: Miért ne lennél képes rá?!”  

Erre a hozzáállásra és erre az üzenetkódolásra mind-
egyikünknek szüksége van. A most indulóknak különösen 
is. Az egyházi munkában is szükség van érvényesülésre és 

E L Ő A D Á S O K e

„Miért ne lennél képes rá?”
Leköszönő rektori beszéd*

g  S Z A B Ó  L A J O S

 * Elhangzott 2018. június 22-én a zuglói evangélikus templomban, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanévzáró istentiszteletén.
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önérvényesítésre. A sokat emlegetett önismeret mellett ön-
tudatra is. A jövő lelkészeinek és hitoktatóinak, kántora-
inak és lelkipásztori munkatársainak is alaptananyag ez: 
Miért ne tudnám megtenni? Miért ne tudnám betölteni és 
ellátni a hivatásomat? Miért ne lennék képes rá?

Nem az önmagát felnagyító tanár vagy felelős vezető a 
jó pedagógus, hanem a diákját bátorító és önbizalommal 
felvértező, mentor szemléletű oktató. Példát mutat, kedvet 
teremt, és a hivatás szeretetét, sőt „szerelmét” sugározza. 
Isten országának építésében is fontosabb kimondani azt, 
hogy mire képes és mire viheti a következő nemzedék, mint 
folyton az ellenkezőjét károgni. A mai egyházi életben több 
elismerésre, bátrabb biztatásra és több kedvteremtő mon-
datra van szükség, mint az ellenkezőjére. Nem a túlbonyo-
lított tartalmak vagy a kiemelt kategóriájú, túlszervezett 
programok ébresztenek hitet ma sem, hanem az egyszerű 
és világos alaptevékenységek. Megmondjuk-e a következő 
nemzedéknek, hogy képesek vagytok rá, és eredménye-
sek tudtok lenni a szolgálatban, ha hűségesen használjá-
tok mindazt a karizmát, amelyet megkaptatok? 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen zajló, jövő fe-
lé mutató pályázati munkára gondolva érdemes, sőt szük-
séges szembesülni azzal az életbevágó kérdéssel, amelyet 
egy friss tanulmányában fogalmaz meg Wolfgang Huber: 
Hogyan lehetek én felebaráttá ma? Ma ugyanis nemcsak az 
az égető kérdés, hogy hogyan találok felebarátot, hanem 
az, hogy hogyan lehetek én felebaráttá. A diakóniának és 
az egész egyházi létnek aktuális alapkérdése ez. A diakó-
niai képzés létkérdés ma az egyetem és az egyház számá-
ra egyaránt. Tudunk-e ma felebaráttá válni, vagy csak ke-
rülgetjük és magyarázzuk, elemezzük és elvonulva meditá-
lunk rajta? Akkor segít önmagán leginkább a kereszténység, 
ha másokon képes segíteni. A segítés egyben önmegsegítés 
is. Akkor leszünk mi is boldogabbak, ha másokat tudunk 
boldoggá tenni. Akkor leszünk gazdagabbak, ha mások 
nem szegényednek mellettünk. 

Érdekes történelmi példa erre a kétszáz éve született 
protestáns Friedrich Wilhelm Raiff eisen, a jótékony hitel-
bank megalapítója. Az 1846/47-es téli éhezés idején „gabo-
na és kenyérsütés” közösségével indította el azt a későb-
bi pénzügyi hitelközösséget, amelyben a pénzt adók és a 
pénzt kapók, a hitelezők és a hitelt felvevők egyenlő jogok-
kal szavaztak, és mind tagjai voltak a banki kuratórium-
nak. Nem rejtette véka alá, hogy a bankalapító Raiff eisen 
számára a legfőbb igazgató Jézus Krisztus volt. Élettörté-
netéből megtudjuk, hogy hetedik gyermekként élte meg a 
kilencgyermekes családban azt, hogy polgármester édes-
apja hozzányúlt a település pénzéhez, hogy megélhessen 
a nagycsalád, és ezért elvesztette az állását. A kisgyermek 
Raiff eisen szívében és agyában ettől a pillanattól kezdve 
életprogrammá lett, hogy segítsen másoknak. A 19. szá-
zadi protestáns diakónia virágkora hozzá is kapcsolódik 
a sok ismert alak mellett. A fi lozófi ája nagyon egyszerű 

volt. A szegényeknek nem ajándékot kell adni, hanem azt 
lehetővé tenni, hogy saját céljaikat maguk elérhessék (Hil-
fe als Selbsthilfe).

A lelkészi hivatáshoz szükséges kompetenciákat össze-
gyűjtötte egy svájci lelkészi életpályával foglalkozó munka-
csoport a közelmúltban. Ez a tizenkét kompetencia lett a 
valóságban elfogadott európai standard: 

1. Evangéliumból élni 
2. Hivatástudat
3. Önmenedzselés 
4. Refl ektív képesség 
5. Kreativitás 
6. Kötődés és empátia különböző típusú emberekhez 
7. Csapatmunka és konfl iktuskezelési készség 
8. Cél- és eredményorientáltság
9. Tervezési és szervezési képesség 

10. Vezetői képesség és felelősség 
11. Vonzó fellépés és reprezentáció a nyilvánosság előtt 
12. Kommunikáció a liturgiában, tanításban, lelkigon-

dozásban és gyülekezetépítésben
Túl sok ez vagy túl kevés, mindenki eldöntheti. De so-

kak segítsége és sokaknak adott segítség nélkül nem sokat 
lehet közülük megvalósítani. Ott vagyunk tehát

• a jól eltalált pedagógiai mondatnál,
• a felebaráttá válás programjánál
• és a kölcsönösség krisztusi elvénél. 
Végül pedig személyesen: 1988. szeptember 5-én hi-

vatalos levelet kaptam Fabiny Tibor dékántól, amelyben 
felkért a gyakorlati teológiai tanszéken asszisztensi teen-
dők ellátására. Megjegyezte, hogy az Evangélikus Teológi-
ai Akadémia honoráriumot ugyan nem tud adni, de vál-
lalja az útiköltség-térítést. (Zuglói lelkész lévén az udvar 
egyik végéből a másikba kellett átmennem…) Így kezdő-
dött oktatói pályám harminc évvel ezelőtt. Negyvenkét év 
lelkészi szolgálat, harminc év oktatói tevékenység, tizen-
hat év rektorság, négy év rektorhelyettesség és huszon-
öt év tanszékvezetés birtokában hálás vagyok Istennek a 
gyermek- és fi atalkoromban kapott rengeteg gyülekezeti 
hitélményért. A kissomlyói és kőszegi gyülekezeti tagok 
szeretete és kicsit sem burkolt biztatása – „Kövesd édes-
apád pályáját, legyél lelkész!” – nagy erővel hatott rám. 
A sorkatonai szolgálatom ideje alatt egy adventi estén a 
kiskőrösi gyülekezet presbitere, Slajkó Pál belém karolt, 
és megismételte a biztatást: „Miért nem leszel te lelkész?” 
Örülök, hogy családtagjai itt vannak ezen az ünnepen ve-
lünk. Hálás vagyok a szüleim és nagyszüleim kezéért és 
hangjáért. Az idősebb testvéreim korai nevelő munkájá-
ért. Feleségemért, gyermekeimért és unokáimért. Gyü-
lekezetekért és barátokért. A zuglói templomban megta-
pasztalt sok-sok élményért, különösen is gondolok most 
arra, ahogyan zuglói lelkészi szolgálatom kezdetekor az 
érettségire készülő fi atal orgonista, Finta Gergely csodá-
latos játéka magával ragadott és sok erőt adott a lelké-
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szi pályához. Hálás vagyok iskolákért, egyetemekért és 
a bennük átélt, régi nagyokkal és kortársakkal folytatott 
dialógusokért, itthon és külföldön. 

További felsorolás helyett összességében azért a jó peda-
gógiáért mondok köszönetet, amelyet sokszor átélhettem. 
Azért a jó pedagógiai mondatért, amelyet nekem is gyak-
ran mondtak: Miért ne lennél képes rá?! Azért meg különö-
sen is, amikor én mondhattam ki ezt a tanítványaimnak. 

Ennél hálásabb csak azért vagyok, hogy nemcsak imád-
ságos könyvek szerkesztésekor, hanem az én személyes 
imádságaimra adott válaszként Istentől is megkaphattam 
ezt a mondatot, a legnehezebb helyzetekben is, sokszor 
megfoghatatlanul, belül mégis hatalmas erőt adó módon: 
Hidd el, hogy képes vagy rá. Neki mindig igyekeztem el-
hinni ennek az üzenetnek minden betűjét. Boldog vagyok, 
ha ebből néhányat sikerült átadni a tanítványaimnak. 

Biblikus gondolkodásmód, teológiai megközelítésben
Sola Scriptura – az Ószövetség és az Újszövetség kapcsolata1

g  B Á C S K A I  K Á R O L Y

*

 A két szövetség felszínes kapcsolata1

A Biblia két része között csak felszínes a kapcsolat. Az első 
kereszténységre és annak teológiájára nem közvetlenül az 
Ószövetség, hanem inkább a hellenisztikus2 szinkretiz-
mus3 vagy a szinkretizmus által érintett zsidóság4 hatott 
meghatározó módon. 

A két szövetség közvetett kapcsolata

Az Ószövetség és az Újszövetség közötti kapcsolat csak köz-
vetett. Az Ószövetség az intertestamentális kor5 szellemi 
és vallási szűrőjén keresztül (sztoicizmus, epikureizmus, 
szofi zmus, gnoszticizmus, újplatonizmus, apokaliptika, 
rabbinizmus, esszénizmus stb.) érvényesült az Újszövet-
ségben. 

 * A Honnan hová? – Presbiterképző 2018 első konzultációja keretében 
2018. június 10-én Révfülöpön elhangzott előadás írásos változata.
 1 Id. Cserháti Sándor kéziratos jegyzetének felhasználásával. Rövi-
debb, összegzett szerkesztésben megjelent: Cserháti 2012, 262–266. 
o. Lásd a témához a szöveg végén a kiegészítést is.
 2 A hellénizmus a görög nyelv, a görög kultúra egyetemessé válását 
jelenti a Földközi-tenger medencéjében.
 3 Különböző vallási hagyományokból származó elemek összekeve-
redése. A szinkretizmus alapvető eleme volt a görög vallásnak, amely 
a Nagy Sándor utáni (hellénista) időszakban számos perzsa, anatóli-
ai, egyiptomi, etruszk és római vallási elemet magába olvasztott. Más 
vallások isteneit rendszeresen azonosították a sajátjaikkal.
 4 Noha a judaizmus alapvetően ellentétben áll a szinkretizmussal 
(lásd bálványimádás tiltása az Ószövetségben stb.).
 5 Kerekítve i. e. 400 – i. sz. 100. Malakiás próféta könyvével (i. e. 5. szá-
zad vége) lezárult az ószövetségi iratgyűjtemény. Csaknem öt évszázadon 
keresztül, az újszövetségi iratok megírásáig nem született újabb bibliai 
irat, sőt nem is olvashatunk erről a korszakról a Bibliában sem, Dániel 
könyvének történeti próféciáitól eltekintve (lásd különösen Dán 10–12).

Jézus gyakorlata

Ezzel szemben feltűnik, hogy már maga Jézus elveti azokat 
az „emberi hagyományokat”, amelyek ellentétben vannak 
Isten parancsolatával (vö. Mk 7,1–23).6 Ezt fi gyelhetjük meg 
a Hegyi beszédben is, amikor Jézus a törvény igazi szán-
dékának kifejtésével „teszi teljessé a törvényt” (Mt 5–7).

A két szövetség közvetlen kapcsolata

A legvalószínűbb, hogy a korai kereszténység közvetlenül 
az Ószövetséghez kapcsolódott, ám nemcsak a zsidó, ha-
nem a pogány eredetű kereszténység is, éspedig a Septua-
gintához (LXX). Pál a pogány eredetű galatáknak különö-
sebb magyarázkodás nélkül érvelhet Ábrahámmal, Sárával 
és más ószövetségi vonatkozásokkal.

Idézetek

Az Újszövetségben igen gyakoriak a nem pontos idézet-
ként jelentkező, csupán emlékezetbe ötlő fordulatok az 
Ószövetségből. Ez azokkal fordul elő, akik benne élnek 
egy mű világában (lásd Mária énekét Mária, de Lukács 
szempontjából is: Lk 1,46–56). Találunk bőven szó szerinti 

 6 „Ti képmutatók, igazán illik rátok Ézsaiás próféta szava, amint meg 
van írva: »Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. 
Pedig hiába tisztelnek engem, ha emberi tanításokat és parancsolatokat 
tanítanak.« Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományá-
hoz ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik: Szépen félreteszitek az Isten pa-
rancsolatát, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományát.” (Ézs 
29,13; Mk 7,6–9). Jézus a szofi zmus tipikus jellemzőire fi gyelmezteti 
judaista kortársait. 
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idézeteket vagy ún. fl orilegiumokat (idézetgyűjteménye-
ket, pl. Róm 3,9–20) is. Ezeket a szerzők emelhették ki 
vagy állíthatták össze egy-egy újszövetségi mondaniva-
ló alátámasztására. Az ún. refl exiós citátumok („mind-
ez azért történt, hogy beteljesedjék…”) úgy bánnak az 
Ószövetséggel, mint az újszövetségi események Istentől 
származó forgatókönyvével. A legtöbb idézet azonban 
teológiai refl exiót tükröz. 

Teológiai kapcsolat az Ószövetség 

és az Újszövetség között

Ami az ószövetségi íráshelyek magyarázatának hermene-
utikai módszereit illeti, leggyakrabban a midrás módsze-
rével, a mondanivaló szó szerinti összefüggéséből kisza-
kított értelmének kifejtésével találkozunk. De előfordul 
az esszénus írásmagyarázatban honos pesher is, vagyis 
az ószövetségi íráshely pneumatikus (lelki értelmű) al-
kalmazása a jelenre. A legjellemzőbb azonban a tipo-
logikus írásmagyarázat,7 amelynek analogikus, argu-
mentációs szerepén túlmenő teológiai jelentősége van, 
amennyiben Isten bánásmódjára, a vele való kapcsolat 
természetére utal az Ószövetségben („ahogyan… úgy…, 
mindez példává lett számunkra, hogy…”, vö. Jn 3,14–15; 
1Kor 10,1–13 stb.).

Kontinuitás és diszkontinuitás

A tipológia alkalmazásában (is) megfi gyelhető az Ószö-
vetség teológiailag bonyolult viszonya az Újszövetséghez. 
A tipológiailag megvilágított újszövetségi jelenség vagy 
esemény (az antitípus) rendszerint felülmúlja az ószövet-
ségi megfelelőjét (a legmarkánsabb példa erre a Zsidókhoz 
írt levél tipológiája). Az újszövetségi iratok szerzői egy-
szerre vallják Istennek az Izrael életében tanúsított, majd 
pedig a Jézus Krisztus által végbevitt szabadító cselekvése 
folyamatosságát (1Kor 15,3–5 szerint a Krisztus-esemény az 
Írások szerint ment végbe),8 ugyanakkor másmilyen voltát 
(lásd Pál fejtegetését a csak az Ószövetségen tájékozódó 
bibliaolvasó szívét elhomályosító lepelről: 2Kor 3,15–16).9 
A Szentírás két részének ez a dialektikus kapcsolata teoló-
giai szempontból megragadható a törvény és az evangéli-
um, az ígéret és a beteljesedés vagy a meghiúsulások sora 

 7 Goppelt 1981. Lásd még Wilhelm Vischer felfogásáról: Baker 
1998, 109–120. o.
 8 „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: 
hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és 
feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak, 
majd a tizenkettőnek.” 
 9 „…mindmáig, valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. 
De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel.”

után a megvalósulás ellentétpárjaiban (lásd Bultmann 
1993, 292. o., 318. kk.). Egyik sem bizonyul azonban kifo-
gástalan megoldásnak, ugyanis túl az Ószövetségen, az 
Újszövetségben sem csupán evangéliummal találkozunk, 
és marad Krisztus műve után is még beteljesülésre váró 
ígéret. Isten valóban továbblépett, messzebbre elment az 
Újszövetség idején, mint az ószövetségi kinyilatkoztatás 
esetében, és szabadító jelenlétével, feltétlen szeretetével 
ajándékozta meg az embert Jézus Krisztusban. Az Au-
gustinustól eredő mondás – az Újszövetség benne rejlik 
az Ószövetségben, az Ószövetség pedig az Újszövetségben 
tárul fel10 – ma már kissé elnagyoltnak tűnik, ahogyan 
ez Gerhard von Rad véleményében is tükröződik, aki ezt 
mondja: „Krisztus megértéséhez szükségünk van az Ószö-
vetségre” (1963, 2: 411. o.). De az Ószövetség önmagában 
nem vezet el Krisztushoz. Ehhez az Ószövetséget Krisztus 
felől kell magyaráznunk és megértenünk (2Kor 3,14).11 Bár 
az Ószövetség volt az első kereszténység Bibliája, a döntő 
tekintély számukra mégis Jézus szava, a hirdetett evan-
gélium volt („nem én parancsolom, hanem az Úr”, 1Kor 
7,10; Gal 1,6–7).

Isten jelenléte az Újszövetségben

Istenről meglepően kevés tanítást kapunk az Újszövetség 
lapjain. Talán ApCsel 17,23-ra, Gal 4,8–11-re, 1Kor 8,5-re hi-
vatkozhatunk. Az itt található tanítás is, noha immár Pál 
apostolé, megfelel a zsidó missziói apológiának. Viszont 
az Újszövetségben Isten mindenütt szóba kerül magától 
értetődő adottságként, amelyhez kétely nem férhet, bár a 
teljes istenismeret igényével sem lép fel („most tükör által, 
homályosan látunk”, 1Kor 13,12). Az Újszövetség szerzőire is 
vonatkoztatható szintén Pál areopágoszi beszédének egyik 
kijelentése Istenről: „Benne élünk, mozgunk és vagyunk…” 
(ApCsel 17,28) Amiről a szerzők hírt adnak, Isten által ins-
pirált esemény, s ezt abban a tudatban teszik, hogy coram 
Deo, Isten színe előtt állnak.

 10 Az Ószövetség előkép (fi gura), az Újszövetség az igazság (veri-
tas); a mózesi törvényt felváltja a krisztusi törvény, ahogyan az első 
századok egyházatyái magyarázzák. Szent Ágoston így fejezi ki a két 
szövetség dialektikáját: Novum in Vetere latet, Vetus in Novo patet (az 
Új az Óban rejlik, az Ó az Újban tárul fel). A keresztény gondolkodás 
– ahogy Henri de Lubac magyarázta Órigenészről és a középkori exegé-
zisről írt monográfi áiban – kezdetben nem más, mint az ószövetségi 
írásoknak – Izrael történetének – vizsgálata Krisztus fényében. A két 
szövetség dialektikus kapcsolata folytonosságot és szakadást jelent 
egyszerre. Izrael Isten szándéka szerint előkészíti Krisztus eljövetelét, 
akivel aztán minden újjá lesz. Lásd Szabó 2008. 
 11 „…az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel a mai napig felfe-
detlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el.”
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A teológia és a krisztológia viszonya 

az Újszövetségben

A Jézusról mint Krisztusról szóló tanúságtétel az Újszö-
vetség teológiai érdeklődésének előterében áll. A szósta-
tisztika mégis meglepő eredményt mutat: Isten (Atya) 
nevén nevezve 1732 ízben fordul elő. Jézus (Krisztus) neve 
1450-szer. Vitatható, hogy az „Úr” (küriosz, 719 esetben) 
Istenre vagy Krisztusra utal-e. Nem számítottuk viszont 
a statisztikába Isten nevének körülírásait, s főként az igen 
gyakori divinum passivumokat. Ugyanolyan joggal mond-
hatjuk tehát, hogy az Újszövetség Istenről tanúskodik, 
mint azt, hogy Jézus Krisztusról. A helyzet megítélésében 
a teológiatörténetben „ingamozgást” láthatunk. Az igazság 
az, amit Käsemann a leginkább krisztocentrikus irattal, 
János evangéliumával kapcsolatban mond ki: „Ameny-
nyiben Jézusban Isten lénye és műve válik nyilvánvalóvá, 
amennyiben Jézus küldetése és hatalma teljes mértékben 
Istennek köszönhető, akkor Jézusban a mi Teremtőnk ta-
lálkozik velünk.”12

Az Újszövetség szerzői az Ószövetség Istenének 

színe előtt tudják magukat

Nem egy másik, az Ószövetség Istenétől eltérő Istent hir-
detnek, mint Markión,13 és nem is egy megváltozott Istent 
tisztelnek. Nála nincs változásnak még árnyéka sem (Jak 
1,17), vagyis hű marad önmagához, tegnap, ma és mind-
örökké az, aki (2Móz 3,14; Róm 11,29; 2Tim 2,13; Zsid 3,18). 
Az újszövetségi szerzők számára is Isten az egyetlen, a 
világ felett álló, a világot teremtő és fenntartó Isten, aki 
az ember számára megfoghatatlan, pneumatikus (lel-
ki-szellemi) létező, jóllehet mégis mindenkinél közelebb 
van az emberhez.

Isten kapcsolatteremtő és történelemformáló 

hatalom

Amint az Ószövetségben, úgy az Újszövetségben is Isten 
személyes létező, aki az embert is magához hasonló sze-
méllyé teremtette. Isten kapcsolatba lép a kiválasztott em-
berrel azáltal, hogy megszólítja őt, és válaszára vár.14 Eb-
ben mindig ő a kezdeményező. Így avatkozik bele Isten a 
történelem menetébe, és lesz az események kulcsává. Ez 

 12 Käsemann 1980, 109. o. Lásd még Thüsing 1986.
 13 Markión (85–160) kis-ázsiai gazdag kereskedőből lett hitszónok. 
Gnosztikus, platonista eredetű tanításaival egy több évszázadig élő 
egyházat alapított meg, számos hívővel az egész akkori Római Biroda-
lom területén. Tanításának egyik fő gondolata az az állítás volt, hogy 
Jézus egy egész más Istent jelentett ki, mint a Héber Biblia Istene.
 14 Isten és ember viszonyára nézve lásd Buber 1994.

az Isten lett Jézus személyében, művében és sorsában ön-
nönmaga végső (eszkatologikus), kegyelmes szavává, igé-
jévé (Zsid 1,1–2).15

Kiegészítés

„A sola Scriptura kifejezés tudatosan többes számú, úgy, 
amint Pál apostol használja az első húsvéti híradás hátte-
reként az 1Kor 15-ben: »Meghalt az írások szerint és feltá-
madott az írások szerint«, vagyis ami történt Jézussal ha-
lálában és feltámadásában, az az ősi írásoknak megfelelő 
messiási prófécia beteljesedése. Az ősi és mai fordítások 
szerint egyértelmű a kata tas graphas interpretációja.

A sola Scriptura kifejezés nálunk úgy értendő, hogy 
az ún. négy „hitelvi solusban” a solus Christus egyértel-
mű főtételként szerepel és határozza meg a másik há-
rom kifejezést. A sola gratia, a sola fi de és a sola Scrip-
tura egyaránt csak ez alatt a meghatározás alatt érthető. 
A sola gratia Krisztus miatt értelmezhető, hogy ti. nincs 
szerepe az emberi meritumnak az üdvösség dolgában. 
A sola fi de azt jelenti, hogy nem cselekedetekkel szerez-
hető meg az üdvösség, hanem Krisztusban való hit által, 
és a sola Scriptura, hogy az írásoknak megfelelő Krisz-
tus-hit alapján kezeljük a Bibliát. Nem könyvvallásnak 
tekintjük egyházunkat, hanem személyhez kötjük írásér-
telmezésünket is. Itt látok hasonlóságot Joseph Ratzin-
ger felfogásában, így fogalmazom: Jézus Krisztus-köz-
pontú teológiájában. Tudatosan használom együtt a ná-
záreti Jézus nevet és a hit Krisztusa jelzőt. Ugyanígy mi 
is szeretjük ugyan Pál apostol írásait, de nem valljuk, 
hogy nem érdekel minket a testi Jézus kata szarka, csak 
a kata pneumata.

Az evangélikus felfogásra jellemző, amit Luther így fo-
galmazott: az a Szentírásban a kijelentés, ami elsősorban 
Krisztusra utal (quod Christum treibt). Ez egyúttal ún. 
retrospektív felfogása az Ószövetségnek, vagyis a Krisz-
tus-eseményen keresztül teljesedett be mindaz, amire az 
Ószövetség utalt.

Mindez bátorítást ad arra, hogy szabad contra Mosem 
prédikálni abban az esetben, ha egy újszövetségi textus-
ban Krisztus mást mond, mint a mózesi hagyomány vagy 
a próféták egyoldalúan szigorú igehirdetése. Krisztus be-
széde az a kőszikla, amelyre építeni lehet a Hegyi beszéd 
záradéka szerint a bölcs embernek, és akkor már jöhet 
árvíz, vihar stb., háza megmarad. Krisztus szava a bázis, 
amelyen épül az egyház. Felfogásunk szerint Péter vallo-
mása is Krisztus hitét illetően az a szó, amit Jézus igenel, 

 15 „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a 
próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit 
mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicső-
ségének kisugárzása és lényének képmása…”
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és egyháza alapkövévé teszi. Ez az ige, amelyet Pál apos-
tol Krisztus személyéhez kötött fundamentumnak hirdet. 
Ehhez kell újra meg újra naponta megtérni, hogy amit 
erre az alapra építettünk, megmaradjon. Jézus Krisztus 
urasága nemcsak a levelekben, hanem az evangéliumok-
ban is evidens. Akit megfeszítettek, azt valóban Úrrá tet-
te az Atya – olvassuk az első pünkösdi prédikációban, és 
ugyanez érvényes az evangéliumok Jézus-bemutatásában 
is. Ő az Ura a szombatnak, a törvénynek és a templomnak 
is. Ura az Írásoknak is, mert magára vonatkoztatja azo-
kat, mint ahogy tanítványai látták. Ura a természetnek, 
tengernek, viharnak, a Római Birodalom képviselője fe-
lett áll. Ura a démonoknak, a sátánnak is, Ura a térnek és 
időnek, és csak az ő urasága alatt Szentírás a Biblia. Beszé-
de nem hasonlítható más emberi szóhoz. Jn 7,45–56-ban 
olvassuk: »A szolgák visszatértek a papokhoz és farizeu-
sokhoz, akik kérdőre vonták őket, miért nem hozták ma-
gukkal Jézust.« A szolgák mentegetőzve így feleltek: »Még 
sohasem beszélt így ember, ahogyan ő beszél.« Urunk sza-
va a szikla, amelyre építeni lehet. Szava gyógyít beteget, 
mobilizál a közeledésre és távolodásra: jöjjetek és menje-
tek. Vigasztal és bátorít: ne féljetek, én vagyok. Máskép-
pen teremtő szó, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk: 
»szólt és meglett«, vagy később: »vagyok, aki itt vagyok« – 
hangzik a bemutatkozás az égő, de el nem égő csipkebo-
korból.” (Hafenscher 2008)
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Szavak és hallgatások az imádságban

Tanulmányok az imádság témakörében

Szerk. Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2018

Kevés olyan szép feladat van, mint az, ha egy tudományos kutatócsoport egy egész éven át az 
imádság témájával foglalkozik. Így érezte az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati 
Teológiai Kutatócsoportjának mind a tizenhat tagja is. Találkozások, beszélgetések, kölcsönös 
ismeret- és tapasztalatátadás jellemezték ezt a közös alkotást.

Az imádság lehetősége ökumenikus felelősség. Aktív gyakorlása minden keresztény egyház 
lélegzetvétele. Jézus minden követőjét imádkozni tanította, és micsoda erőt jelentett ez a születő 
egyháznak, majd tovább, a viharos és bonyolult történelemben. Gyógyulni, újulni és megvál-
tozni az imádkozás intenzitásával volt lehetséges. Megmenekülni és megmaradni is úgy tudott 

a kereszténység krízisek és kísértések ellenére, hogy voltak kiemelkedő imádkozók, és sokan fordultak egyidejűleg kéréseikkel, há-
laadásukkal Istenhez a legnehezebb időkben is. Imádkoztak „jó és rossz napokban” egyaránt.

Az imádságot támogatja a szépség, a nyugalom. Nekünk pedig mindig szükségünk van lelki kiegyenesedésre. Akkor tudunk fo-
lyamatosan vagy akár újra imádkozni, ha ezeket a mélyebb dimenziókat napról napra fel tudjuk fedezni az életünkben. Tudományos 
érdeklődésű olvasóknak és a mindennapi keresztény élet gyakorlóinak egyaránt szól ez a könyv. Elmélyülésre, továbbkérdezésre és 
közös élményre indítanak a tanulmányok. Mindháromra nagy szükségünk van ma is!
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Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
f Zsid 13,1–6

Igehirdetési előkészítő

Egy élet – négy szeretet

A vasárnap jellege

A vasárnap a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapoknak 
a közepén helyezkedik el. A Liturgikus könyv szerint a va-
sárnap témája: A hit cselekedetek nélkül halott. A hét igéje: 
„Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket 
akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem 
tettétek meg.” (Mt 25,40) A lekció Lk 10,23–37, az irgalmas 
samaritánus története.

A vasárnap jellege egyértelműen a megélt hit, a keresz-
tény élet, a praktikum felé fordítja a fi gyelmünket.

Exegetikai és teológiai megfontolások

A levélről

A Zsidókhoz írt levelet mindig is nagy titokzatosság lengte 
körül. Valójában az sem biztos, hogy műfajilag levélként 
kell kezelnünk, hiszen inkább egy teológiai értekezésről 
van szó. A címe () sem tartozott erede-
tileg a műhöz, hanem a 2. században kapta, mintegy értel-
mező megjegyzésként. Sokáig Pál apostolnak tulajdonítot-
ták, de a kutatások kiderítették, hogy ez nem túl valószínű.

Központi témája: Krisztus mint főpap. S bár komoly teo-
lógiai értekezésről van szó, a retorikailag és dogmatikai-
lag jól felépített szakaszokat lelkipásztori intések is tagol-

ják. Ez utóbbiak a levél harmadik részében (10,19-től) vál-
nak dominánssá, ide tartozik mai szakaszunk is.

A levél célja egyértelműen az, hogy buzdítsa, bátorítsa 
a testi-lelki gyötrődésben, üldözésben megfáradt hívőket. 
Így kimondhatjuk, hogy a dogmatikai részek nem célként 
fogalmazódnak meg, hanem eszközként lelkipásztori cé-
lokat (is) szolgálnak. 

Versről versre

1. vers: A szentíró arra buzdít, hogy maradjon meg a test-
vérszeretet (). Ez adja az alapját mindannak, 
amit ezután ír.

2. vers: Itt az ige már vendégszeretetről beszél, ami sok-
kal tágabb fogalom, mint a testvérszeretet. A keleti kultú-
rákban nagy hagyománya van a vendégszeretetnek. Az 
apostoli korban is hatalmas jelentősége volt, hiszen ma-
ga a misszió is a „vendégbarátság keretei között mozgott” 
(Ravasz 1991, 272. o.). Éppen ezért egyes vélemények sze-
rint az itt említett vendégszeretet „csupán” a máshonnan 
származó, átutazóban lévő vagy éppen szükséget szenve-
dő testvérekre vonatkozik (Gore–Goudge–Guillaume 
1929, 625. o.). Az angyalokra való hivatkozás egyértelmű-
en az ábrahámi történetre utal (Gen 18,1–8). 

3. vers: A fogoly kifejezés () nem a köztörvé-
nyes bűnözőkre, hanem a hitük miatt bebörtönzött keresz-
tény testvérekre utal. Ezt támasztja alá 10,33–34 is, ahol a 
szerző megírja, hogy sok hívőt megaláztak, gyötörtek, va-
gyonukat elkobozták, bebörtönözték őket. Pál is ezt a ki-
fejezést használja, amikor fogságáról beszél (vö. 2Tim 1,8).

A vers buzdítása egybecseng a páli gondolattal: „Örül-
jetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róm 12,13) Megem-
líthető még a szintén páli gondolat: „…mindenkinek min-
denné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelye-
ket” (1Kor 9,19–23).

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E L Y E
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4. vers: A „házasság” szó () egyszerre jelenti a 
házasságot és a menyegzőt is (vö. Mt 22,2; Jn 2,2). Ilyen 
módon a megbecsülés (érték – ) nem csupán a há-
zasságra, hanem annak létrejöttére és létrejöttének tisz-
tességes és „megfelelő” körülményeire is irányul. Gondol-
hatunk itt a kényszerházasságokra, az érdekházasságokra 
vagy éppen az elhamarkodott, meggondolatlan döntésen 
alapuló elköteleződésre.

A házasélet, az „ágy” () minden párnak ma-
gánügye, és ennek „tisztaságát” az ige (is) védelmezi. 
A „nem tiszta ágy” leírására két fogalom kerül elő: a „pa-
ráznaság” (parázna – ), illetve a „házasságtörés” 
(házasságtörő – ). Ez utóbbi értelmezése egyér-
telmű: aki hűtlen lesz a másikhoz, az nem az ige szerint 
cselekszik. Azonban sokkal bonyolultabb a paráznaság 
megértése. Mivel a kontextus alapvetően a házasságról 
szól, és ezen belül használja az író a „parázna” kifejezést, 
így felmerül a kérdés, vajon mi is a valódi jelentése en-
nek. Vajon van határ a házaséletben, hogy mit szabad, 
és mit nem? Nyilván bármilyen vonalszerű határ meg-
húzása vagy helyzetek listázása – enyhén szólva – mesz-
szire vinne minket.

A megoldást talán a „tiszta” () kifejezés ad-
ja meg. A szó jelentése (a ’tiszta’ mellett) ’szeplőtelen’, ’ma-
kulátlan’. Mindössze négyszer fordul elő az Újszövetség-
ben. Először itt, a Zsidókhoz írt levélben (7,26), ahol Jézus 
Krisztusra mint „szeplőtlen” főpapra vonatkozik, majd a 
textusunkban, Jakabnál a „szeplőtlen” kegyességre (1,27), 
Péternél pedig a hívők számára fenntartott „szeplőtlen” 
mennyei örökségre (1,4) vonatkozik. Így, ha kicsit közelebb 
akarjuk hozni a jelentéstartalmat, akkor talán a „szennye-
zetlen” lenne a legjobb kifejezés. Olyan, amin nem esett 
folt, ami nincsen beszennyezve olyan dologgal, ami nem 
méltó vagy nem odavaló. 

Ennek fényében azt mondhatjuk, hogy akkor eshet folt 
a házaséleten, amikor az egyik vagy mindkét fél nem társ-
ként, Istentől kapott ajándékként tekint a másikra, és ez-
zel beszennyezi a kapcsolatot. 

5–6. vers: Az 5. vers olyan, mintha a Kis káté magya-
rázata lenne a Tízparancsolat kapcsán. „Ne tedd ezt…, 
hanem inkább…” Az eredeti szöveg: 
 – azaz „pénzhaj-
hászás nélküli legyen a magatartásotok, megelégedve az-
zal, amitek van/a meglévőkkel”. Ez a mondat nem azt su-
gallja, hogy „ennyitek van, és kész, több már lesz, legyen 
elég!”, hanem azt, hogy „képes vagy megelégedett lenni ab-
ban az állapotban is, amiben vagy, azzal, amid van, any-
nyival, amennyid van”. 

Mindez azért lehetséges, mert Isten ezt (az állapotot) 
ki tudja munkálni bennünk. Ezt támogatja meg a textus 
két ószövetségi utalással: egy parafrázissal Deut 31,6 kap-
csán és egy idézettel (Zsolt 118,6).

Vázlatként is használható témalehetőségek

Testvérszeretet

Gyülekezeteinkben legtöbbször a „testvér” megszólítást 
használjuk. Nagyon értékes ez a kifejezés, hiszen nem csu-
pán az Atyaistenben való (családi) közösségünket jelenti, 
hanem azt is, hogy egy test és egy vér lett értünk odaadva 
Jézus Krisztusban! Ha ezt igazán komolyan vesszük, akkor 
nem csupán egy szóvirág számunkra a „testvér”. Rá kel-
lett döbbennem, hogy sokszor milyen felelőtlenül sodró-
dom bele a „testvér” megszólításba. A magam részéről már 
nem is nagyon használom például a temetési a liturgiában 
a „testvérek” megszólítást, hiszen legtöbbször a jelenlévők 
nagy többsége (sajnos) nem hívő testvérem. És igen, más 
dimenzió a felebaráti szeretet, más a vendégszeretet és más 
testvérszeretet…

Az ige kapcsán lehetőségünk van beszélni a testvér-
szeretet fontosságáról, különleges lehetőségeinkről és fe-
lelősségünkről a gyülekezet, a testvéri közösség kapcsán.

Vendégszeretet

Az  szó nemcsak angyalt, hanem – úgy általában 
– küldöttet is jelent. És bizony nem mindig tudhatjuk, hogy 
Isten nagy tervében ki az eszköz, ki az, aki küldött! Ez na-
gyon izgalmas helyzet, hiszen bárki, aki a vendégszerete-
tünket „igénybe akarná venni”, lehet, hogy az Isten válasz-
tott eszköze és küldötte a számunkra vagy mások számára. 
Egyéb motivációk mellett az embertársainkkal való emberi, 
vendégszerető bánásmód azért is adekvát, mert lehet, hogy 
éppen ezáltal építjük Isten országát és kaphatjuk meg Isten 
üzenetét. Ez különösen is aktuális manapság… 

Társszeretet

Micsoda érték, ha az embernek van társa! Ez is Isten aján-
déka. Nagyon fontos, hogy a kapcsolatban mindig társak le-
gyünk. A másik iránti tisztelet, megbecsülés és szeretet kell 
hogy vezéreljen bennünket a kapcsolat minden területén. 
Nem tekinthetünk úgy a másikra, mint egy eszközre, aki 
azért van, hogy az én vágyaimat beteljesítse, kívánságaimat 
kiszolgálja. De úgy sem, mint egy adok-kapok partnerre. 
Hanem mint társra, engem kiegészítő személyre, aki olyan 
közel van hozzám, hogy szinte már egy velem. „…lesznek 
ketten egy testté…” (Mt 19,5)

Istenszeretet

Az Úr szeretete és a benne való bizalom öleli át az összes 
(fenti) szeretetet. Olyan Urunk van, aki nem hagy el, aki 
nem marad el mellőlünk, aki teljessé tudja tenni az életün-
ket minden helyzetben, minden társadalmi osztályban és 
történelmi szituációban. Ő az, aki vezet a testvér-, a vendég- 
és a társszeretetben is. Életközösséget és a félelemmel való 
harc győzelmének ígéretét és reménységét adja nekünk. 
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A vasárnap jellege is irányt ad nekünk a szakasz értel-
mezésében, interpretálásában. „Aprópénzre” váltja, a min-
dennapokra bontja le a szeretet fogalmát, a megélt szerete-
tet hozza elénk. Ahogyan a hit cselekedetek nélkül halott, 
úgy a szeretet is az. Jó alkalom ez a gyülekezetek, közössé-
gek buzdítására. Éljük meg a mindennapokban azt a sze-
retet, amelyet Krisztuson keresztül kaptunk!

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 10,23–37; 1Móz 4,1–16

Énekek

EÉ 455; 473

Illusztráció

GONDOLATOK

„E levél pompás és ékes, mert Krisztus papságáról gyö-
nyörű és hű szavakkal szól az Írások szerint, ezenfelül az 
Ótestamentumot is alaposan és bőven magyarázza.” (Lu-
ther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez)

SZIMBÓLUM

Karl Martin Lönnebo svéd emeritus püspök alkotta meg az 
Élet Gyöngyeit, vagy más néven a Krisztus-füzért, amely egy 
evangélikus imafüzér. A skandináv térségben igen elterjedt, 
sok helyen a konfi rmációs oktatást is erre „fűzik fel”! 

A füzéren lévő különböző színű és alakú gyöngyöknek 
külön jelentései vannak, amelyekhez igék, imádságok is 
kapcsolódnak. Van a füzéren két piros színű gyöngy egy-
más mellett, az egyik az Istentől kapott szeretet jelképezi, 
a másik pedig a tová bbadandó szeretetet/önátadást. Ez a 
kettő elválaszthatatlan egymástól.

„Az első szeretetgyöngy (Isten szeretete)
Isten szeretetében elfogadottnak és szeretettnek érezheted 
magad. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.”
Imádság: Az enyém vagy, és én a tied. Szereteted örökké-
való.
Olvasmányok: Mt 26,26; Jn 3,16; Ef 2,4–10; 1Jn 4,7–10

A második szeretetgyöngy (az embertárs szeretete)
Isten szeret téged. Olyan vagy, mint egy szikla, amelyet a 
nap sugarai melegítettek fel. Egy idő után már te is sugár-
zod a meleget a körülötted lévőkre. Tudsz áldozatot hozni. 

Szeretned és segítened kell embertársadat (felebarátodat). 
Imádkozz érte.
Imádság: Engedd, hogy a Te szereteteddel szerethessem 
embertársamat!
Olvasmányok: Mt 7,12; Lk 10,27; Jn 15,11–17; 1Kor 13; Gal 
5,22–23”1
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 Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
f Ef 2,1–10

Igehirdetési előkészítő

A kegyelem eredendőbb, mint a bűn

A vasárnap jellege

Az egyházi év körében a Szentháromság ünnepe utáni 14. 
vasárnaphoz érkeztünk el. A vasárnap fókuszában a Prőh-
le-agenda és a Liturgikus könyv szerint is a Lélek életet hozó 
munkája áll: „A Szentlélek elevenít meg!” Mindkettőben a 
C rend hozza a perikópánkat: Ef 2,1–7-et; idén a teljes gon-
dolati egység (1–10) az alapigénk. A Prőhle-agenda a Szent-
háromság ünnepe utáni 10–17. vasárnapokon az elhívás, a 
megigazulás és a hit teológiai témáira helyezi a hangsúlyt. 
A 14. vasárnap a sorban középen áll: Isten Krisztusban meg-
mutatkozó kegyelmét és az új Életet, az új teremtést ünnepli.

Amit a textusról tudni kell

A pszeudopáli levél szerzője Pál tekintélye mögé rejtőzik, 
az ő nevében fogalmaz, aki éppen fogságot szenved a gyü-

 1 Átdolgozott szöveg, saját fordítás alapján. Forrás: http://www.ru-
koushelmet.net/English.htm.
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lekezetért (1,1; 3,1). A kutatók többségének véleménye az, 
hogy Pál tanítványi köréből származik a névtelen levélíró, 
aki személyesen ismerhette az általa alapított gyülekezetek 
életét. Bár stílusában követi Pált, teológiai gondolatai is 
kötődnek az apostol tanításához, viszont harmincöt olyan 
újszövetségi kifejezést találunk az epistolában, amelyek 
kizárólag ebben a levélben fordulnak elő (lásd pl. egység, 
világ ura, polgárjog, választófal; vö. Geréb 2012, 15. o.). 

Az Efezusiakhoz írt levél felépítése követi a páli leve-
lek (pl. Kolossé levél) struktúráját: I. Levélkezdés (1,1–23); 
II. Első tanítási egység (2,1–3,21); III. Második tanítási egy-
ség, illetve pareinézis (4,1–6,9); IV. Levélzáradék (6,10–24). 
Több kutató azonban azon a véleményen van, hogy műfa-
ji szempontból inkább teológiai traktátusnak, homíliának 
vagy irodalmi karakterű gyülekezeti körlevélnek nevez-
hetjük. Az áldásmondások, himnikus szövegek, liturgikus 
textusok a zsidó istentisztelet elemeinek átvételére enged-
nek következtetni; retorikai jellegzetességei alapján az irat 
az első századi hellenista zsidóság irodalmához kötődik.

Nagyon kevés személyes utalást találunk a levélben, a 
gyülekezet életéről sincs benne információ, csak a későbbi 
kéziratokban tűnik föl a levélfelirat „Efezusban” helymeg-
jelölése. Az exegétákat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy 
maga Pál apostol miért nem írt levelet az efezusiaknak, hol-
ott két-három évet tölthetett itt az Apostolok cselekedetei-
ről írott könyv szerint (19,10), a Kolossébeliekhez írt levél-
ből pedig arra következtethetünk, hogy innen, Efezusból 
pásztorolta az általa alapított közösségeket, így a kolosséi 
gyülekezetet is (uo. 18–19. o.). 

Az Efezusiakhoz írt levél „cantus fi rmusát” a kegyelem 
() gondolata adja. A levél elején, az üdvözlésben és 
a záró köszöntésekben is találkozunk a kifejezéssel; a ke-
reten belül, a 2. fejezetben például háromszor kerül elénk. 
A szentíró Isten emberségének lényegét, amely Krisztusban 
arcot, testet kapott, ebbe a fogalomba sűríti bele.

Perikópánk az első nagy tanítási rész bevezetése, nyi-
tánya. Itt a Krisztusban kapott örömhír lényegéről, Isten 
üdvösséget szerző munkájáról ír a szerző, ugyanakkor már 
előkerülnek a legfontosabb teológiai, krisztológiai témák 
is: a halálból életre támadás, a bűn és a kegyelem, a hit ál-
tal kapott üdvösség témakörei.

Szembetűnő a „mi” és „ti” személyes névmások válta-
kozása a szövegben: a levél írója két gyülekezeti közössé-
get állít egymás mellé, pontosabban a feltámadott Krisz-
tus kegyelmének terébe: a zsidókból (mi) és a pogányok-
ból (ti) lett keresztények csoportjait. 

A perikópa három egységre tagolódik. Az első három 
vers a Krisztus nélküli életről beszél, a 4–7. vers a Krisz-
tusban kapott életről, a 8–10. vers pedig Isten új teremté-
séről tanúskodik.

1–3. vers: A fejezet megszólítással kezdődik: ez az ösz-
szekapcsoló beszéd a mindenkori olvasót is a levél egykori 
címzettjei körébe vonja, majd általános érvényű, meglehe-

tősen kemény és provokatív megállapításokat tesz a Krisz-
tus nélküli életre vonatkozóan. Krisztus nélkül mindenki 
„walking dead”, vagyis az Élet teljességét nélkülöző halott. 
A halál oka pedig a vétek (ez a bűn konkrét megnyilvánu-
lási formája) és a bűn, amely a levél tanúságtétele szerint 
az ember Istentől való elidegenedettségének, elszakadásá-
nak gyökere (lásd Róm 5,20). 

Ez a „ti”-t és a „mi”-t összekapcsoló, általános conditio 
humana a Biblia látásmódja szerint egy megfeneklett, re-
ményvesztett állapot, kilátástalan helyzet, amelyből csak 
Isten, az Élet Ura hozhat megváltást, szabadulást. Érdekes 
módon az Ószövetségben is ott találjuk azt a teológiai kon-
cepciót, miszerint az ember ellehetetlenült, reménytelen 
helyzetéből a megváltás, kiváltás révén tud csak megme-
nekülni, amely a góél (héberül a legközelebbi rokon) irgal-
mas tette által valósul meg (lásd 3Móz 25; Ruth). Izrael né-
pe legfőképpen JHVH-t tekinti „legközelebbi rokonának”, 
aki felé bizalommal fordulhat, és aki megváltja és megsza-
badítja nyomorúságából.

A textus tartalmi koherenciáját az „egykor és most” sé-
májával teremti meg a levélíró. Az első versben nagy hang-
súlyt kap a „voltatok” () múlt idejű igealak, amely 
már jelzi a Krisztus-hívők életében bekövetkezett válto-
zást. A pogány háttérből jövő gyülekezeti tagok korábbi 
létformájára emlékeztet a levél írója: mitikus képekkel, az 
apokaliptikából is ismert koncepciókkal írja le egykori lét-
állapotukat. Az e világi szokásaiknak és az embert befo-
lyásoló felsőbb erőknek a következménye a felszínes val-
lásosság és reményvesztettség, amely sokukat jellemezte, 
mielőtt Krisztussal találkoztak volna. 

Nekünk, 21. századi embereknek meglehetősen furcsa 
a gondolat, miszerint a föld és ég (égitestek) közötti szférá-
ban a levegő hatalmasságai uralkodnak. Az ókori elképze-
lés szerint ezek a fejedelmek mint a gonosz erők megteste-
sülései befolyásolták, károsították az emberek életét és kap-
csolatait. A levegő ura az engedetlenség fi aiban működő 
lélek, amely Pál szerint „e világ istene” (2Kor 4,4; lásd Ba-
likó 1985, 70–72. o.; O’Brien 1999, 159–160. o.). 

A 3. vers többes szám első személyű alanyra vált; vagy-
is a levél írója testvérei körének: a zsidókból lett kereszté-
nyeknek tragikus múltját is felidézi. Ők egykor a test kí-
vánságai, az érzékek hajlamai miatt a „harag fi aivá” lettek. 
Az Ószövetség számtalanszor utal arra, hogy Izrael újra és 
újra hűtlenné válik Isten szövetségi rendjéhez. A helyzet te-
hát egészen hasonló: nincs lényegi különbség az eltérő val-
lási, világnézeti háttérből jövő keresztények között. A kon-
cepciók összeadódnak, kiegészítik egymást. 

Az Efezusi levél szerzője ebben a pár versben kíméletlen 
diagnózist állít föl: az önmagába forduló ember nem élő, 
hanem már lelki értelemben halott. Lukács példabeszé-
dében a tékozló fi út is ilyen halottnak tekinti (Lk 15,17.24).

4–7. vers: A második egység egy hangsúlyos „de” () 
szócskával kezdődik. Ez a kis szó maga az Evangélium: azt 
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A perikópa megértése – teológiai összefüggések feltárása

A textus középpontjában az Élet () üzenete áll. A leg-
markánsabb kifejezés a , amely a Krisz-
tussal együtt való életre támasztást jelenti. Ugyanakkor 
ebből a szövegegységből az is kiderül, hogy milyen óriási 
különbség van az ember földi élete és az Isten kegyelméből 
ajándékba kapott Élete között. 

A Szentírás egy olyan Istenről tesz bizonyságot, aki ir-
galmasan fordul halandó, gyarló, célt tévesztett teremt-
ménye felé, és mindig, töretlenül munkálkodik az ember 
transzformációjáért, megváltozásáért. Az új teremtés a 
Krisztus-hívők életében olyan tapasztalat, amely semmi 
máshoz nem hasonlítható. A feltámadás üzenete Krisztus 
létének teljességét összekapcsolja az ember életének távla-
tával: János evangéliumában is ez az ígéret fogalmazódik 
meg: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) 

Van egy különleges teológiai gondolat a levélben: a 6. 
versben arról olvasunk, hogy Isten „a mennyei világba ül-
tetett Krisztus Jézusban”. Részesülni Krisztus Életében 
egyet jelent azzal, hogy ott lehetünk, ahol ő, oda tartoz-
hatunk, ahol ő otthon van. A részesedés több, mint csu-
pán az események kívülről való szemlélése. Ez folyamatos, 
meg nem szűnő életközösség Krisztussal. Mindebben pe-
dig azért lehet részünk, mert végső soron a kegyelem ere-
dendőbb, mint a bűn! 

Igehirdetési vázlat

Ilyen volt – ilyen lett

A reklámok világát gyakran jellemzi az a nyelvi kód, 
amely a megvásárolt termékek által bekövetkező válto-
zást, transzformációt az „ilyen volt – ilyen lett” sémájával 
írja le. A sikerhez ez a hatásos megkülönböztetés vezet. 
Elég csupán két fotót közzétenni a neten egy alakformáló 
vagy egy hajhullást megállító csodaszer hatását illusztrál-
va, és máris meggyőző az érvelés. Rohanunk megrendelni 
a terméket.

Az „ilyen volt – ilyen lett” séma mélyen belénk ivódott: 
az idő megállíthatatlan sodrában magunkra is így nézünk, 
hiszen szüntelenül a változások világában élünk. Egy-egy 
évfordulón, születésnapon, szilveszter éjjelen vagy éppen 
krízishelyzetben, veszteségekkel szembesülve elgondolko-
zunk arról, hogy mivé lettünk, mi változott bennünk, raj-
tunk, körülöttünk – és mi változott azoknál az emberek-
nél, akikhez kötődünk.

A biológiai létezésünk természetes folyamatát az ent-
rópia elvével írhatjuk le: az energia a magasabb szerve-
zettségi fokról külső energia felvétele, behatása nélkül 
egyre alacsonyabb szintre száll alá. Az elmúlás, széthul-
lás tapasztalatai között éppen ezért kecsegtető számunk-
ra minden olyan ajánlat, amely annak ígéretével párosul, 

a mérhetetlen, elképzelhetetlen horderejű változást jel-
zi, amely Isten akaratából minden ember életében bekö-
vetkezhet. Vagyis a diagnózis után következhet a terápia!

Isten irgalma és szeretete munkába lendül az emberért, 
aki az elveszettsége legmélyebb pontján van, és önmagától 
képtelen kiszabadulni reménytelen helyzetéből. Az Ószö-
vetségben az öt melléknév krédója (2Móz 34,6; Zsolt 103,8; 
Jón 4,2) foglalja össze Isten emberséges, embert mentő jósá-
gát. JHVH népe iránti szövetségi hűségét, lojalitását, „még-
is-szeretetét” ennél szebben és tömörebben nem is lehetne 
megfogalmazni (lásd Brueggemann 2012, 277–288. o.). 

Ebben a textusban Isten tulajdonságait tekintve négy 
kifejezés kerül elénk: az irgalom (4. vers), a nagy szeretet 
(4. vers), a kegyelem (5., 7., 8. vers) és a jóság (7. vers). Az 
első három belefoglalódik az öt melléknév hitvallásába is. 
Ez a himnikus szövegegység Isten dinamikus cselekvésé-
ről tanúskodik: az igék (életre kelt, feltámaszt, mennyei 
világába ültet, megmutatja kegyelmének gazdagságát) és 
az előbb felsorolt, Isten valóságát, lényegét leíró főnevek 
jelzik ezt az aktivitást, amely a teremtés művével állítha-
tó párhuzamba.  

A szövegegység egy erőteljes krisztológiai hitvallás. 
Krisztus neve háromszor kerül elénk ebben a szakaszban: 
egyszer  (Krisztussal) formában, kétszer pe-
dig a „Krisztusban” () kifejezésként. Mindaz, 
amit Isten tett az emberért, ővele és őbenne valósult meg.

8–10. vers: A Krisztus-hívők Isten feltámasztott Fiá-
nak életébe kapcsolódnak bele. Nem elsősorban fi zikai 
és mentális vitalitást kapnak, nem csupán jobb, élhetőbb 
körülmények közé kerülnek, hanem az Élet teljességében 
részesülnek. Ez egyszerre felfoghatatlan, zavarba ejtő és 
megrendítő üzenet. Ezt az új létet a hit () jellem-
zi, amely a kegyelem tükröződése, munkálkodása az em-
ber életében. A hit a Biblia üzenetében nem elsősorban 
hittartalmak ismerete és megvallása, hanem Kapcsolat, 
élő bizalom, összekapcsolódás Isten és teremtménye kö-
zött. Ezt a hitet tette láthatóvá és példává földi életútján 
a názáreti Jézus, és ezáltal vált a keresztények számára a 
hit Krisztusává.

A szentíró tömör megfogalmazásában minden, így a hit 
is Istentől jövő ajándék (). Abban a folya-
matban, amelyben az ember Életre támadása végbemegy, 
egyedül Isten aktivitása mérvadó. Ugyanakkor a perikópa 
utolsó verse hangsúlyozza, hogy Isten új teremtésének alko-
tásaiként minden ember a jó cselekvésére hivatott: ez a hit-
ből fakadó jó gyümölcsöket jelenti (lásd Geréb 2012, 81. o.). 

Több exegéta a predestináció gondolatát véli felfedezni 
az utolsó vers kijelentésében, miszerint ezeket a cselekede-
teket Isten előre elkészítette, hogy az ember azok szerint 
éljen. A szövegből számomra azonban inkább az derül ki, 
hogy a keresztény ember mintákat, kereteket, konkrét út-
mutatást kap Istentől: életútját Krisztus Életéhez kapcso-
lódva szeretetben járhatja így végig.
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hogy meg lehet állítani vagy vissza lehet fordítani ezt a 
tragikus folyamatot. 

Az ember földi valóságát meghatározó természetes sor-
rend: élet és azután a halál. A szentíró azonban tudatosan 
fölcseréli ezt a sorrendet: előbb van a halál, utána jön az 
Élet! A Krisztusban kapott megváltás íve a halálból vezet 
a nagybetűs Élet felé. Jézus Krisztus útja rajzolja ki előt-
tünk ezt a perspektívát: egykor mind halottak voltunk, de 
íme, most élünk – vele és benne! Ami volt, elmúlt, íme, új 
jött létre.

Az új teremtés az az Omega pont (Teilhard de Char-
din 1980 megfogalmazásában), amely a Szeretet evolúció-
jának célja, értelme. Mert minden értünk történik: célba 
érkezésünkért Krisztus valóságába.

A tét: a Lét

A Biblia Isten lényegét, valóságát mindig az Élet teljessé-
gével kapcsolja össze. Éppen ezért, ami az ember számára 
létkérdés, az egyben mindig istenkérdés is – és ez fordítva is 
igaz. Ebben a textusban is ezzel a kettősséggel találkozunk. 

Ez a himnikus hitvallásszöveg arról győz meg minket, 
hogy egyetlen, valóságos létkérdésünk az otthonra találás 
Isten szeretetében. A szentíró ezt többféle kifejezéssel írja 
körül: feltámasztás, új teremtés, Krisztussal való együttlét 
a menny világában. Ám mindez nem csak a „jövő zenéje”: 
az eszkatonban, az idők végén majd egyszer ránk váró ta-
pasztalat, hanem már itt és most is átélhető. 

Nem olvasunk konkrét leírást azzal kapcsolatban, hogy 
miként megy végbe itt, a hívő ember életében a feltáma-
dás, hiszen ez Isten titka: csak annyit tudunk meg, hogy a 
keresztény ember a feltámadott Krisztus Életének részese. 
És ezért benne is lezajlanak azok a folyamatok, amelyek az 
Élet kibontakozásához vezetnek.

A halál és élet feszültségét mégis továbbra is érzékel-
jük, tapasztaljuk mindnyájan: ott van a mindennapjaink-
ban. Kicsi halálok, veszteségek, búcsúzások és talpra állá-
sok, újrakezdések szövik át élettörténetünket, és kísérnek 
minket. Az Élet evolúciója azonban halad a maga útján. Is-
ten dolgozik a jövőnkért.

A hit és a cselekedetek

Isten szeretetének dinamizmusa, amellyel új létre hívja 
teremtményét, magában az emberben is megnyilatkozik: 
átjár az Élet lüktetése, a Lélek ereje kimozdít az életünk 
„szenvedő szerkezetéből”. Az ámulatunk passzivitásából 
a Krisztussal való közösségünk aktivitásába hív. Mert a 
hit soha nem lehet tétlen. Isten alkotótársaiként mun-
kálkodunk a Szeretet által – megajándékozott aján dé-
ko zók ként. 

A keresztény ember megszülető, azután erőre kapó hi-
te a jövendő gyümölcseivel „viselős”. A környezetünk első-
sorban a cselekedeteinket fogja látni, nem pedig a hitün-
ket. Ezért is érzünk késztetést, nyugtalanító vágyat, hogy 

láthatóvá tegyük azt, amit Isten munkált ki bennünk. Ez-
zel dicsekszünk, és együtt magasztaljuk őt a vasárnap zsol-
tárversével: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, meny-
nyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)

Illusztráció

VERS

Zelk Zoltán: Mert így igaz

Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
nem tudják, már járni tanulok
megadóan, Isten oldalán.

Vladimir Holan: Feltámadás

Hogy ez után az élet után itt egyszer még kürtök
és trombiták szavára kelljen ébrednünk?
Megbocsáss, Uram, de azt hiszem,
hogy nekünk, boldogultaknak, a feltámadás
kezdetét egyszerű kakasszó fogja jelezni…

Még egy pillanatra fekve maradunk…
Az első, aki fölkel, anya lesz…
Meghalljuk, ahogy csendesen tüzet rak,
ahogy csendesen vizet tesz föl melegedni,
és a megszokott mozdulattal kiveszi az
almáriumból a kávédarálót.
Újra otthon leszünk.

Weöres Sándor: Vonj sugaradba

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyürüző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig szétmállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de hozzám



d  3 4 0

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

Lackfi  János: Örök

A Lázervin meghalt?
Meg.
Ő írta ezt a könyvet?
Ő.
Aki könyvet ír, az mind meghal?
Meg.
És aki könyvet olvas?
Az is.
És aki nem ír és nem olvas?
Bizony az is.
Akkor nem a könyvekben van a halasztás.
Hát nem.
Csinálsz nekem egy hosszúlépést?
Az nem gyereknek való.
Mért, mi van benne?
Bor meg szóda.
És aki megissza, hosszabbat tud lépni?
Egy ideig igen.
És aztán?
Ha túl sokat iszik, egyáltalán nem tud lépni.
És ha keveset?
Akkor még ugrándozni is tud.
A Lázervin szerette a hosszúlépést?
Nem tudom, nyáron biztos, mert olyankor nagyon jólesik.
Mégis télen lépte a leghosszabbat.
Mégis.
Most már nem lehet utolérni?
Most már nem.
Akkor se, ha iszom hosszúlépést?
Akkor se.
Akkor inkább iszom rövidet.
Az végképp nem gyereknek való.
Mi való a gyereknek?
Tea meg gyümölcslé.
Akkor csinálj nekem gyümölcslépést.
Az milyen?
Gyümölcslé meg szóda.
Jó, csinálok.
Várj csak, én mégis szeretném egy kicsit utolérni a Lázervint.
Most rögtön?
Valamit meg kell beszélnem vele.

Hát, nem tudom…
Tegyél még valamit a gyümölcslépésembe, akkor 
sikerülni fog.
És mit tegyek bele?
Öröklét.
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 Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
f Róm 16,17–20

Igehirdetési előkészítő

Reménység és teljesség

A vasárnap jellege

Szentháromság ünnepétől kezdődően az egyházban adott 
kegyelmi javak szubjektív vonatkozása kerül előtérbe, 
amelynek során Isten művének az emberi élettel az egy-
házban létrejövő kapcsolata válik kézzelfoghatóvá. Ebbe 
illeszkedik bele a Szentháromság ünnepe utáni 15. vasár-
nap, amely a megosztottság veszélyeire hívja fel a fi gyel-
met. Ennek egyik oka lehet a mammon szolgálata, amely 
megosztja a szívet, de tulajdonképpen minden más is, 
ami az Istennel való kapcsolatból kiszakítva uralma alá 
akarja hajtani az embert. Sőt, még akár a Mártában lévő 
jó szándékú lelkület és igyekezet is, amennyiben Jézus 
szavai, Isten igéje elé helyezi magát. Az új élet szempont-
jából nem hagyható tehát fi gyelmen kívül ez a valós ve-
szély, amely megosztottsághoz, kirekesztéshez, elszaka-
dáshoz vezethet.
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Amit a textusról tudni kell

A Római levél Luther számára az egyik legfontosabb irat 
volt, amelyről ezt mondja: jó, ha a keresztény ember szó-
ról szóra tudja, napról napra tanulmányozza mint a lé-
lek mindennapi kenyerét, keresztény hitünk alapját. Ezért 
számunkra is iránymutatóak a benne előkerülő gyakorlati 
kérdések, amelyek közé tartozik a levél lezárásában talál-
ható textusunk is.

A 17–20. versek hangvétele feltűnően megváltozik a 
levél többi részéhez képest, sőt az itt előkerülő hamis ta-
nítókról egészen eddig nem esett szó a levélben. Azért 
is furcsa ez a váltás, mert a római gyülekezet hite és en-
gedelmessége az apostol szerint ismert sokak előtt, és 
ez a szakasz inkább szólhatna a jellemzőbben széthú-
zó, megosztott efezusi közösséghez. Ezek a sorok nem 
a gyülekezet közösségéből kikerülőkre vonatkoznak te-
hát, a korábban említett hitben gyengébbekre vagy erő-
sekre, hanem sokkal inkább olyanokról lehet szó, akik 
„kívülről” érkezve, Pál apostol tekintélyét és felhatalma-
zását kétségbevonva okoztak meghasonlást és szakadást 
a gyülekezetekben.

Pál ezért fi gyelmeztet a szakadásokat és botránkozá-
sokat okozó lelki ellenségekre (olyanok, akik csapdákat 
–  – tesznek le), akik az ellenkezőjét tanítják 
annak, amit a gyülekezet tagjai tanultak, ezzel pedig aka-
dályozni akarják az Úr munkáját.

„Térjetek ki előlük!” – írja Pál befejezetlen jelen idejű 
felszólításként, ami a fi gyelem állandóságát hangsúlyozza. 
Mert ők nem a Krisztus szolgái, hanem önző, mohó módon 
saját hasuknak szolgálnak. Ennek érdekében ékesszólással 
és szép szóval csalják meg a jóhiszeműek (gyanútlan) szívét.

Az apostol örül annak, hogy sokak előtt jól ismert a ró-
maiak Krisztus iránti engedelmessége, ennek ellenére fon-
tosnak tartja hangsúlyozni, hogy legyenek bölcsek a jóra és 
képtelenek a rosszra. A képtelen () szó itt a tisz-
tát, nem összekevertet jelenti. Ezt használták a hígítatlan 
borra, illetve az olyan fémre, amelyet nem ötvöztek sem-
mivel sem. Ez azt a törekvést jelenti, amelyre Róm 12,2 is 
fi gyelmeztet – legyetek ártatlanok a gonosz dolgokban, és 
ne kövessétek a világ útját.

A fi gyelmeztetés végül egy ígérettel zárul, amely arról 
szól, hogy Isten győzelmet arat a Sátán felett. A hamis ta-
nítók az ő befolyása alatt állnak, de Isten eltörli a Sátán ha-
talmát, és békességet szerez.

A perikópa megértése

Textusunk egyértelműen a hitben való megmaradást hang-
súlyozza, amelyhez kapcsolódva négy olyan téma kerül 
elő, amelyek fontosak ugyan, mégis részben nehéz szem-
benézni velük. Az első közülük a tanítás ismerete, amely-

nek fontosságára az apostol is felhívja a fi gyelmet, hiszen 
enélkül nem ismerhetik fel, ezért nem is tarthatják szem-
mel a hasonlásokat és botránkozásokat okozókat. Ehhez 
kapcsolódik a másik nehéz kérdés, az elkülönülés kérdése. 
Pál útmutatása a hamis tanítókkal kapcsolatban egészen 
radikális: forduljatok el az ilyenektől. Harmadik súlypont-
ként arra biztatja a gyülekezet tagjait, hogy a botránkozást 
okozókkal ellentétben a jót keressék, a rossztól pedig tar-
tózkodjanak. Negyedszerre pedig Isten ígéretével biztatja 
a hűségeseket: Isten nemsokára összezúzza a Sátánt, min-
den rossznak a forrását. Mindegyik téma fontos, közülük 
azonban az első kettő különösen is nehéz és kényes, nagy 
bátorság és biztos alap kell hozzá, hogy belevágjunk. Ebben 
talán segítségünkre lehet az a jézusi radikalizmus, amely-
lyel ő nem átallotta ezt mondani tanítványainak: „Ha pedig 
valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: 
menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is ver-
jétek le lábatokról.” (Mt 10,14)

Igehirdetési vázlat

Nyitott szemmel járni

Nem is olyan egyszerű, hiszen a szemünk könnyen meg-
csalhat bennünket. Ilyen a délibáb, amely az érzéki csalódás 
kategóriájába tartozik, de az is előfordul, hogy a valóság 
helyett azt látjuk, amit látni akarunk. Arról nem is beszél-
ve, hogy az élet számos területén a „láttatásra” alapozva 
próbálnak meg befolyásolni bennünket. Amikor pedig a 
lehull a lepel és előkerül a valóság, sokszor már késő, mert 
az átverés már megtörtént.

Soha nem volt az, de talán napjainkban még nehezebb 
megtalálni azt a biztos alapot, amelyre építkezni lehet. Hi-
szen minden vallás és felekezet azt hirdeti, hogy nála van 
az igazság, mert ha nem tenné, meghasonlana önmagával. 
Mindeközben pedig hangzik a páli üzenet – járjatok nyi-
tott szemmel, hogy át ne verjenek, meg ne csaljanak ben-
neteket. Lehetetlennek tűnő küldetés ez, különösen, ha 
hozzátesszük azt is, hogy minden megtévesztőnek alap-
vető eszköze az, hogy a gyanútlan emberi szív elől elta-
karja a lényeget, és azt láttassa csupán, ami vonzó és biz-
tos alapnak tűnik.

De akkor kié is az igazság, aki felé fordulni érdemes? 
Valójában senkié sem. Mert az igazság nem vallásé és fe-
lekezeté, de még csak nem is a miénk, lelkészeké. Hanem 
azé a mindenható Istené, akinek úgy tetszett, hogy a Szent-
írásban és a testté lett Igében, Jézus Krisztusban nyilatkoz-
tassa azt ki. Az igazság és a biztos alap éppen ezért ott van, 
ahol valaki ezen a Krisztuson és a róla szóló isteni kinyi-
latkoztatáson tájékozódik. Ez tehát az, amiben jártasnak 
kell lennünk, hiszen csak ehhez mérve tudunk tájékozód-
ni a hangzatosabbnál hangzatosabb, ámde megtévesztő ta-
nítások rengetegében.
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Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék…

„Hinni a templomban kell” – szokták volt mondani, ami 
annyiban igaz, hogy ott is érdemes hinni. De nemcsak ott, 
hanem a hit az élet minden területét és helyszínét, esemé-
nyét meghatározza. A keresztény ember ugyanígy van a 
Krisztusban megtalált biztos alappal is. Mert nem elég 
megtalálni, hanem újra és újra vissza kell térni hozzá, ami-
kor eltávolodunk tőle, hogy a mindennapjaink része legyen. 
Senki sem nyugodhat meg, mondván: én már megtaláltam. 
Én biztos vagyok benne, ezer és ezer szállal kötődöm hozzá, 
most már nem történhet semmi baj.

Pál apostol a római gyülekezet hitéről és Krisztushoz 
való hűségéről szóló örömteli hírek ellenére is arra fi gyel-
mezteti őket, hogy vigyázzanak magukra. Hiszen ami-
kor az ember a leginkább biztonságban érzi magát, sok-
szor akkor a legkiszolgáltatottabb. Ezért hangsúlyozza a 
jóra irányuló bölcsességet, a rosszal kapcsolatban pedig 
attól óv, hogy akár csak egy kicsit is keveredjenek vele. 
Mert annak az a veszélye, amiről Jézus is beszél példáza-
tában, amikor ezt mondja: elég egy kevéske kovász is ah-
hoz, hogy az egész tésztát megkelessze. A régi kovász kita-
karítása pedig csak úgy megy, ha újra és újra visszatérünk 
a forráshoz, a Krisztusban kapott új alaphoz, és azon tájé-
kozódunk, őrá építünk.

Megmaradni/megtartatni

Küzdelmes ez, valljuk be őszintén. Már akkor sem lenne 
egyszerű, ha csupán e világi szinten önmagunkkal vagy 
másokkal kellene megvívni a csatáinkat és megmaradni 
a biztos alap mellett. De mennyivel küzdelmesebb úgy, 
hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk… (Ef 6,12) 
Ezért nem mindegy, hogy miben vagy kiben maradunk, 
mert ettől függ, hogy megmaradunk-e. Ráadásul nem az 
erőfeszítésen, nem az akaraton, de még csak nem is az el-
szánáson múlik ez. Hanem azon az Istenen, aki azt ígéri az 
apostolon keresztül, hogy hamarosan összezúzza a Sátánt 
a lábaitok alatt.

„Hamarosan”, ahogyan szól az ígéret, és ebben nem 
egyszerűen csak az időbeni várakozás türelemre intése 
van benne, hanem az a hit is, hogy a biztos alapra építő 
ember bízhat az Isten szavában. Bízhat abban, hogy Isten 
megszabadítja őt, mint ahogyan bízhat abban is, hogy aki 
benne marad, azt ő megtartja és megőrzi. Ez a hit pedig 
nem szégyenít meg!

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Mt 6,24–34; 1Móz 2,4b–15

Énekek

EÉ 372; 341; 331

Illusztráció

Szarvassors

A szarvas a tó vizének tükrében nézegette magát.
– Milyen ronda, vékony lábaim vannak! – sóhajtott 

nagy csalódottan. – De az agancsom, hát az bizony gyö-
nyörű! – vigasztalta csorbát kapott büszkeségét. – Ez ta-
lán a legszebb agancs, ami szarvast valaha is ékesített. A mi 
erdőkben meg egyáltalán. Milyen erős és milyen hatalma-
san szerteágazó!

Gyönyörködését halk lépések zaja szakította félbe. Va-
laki óvatosan közeledett az avaron. És hirtelen megpillan-
totta a vadászt. Már rá is emelete puskája csövét. A szar-
vas hatalmas ugrással vetette magát az erdő sűrűjébe. Jó 
esélye volt a menekülésre, nagyon gyorsak voltak a lábai. 
Egyre messzebbre is vitték azok a lábak. De hirtelen nem 
jutott tovább. Gyönyörű, hatalmas agancsa, legnagyobb 
büszkesége belegabalyodott az ágak sűrűjébe. Lihegő han-
gon suttogta maga elé:

– Bolond világ! Amit a legrondábbnak tartottam maga-
mon, megmenthetett volna, ha az, amiben leginkább gyö-
nyörködtem, nem akadályozta volna meg ebben.

Dráma öt felvonásban

1. Megyek az utcán, a járdán mély lyuk, beesem. Elvesz-
tem… Nincs remény. Az én bűnöm… Végtelen időbe telik, 
amíg kikászálódom.

2. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Úgy 
teszek, mintha nem látnám. Beleesek. Nem tudom elhinni, 
hogy újra, ugyanott… De ez már nem lehet az én hibám! 
Ismét végtelen időbe telik, amíg kikászálódom.

3. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. Lá-
tom. Beleesek. Csak úgy… megszokásból. Szemem nyit-
va, tudom, hol vagyok. Saját bűnöm. Mérgelődöm. Rög-
tön kimászom a lyukból.

4. Megyek ugyanazon az utcán, a járdán mély lyuk. 
Kikerülöm.

5. A másik utcán megyek.
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 Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap
f 2Kor 1,3–7

Igehirdetési előkészítő

Isten gyengéd vigasztalása

A vasárnap jellege

Az egyházi esztendő, másként Krisztus-év az „Úr kegyel-
mes esztendejét” hirdeti, amely lineáris szemléletű. Feli-
dézzük benne a Szentháromság cselekedeteit és különö-
sen is Krisztus váltságművét. Spirituális zarándoklattá 
teszi életünket, és bekapcsol Isten váltságművébe, mert 
életünket a visszatérő Krisztusra és királyságára irányít-
ja. 1344-et követően így vált a nyugati egyházban ünneppé 
Szentháromság ünnepe, amely összességében mutatja meg 
Isten cselekvését, amelyet a lutheri, reformációi szemlélet a 
keresztények megszentelődésének időszakaként tár elénk. 
Az ünnep színe a Szentháromság munkájára utalva fehér, 
és az azt követő vasárnapoké zöld, mint a plantatio Dei, 
Isten ültetvénye (Jánossy 2008). Ebbe illeszkedik a mai 
vasárnap is, amely szembesít azzal, hogy az egyház szol-
gálata itt a földön még a halál hatalma alatt áll, de a naini 
ifj ú története már Krisztus hatalmát hirdeti a halál felett. 
Agendánk ezt az „Életünk el van rejtve Krisztusban!” mon-
dattal húzza alá.

Amit a textusról tudni kell

A Második korinthusi levél Makedóniában Kr. u. 56-ban 
keletkezett. A levél bevezető köszöntése jelzi, hogy a levél 
címzettjei a korinthusi és Akhája tartományában élő ke-
resztények. Akhája Makedóniától délre fekvő, egész Gö-
rögországot felölelő római provincia volt, amely magába 
ölelte Athént és a terület fővárosát, Korinthust. Makedónia 
az északi részen terült el, ide tartozott Bérea, Filippi és a 
terület fővárosa, Th esszalonika. A levél magyarázatát be-
folyásolja az, hogy Pál hány levelet is írt Korinthusba, és 
hányszor járt a városban. Feltehetőleg Pál négy levelet írt 
Korinthusba, és háromszor járt ott. 51-ben, második misz-
sziói útján járt ott először, majd 53-ban az apostol Efezusba 
utazott, és onnan írta első levelét a korinthusiaknak, amely 
nem maradt ránk. Ezután küldöttség ment a korinthusiak 
megosztottságával kapcsolatosan az apostolhoz, amelyre a 
ma is ismert Első korinthusi levél volt a válasz. Miután a 
problémák nem oldódtak meg, Pál személyesen utazott a 
városba, ez volt a második látogatása. Majd onnan Efezus-
ba visszatérve írta a harmadik levelet, amely szintén nem 
maradt ránk. 56 elején, az ötvösök lázadása után Makedó-
niába távozott, ahonnan megírta a negyedik levelét, ez 

a mai második korinthusi levél. 56–57 telén harmadszor 
látogatta meg Pál a korinthusiakat (vö. Walvoord–Zuck 
1998; Tokics 2011).

A levél keletkezésének oka a tévtanítók megjelenése a 
városban. Ezek kétségbe vonták Pál hitelességét és aposto-
li tekintélyét. Mivel az apostol megváltoztatta útitervét, ez 
okot adott szavahihetőségének megkérdőjelezésére. Más-
részt megvádolták, hogy nem is igazi apostol, és a jeruzsá-
lemi szegényeknek gyűjtött pénz majd végül a zsebében 
landol. Mindezt azzal a hivatkozással tették, hogy a korai 
egyházban az apostoli tisztség két forrásból származott. Az 
egyik apostolság a Jézus által kiválasztott tizenkét szemé-
lyére utalt, akiket az Úr feltámadása után megerősített eb-
ben a tisztségükben. A másik apostoli megbízás az ősegy-
házból származott, akiket a tizenkét tanítvány küldött ki 
hasonló apostoli szolgálatra. Ilyen értelemben Pál szolgá-
lata nem volt visszavezethető a Feltámadott elhívó és meg-
erősítő kiküldésére, sem pedig az apostolok egyházi meg-
bízására (Kaiser–Garrett 2005). Pál ezek után értük va-
ló szenvedéseire és a hirdetett üzenetet hitelesítő életére és 
Krisztus lelkének vezetésére hivatkozik.

Pál ezekre a támadásokra hálaadással válaszol. Áldott-
nak, dicséretre méltónak () nevezi az Atyát 
(), akit Krisztus (Felkent) Jézus Atyjaként, az irgal-
masság () Atyjaként és a megerősítő vigaszta-
lás () Isteneként lát. Ő az, aki megvigasztalja, 
megerősíti követőit a nyomorúságban, szorongattatásban, 
sanyarúságban (), és képessé teszi () őket 
a vigasztalásra testvéreik felé. Végig párhuzamba állítja a 
szenvedést () és a megerősítő vigasztalást (
). Pál Krisztus szenvedését szenvedi, és Krisztus ál-
tal nyeri a vigasztalást is. Az ő élete már Krisztusban van, 
ő már Krisztus testének a részese. Krisztusban így válik a 
gyötrődés, a kín, a szorongatás () mások vigaszta-
lásává () és üdvösségük, megszabadulásuk 
() eszközévé Isten kezében. Ha vigasztaltatunk 
(), az a ti vigasztalásotokért (
) és üdvösségetekért () történik, hogy az 
erőt, energiát () teremtve állhatatossá () 
tegyen ugyanazokban a szenvedésekben (), ame-
lyeket mi (ti. Pál és szolgatársai) is szenvedünk (). 
Pál reménysége () a korinthusi hívek felől szilárd, 
biztos (), mert tudja, hogy aki részestárs (
) ugyanabban a szenvedésben (), az részestárs 
ugyanabban a Krisztusban, és így részestárs lesz Krisztus 
vigasztalásában () is.

A perikópa megértése

Pál, aki Gamáliél iskolájába járt, sokat tanult Istenről. Na-
ponta többször elmondta a héber sömát, és bölcs rabbik ta-
nítását szívta magába. A „Tóra fi ává” lett. Aztán elindult a 
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damaszkuszi úton, és Krisztus átírta az egész életét. Áldott 
az Isten! – vallja a szenvedések között. Istent Jézusban már 
egészen másként látja, mint azelőtt. Micsoda életváltozás 
ez az apostol életében: Isten → áldott Isten → Jézus Krisztus 
Atyja → irgalom Atyja → vigasztalás Istene. A távoli Isten 
életének részévé vált, ő pedig Krisztusban Isten életének ré-
szesévé lett. Csak az látja a szenvedést is másként, aki átéli 
a Lélek újjáteremtő munkáját. Tudja, ahol bőséges a szenve-
dés, ott bőséges a vigasztalás is (Kálvin 2015). A vigasztalás 
itt többet jelent, mint odaállni valaki mellé, és együtt érezni 
vele. Isten vigasztalása bátorságot ad, amint a Vigasztaló 
Szentlélek pünkösdkor is tette azt a tanítványokkal. Ez a 
vigasztalás tesz képessé mások szenvedésében nem vigasz-
taló szót, hanem vigasztaló „igét” mondani. A szorongatás 
és nyomorúság immár életet táplál, mert bátorítva vigasztal 
és üdvösségre segít. Isten nélkül mindez csak fájdalom és 
ítélet. Ha szenvedésünk Krisztus szenvedésének részévé 
válik, részünk lesz Krisztus vigasztalásában is. Krisztus 
vigasztalása immár bátorító erő és üdvösséget munkáló 
eszköz a Mester kezében. Pál szolgálatának alapja a hívő 
ember szorongattatásának csodája, a szenvedés diadala. Is-
ten kegyelmét a legnagyobb mélységekben lehet leginkább 
megtapasztalni, mert a nyomorúságok elfordítják tekinte-
tünket az ideiglenestől, és az örökkévaló felé irányítják, így 
formálva megszentelődésünket (Walvoord–Zuck 1998).

Igehirdetési vázlat

Amilyen nagynak látjuk Krisztust, olyan mértékben formá-
lódik át szenvedésünk és halálunk!

Olyan világban élünk, ahol menekülünk a szenvedés 
mindennemű formája elől. Fáj a fejünk? Vegyünk be egy 
fájdalomcsillapítót, mert nincs idő a fájdalomra! – hirde-
tik a reklámokban. A halálról pedig tudni sem akarunk. 
A napokban temettem valakit, aki hamvai szétszórását 
kérte, mert nem akar a sötét földben feküdni. Eredetileg 
a szenvedés és a halál nem volt benne Isten tervében, azt 
az ember az engedetlenségével vívta ki magának. Az em-
ber ugyanakkor érzi, hogy a szenvedést, a halált, a bajokat 
nem képes elviselni Isten nélkül.

Pál ezért hív egy új személyiségre, amely Krisztusban 
valósulhat meg. Olyan ez, mint a fogantatás és az anyaméh 
védett kilenc hónapja. Jézus mindezt az újjászületés (fentről 
születés) kifejezéssel magyarázta. Ez nem az ember cselek-
vése, hanem az emberi cselekvés feladása és belekapaszko-
dás Isten újjáteremtő munkájába. Az embert az Isten Lel-
kével való találkozás újjáteremti, új személyiséget kap. Ez 
egy új látásra juttatja el. Ezt élte meg az apostol is a damasz-
kuszi úton. Innen indul minden hálaadás, az apostolé is.

Az állatvilágból sok szép példát meríthetünk az átfor-
málódásra. Talán az egyik legszebb, ahogy egy hernyó át-
alakul, és csodálatos lepkévé formálódik. Pál leírja, hogy 

a Krisztusban levő élet a szenvedésből erőt tud meríteni, 
és képes lesz másokat vigasztalni. Gondoljunk a gyötrődő 
Mesterre a Gecsemáné-kertben, miként jelentek meg neki 
mennyei vigasztalók, angyalok. Ha megtapasztaljuk a Jé-
zusért való szenvedést, megtapasztaljuk a Jézusban való 
vigasztalást is. Aki a keresztúton halad, az bizony napon-
ta tapasztalhatja a kereszt fájdalmait. Ne gondolja senki, 
hogy az egyház mint szervezet ettől meg tudja menteni, sőt 
igazából az egyházon belül lesz fájdalmassá a szenvedés, 
mint ahogy azt az apostol is átélte. A megoldás az, hogy 
szenvedéseinket Krisztusban és Krisztussal élhetjük meg. 

A haldoklást is Krisztussal tapasztaljuk meg, és kérhet-
jük tőle, hogy utolsó óránkban is őbenne maradjunk. Egy 
idős lelkipásztor mondta el egyszer gyermeke elvesztésének 
történetét: „Ha nem Krisztusban lettem volna, nem bírtam 
volna elviselni. A temetés napján este igét kellett hirdetnem 
Ábrahám és Izsák történetéről. Nehéz szolgálat volt. Aztán 
egy asszony, aki mit sem tudott a történtekről, a következőt 
mondta: »Tudja, maga könnyen beszél, mert biztosan nem 
vesztette még el egyetlen gyermekét sem.« Ahogy kimond-
tam, hogy éppen ma temettem el a gyermekem, az asszony 
összetört és csak annyit mondott: »Mutassa meg nekem azt 
az Istent, akit maga képvisel.«” Így lesz a vigasztaltból vi-
gasztaló és üdvösséget munkáló vigasztalás. Pál arra biz-
tat, hogy a szenvedéstől ne meneküljünk, hanem hagyjuk a 
szenvedésen keresztül munkálkodó Jézust, hogy átformál-
ja ezzel az életünket. Nem véletlenül olvassuk a Zsidókhoz 
írott levélben: „Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanul-
ta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök 
üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedel-
meskednek neki.” (Zsid 5,8–9) Nem menekülni kell, hanem 
engedni Krisztusnak, hogy átformáljon!

A Krisztusban levő ember társakat talál a reménység-
re. Pál is társakat talált a korinthusi testvérekben, és ők is 
az apostolban. Az egyház mártírjainak a története is erről 
szól. Ebben erősíthet a reformáció „hősének”, Luthernek a 
példája is. Nem magától lett reformátorrá, hanem Krisztus-
ban formálódott azzá, akivé lett. Ő csak Krisztus koldusa 
volt, ahogyan Pál is. Pál elvesztette a gamáliéli „iskolatár-
sakat”, de kapott Krisztusban testvéreket. Kálvin a követ-
kezőket írja a levél magyarázatában: „Mert valljuk ugyan, 
hogy az evangéliumért el kell viselnünk a nyomorgatta-
tásokat, ám gyengeségünk tudata miatt remegünk, és azt 
hisszük, hogy nem fogjuk elbírni azokat. Ekkor kell segít-
ségre jönniük a szentek példáinak, hogy bátrabbakká te-
gyenek minket. Másfelől, Pál egyéni vigasztalása az egész 
gyülekezetre kiáradt, mivel megértették, hogy Isten, aki 
őt a szükségben megtartotta és megbátorította, őket sem 
fogja a legkevésbé sem magukra hagyni.” (Kálvin 2015, 
19. o.) Mindez bátorítson az élő hitű testvérek keresésében 
és a velük való közösségben!

Pál számára Krisztus egyre nagyobb lett a szenvedések 
tüzében, és egyre nagyobb erővel tapasztalta az ő vigaszta-
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Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap a

lását is. Minél nagyobb Krisztusunk van, annál inkább tud 
vigasztalássá és az üdvösség eszközévé válni szolgálatunk-
ban a szenvedés és a halál.

A Deutsche Messe 1526-ban megjelent liturgiájában ol-
vashatjuk a latin záradékot a mise, istentisztelet végén, 
amely ma hasonló módon teszi élővé a hallgatott igét: Ite, 
missa est, azaz: Menjetek, küldetésetek van!  

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 7,11–17; JSir 3,22–33

Énekek

EÉ 244; 393; 287 

Illusztráció

VERS

Dsida Jenő: Krisztus

Krisztusom,
én leveszem képedet falamról. Torz
hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei –

„Milyen csodálatos Istenünk van! Ó, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, minden kegyelem forrása, aki csodálato-
san vigasztal és megerősít bennünket nehézségeinkben 
és megpróbáltatásainkban. Miért teszi ezt? Azért, hogy 
amikor mások nyomorúságban vannak, és szükségük van 
együttérzésünkre és bátorításunkra, továbbadhassuk nekik 

ugyanazt a segítséget és vigasztalást, amelyet Isten nekünk 
adott… Nyomorúságunkban Isten megvigasztalt minket 
– ezt is azért, hogy segítsen nektek: hogy megláthassátok 
a mi személyes tapasztalatainkból, hogyan fog Isten gyen-
géden megvigasztalni benneteket, amikor ugyanezeken 
a szenvedéseken mentek át. Meg fogja adni az erőt, hogy 
elviselhessétek.”
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g  S Á N D O R  F R I G Y E S

Szentháromság után 17. vasárnap
f 1Kor 1,10–17

Igehirdetési előkészítő

Egyek vagyunk a Krisztusban!

A vasárnap jellege

A Prőhle-féle Agenda „sorvezetői” („Akiket Isten elhívott, 
azokat meg is igazította”, illetve „Egyek vagyunk a Krisz-
tusban!”), valamint a vasárnaphoz tartozó óegyházi lek-
ciók és igehirdetési alapigék kétséget sem hagynak afelől, 
hogy az egyébként jellegtelenebbnek tartott „zöld” vasár-
napok, de legalábbis a Szentháromság utáni 17. nagyon is 
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karakteres(ek). Ez a vasárnap mindent alárendel az egy-
ségnek, illetve az egyház mint Krisztus teste közös építésé-
nek. A levélbeli igék a következők: 1Kor 12,12–26: Krisztus 
teste és tagjai; Ef 4,11–16: Krisztus testének építése és maga 
a fej; 1Kor 1,10–17: Óvás a pártoskodástól. Ezek alapján is 
kijelenthetjük, hogy Isten akarata az, hogy félretegyük a 
nézeteltéréseinket, különbségeinket, és végre elkezdjünk 
munkálkodni az ő egyházának építésén. Vonatkoztatható 
ez az egység az ökumenikus mozgalomra is, de az egyhá-
zunkon belül sokszor feszültséget keltő sokszínűségre is. 

Amit a textusról tudni kell

Az apostoli levelek egyik jellemzője, hogy a bennük talál-
ható témák árulkodók azon gyülekezetek problémáiról, 
amelyeknek címezték őket. Nos, a korinthusi gyülekezet 
legnagyobb problémája ezek alapján a pártoskodás, a belső 
ellentétek voltak. Az összetartás, testvérszeretet szempont-
jából a gyülekezet több sebből vérzett. 

A szövegnek már az eleje is igényel egy kis pontosítást. 
A több fordítás szerint is „kérlek”-kel fordított  
ugyanis jelenthet intést is. Cserháti Sándor fi gyelmeztet, 
hogy szerencsésebb ez utóbbi jelentést használni, mert a 
„kérlek” kicsit erőtlennek tűnik (2008, 73. o.). Különösen 
annak tekintetében érződik erőtlennek, hogy utána Jézus 
Krisztus nevére apellál, ami viszont tekintélyt és erőt sugall. 

A Pál által a 10. versben használt kifejezés a , 
amely szakadást jelent, sajnos ahelyett, hogy feledésbe ment 
volna, később beépült az egyház szakkifejezései közé (egy-
házszakadás). Azonban abban az időben a gyülekezeti kü-
lönbségeket még meg tudták oldani a gyülekezeten belül. 
A belső forrongások és különbségek nagyon is feltűnőek 
lehettek, mert Pál elég határozottan szólítja fel a címzet-
teket: „ugyanazt szóljátok!” Ez jelentheti azt is, hogy csu-
pán az igehirdetés legyen azonos, hogy az éppen terjeszke-
dőben lévő gyülekezetben a sokféle tanítással ne zavarják 
meg az újonnan betérőket és a már bent lévőket sem, de 
jelentheti akár azt is, hogy jussanak közös nevezőre hosz-
szú távon is. Ez utóbbi magyarázatot erősíti a 2014-es pro-
testáns új fordítás is: „gondolkodásotokban és meggyőző-
désetekben jussatok egyetértésre”. 

Az itt használt  kifejezés elsősorban azt je-
lenti, hogy „egy kifi camodott végtagot helyretenni”. Pilla-
natnyilag a testvéri közösség és az emberek értékrendje „fi -
camodott ki” Pál szerint. Isten ügye helyett a maguk iga-
záért mennek ölre, Krisztust pedig kisajátítják maguknak. 
Márpedig Isten népének Isten ügyéért kell kiállni. „Megint 
nem azt kívánja Pál, hogy mindenki ugyanazt mondja, de 
azt igen, hogy a saját véleménye helyett Isten szavának ad-
ja meg az elsőbbséget. Ehhez természetesen azonos felfo-
gásra és elgondolásra van szükség. Ha senki sem önmagát 
vagy a maga igazát tolja előtérbe, hanem mindenki Isten 

igéjét akarja érvényesíteni, akkor van még remény az ösz-
szekuszált sorok rendeződésére.” (Uo. 82. o.)

A folytatásban két csoportról értesülünk. Egyrészt ott 
vannak Khloé emberei, akikről semmi közelebbit nem tu-
dunk. Ők az apostollal együtt aggódva szemlélik a dolgok 
alakulását. Másrészt ott vannak az acsarkodók, akik a gyü-
lekezet prominens személyeinek nevei mögé bújva rivali-
zálnak. Valószínűtlen, hogy Pál, Apollós vagy éppen Péter 
változtatták volna csatatérré a gyülekezetet különböző ige-
hirdetéseikkel. Inkább arra gondolhatunk, hogy szimpá-
tia alapján a gyülekezeti tagok „csapódtak” egy-egy igehir-
detőhöz, akit aztán a többiekkel szemben „védelmeztek”. 
Az egyes pártok valószínű különbségeit a Jubileumi kom-
mentár vonatkozó része tárgyalja.1 Pál a levél harmadik 
fejezetében egyértelművé teszi, hogy a szolgálattevők sze-
mélye nem ok a szakadásokra, mert mindannyiuk mun-
kájának eredményét ugyanannak az Istennek köszönhe-
tik mindannyian.2 

Pál még arra is felhívja a fi gyelmet, hogy az egység fel-
bomlása botrány. „Hát részekre osztható-e Krisztus?” – ol-
vashatjuk a 13. versben. Azonban ez a mondat nem feltét-
lenül kérdő mondat. Egyesek szerint Pál mondata inkább 
felháborodott kijelentés (uo. 80. o.). Ha Pál kérdésnek szán-
ta ezt a mondatot, akkor is csupán költői vagy szónoki kér-
désként tekinthetünk rá. A fenti kérdéshez még hozzátesz 
két hasonló jellegű kérdést: „Talán Pál feszíttetett meg ér-
tetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?” Természete-
sen ezekre is „nem” az egyetlen helyes válasz, amint azt a 
folytatásban ki is fejti az apostol. Pál nem elsősorban a ke-
resztelést tartja fontosnak, hanem az evangélium hirdeté-
sét. Ezt tekinti elsődleges feladatának. A gyülekezet és a 
benne lévő egyének kiindulópontja is Krisztus. A lelki épü-
lés garanciája is rajta nyugszik, hiszen Szentlélekkel Krisz-
tus „segítette ki” az ige hirdetőit és hallgatóit is. Végül pe-
dig a gyülekezet végső célja, vagyis az üdvösség is egyedül 
Krisztusnak köszönhető. 

A perikópa megértése

A különböző emberi közösségek egyben tartására az egyik 
legkiválóbb eszköz, ha egy közös pontot emelnek ki a tagok, 
és azt a közös dolgot ismételgetik mantraként. Ilyen foga-
lom az ökumenikus mozgalomban az, hogy egy Istenünk 
van, vagy Pál szavai nyomán: „Mert egy az Isten, egy a köz-
benjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 
aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul 
a maga idejében.” (1Tim 2,5–6) 

 1 http://152.66.64.20/gergo/biblia/jbooks/1Kor.201.htm#J3330.
 2 „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgy-
hogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki 
a növekedést adja.” (1Kor 3,6–7)
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A csoportok összefogására ennél csak az hatékonyabb 
eszköz, ha közös ellenségképet állítunk az emberek elé. 
A történelem ezt sajnos számtalan alkalommal bizonyí-
totta. Attól tartok, hogy a korinthusi gyülekezet életében 
az egyes prédikátorok, valamint Krisztus emlegetése (én 
Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én Krisztusé) nem a 
közös pont kihangsúlyozása akart lenni, hanem inkább 
a különbségeké. Csak idő kérdése szerintem, hogy Pál, 
aki többedmagával közreműködött a gyülekezet létre-
jöttében, ellenséggé váljon azoknak a szemében, akik va-
lamilyen okból nem hozzá kötődnek. Ugyanez fenyegeti 
Apollóst és Kéfást is. A különböző csoportok így hamar 
el tudnak szigetelődni egymástól. A legnagyobb veszély 
azonban a gyülekezetet fenyegeti, amely épphogy meg-
született, máris a pusztulás szélére sodródik. Ez a veszély 
egyáltalán nem fenyeget, ha a gyülekezet tagjai belátják, 
hogy nem Pál, Apollós vagy Kéfás neve a garancia a jövő-
jükre, hanem Krisztusé. 

Mindannyian ismerjük Jézus példázatát az önmagával 
meghasonlott országról. Azt hiszem, nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy Pál a gyülekezetet nem egyénekből álló közös-
ségnek tekinti, hanem egy testnek, amelynek tagjai külön-
bözőségükkel csak gazdagítják egymást és a gyülekezetet. 

Igehirdetési vázlat – első változat

Komoly problémák! 

A korinthusi gyülekezetben olyan súlyos válság alakult 
ki rövid idő alatt, hogy sürgős megoldásra volt szükség. 
A megsemmisülés veszélyét észre sem vették, nemhogy 
elkezdtek volna dolgozni a megoldáson. Manapság sokszor 
esünk hasonló hibába, csak ma nem páliak, apollósiak és 
Kéfás-hívők esnek egymásnak, hanem liberálisok, kon-
zervatív nemzetiek és kegyesek (nyilván gyülekezetenként 
egyediek a problémák, csak egy általános problémát vetet-
tem fel). A csatatér pedig sajnos nem a való világ, hanem 
legtöbbször a virtuális tér, ahol nem fog minket vissza a 
szégyenérzet. 

Készenlétben az apostol! 

Pál, mint a tűzoltók, azonnal reagál, a köszöntés után pedig 
azonnal rátér a probléma taglalására. Nemcsak megkondít-
ja a vészharangot, hanem nekiáll a tűzoltásnak is. Vajon mi 
megelégszünk azzal, hogy „tudjuk, nekünk van igazunk”, 
vagy a számában fogyó és hitében is megrendült egyhá-
zunkban tenni is készek vagyunk az egységért és azért, 
hogy új erőre kapjunk, építsük Krisztus testét, az egyházat? 

A gyógyulás egy-szerű! 

Egyházi stratégiák, szabályrendeletek bűvöletében élünk, 
és nem vesszük észre, hogy nem is ezeknek, nem is a ma-
gunk vélt vagy valós igazának köszönhetjük a szabadulást, 

hanem egyesegyedül a Szabadítónak, Krisztusnak. Tex tu-
sunk nem véletlenül kezdődik az ő nevével, és azzal is ér 
véget. Pál a gyógyulás útját egyedül Krisztuson keresztül 
látja, aki egybeforraszthatja akár az egymással szöges el-
lentétben álló embereket is. 

Igehirdetési vázlat – második változat

Széthúzás – a biztos változatlanság 

Nagyon erős hajlam van az emberekben, hogy ilyen-olyan 
szempontok mentén csoportokra szakadjanak. A közös 
ellenségkép nagyon erős összetartó erő tud lenni. Így tör-
tént ez Korinthusban is, ahol a gyülekezet tagjai a három 
legfőbb igehirdető mellett verődtek csoportokba, inkább 
rivalizálva, mint egymást erősítve. Már egy gyülekezet 
mérete is elég hozzá, hogy létrejöjjenek szakadások. Óva-
kodjunk hát mindattól, ami ebbe az irányba visz el minket.

Intés – az apostoli józanság 

Pál nem teketóriázik, hanem üstökön ragadja a problémát, 
és nyomban nekilát a megszüntetésének. Ehhez előbb rá 
kell ébresztenie az embereket arra, hogy valami veszélyeset, 
rosszat művelnek. Szükségük van a betegségtudatra, hogy 
az áldott orvoshoz forduljanak, és tőle kérjenek segítséget. 
Az emberek kifi camodott értékrendjét helyre kell tenni. 

Összetartás – megtérés

„Az apostol Róm 12,2-ben ezt így fejezi ki: »Változzatok 
meg értelmetek megújulásával!« E megújulás eredménye, 
hogy a bűnös ismét észre tér, és megutálja bűnét. Tiszta 
dolog azonban, hogy ennek az észre térésnek vagy önma-
gunk megutálásának egész életünkön át kell tartania, ama 
mondás szerint: »Aki gyűlöli életét a földön, megtartja azt 
az örök életre«.”3 Talán könnyebb úgy elfogadni a másikat, 
ha meglátom, hogy egy cipőben járunk. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Ahol egy igét olvasnak fel az oltár előtt, ott tökéletes a ja-
vasolt Lukács evangélium-részlet. Ahol két igét olvasnak, 
de az amúgy nagyon is ideillő Efezusi levélrész miatt levél-
túltengéstől tartanak, ott az Ezékiel könyvéből való rész-
letet olvasnám fel. 

Énekek

EÉ 446, 265

 3 Luther magyarázata a kilencvenöt tételhez, 1518. augusztus 21. 
http://www.evangelikus.hu/node/14762?language=fi .
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Imádság

A Liturgikus könyv 398. oldalán található ima, illetve a 
Prőhle-féle Agenda 207. oldalán a textuskollekták közül a 
második illik a textusunkhoz. 

Illusztráció

GONDOLATOK

A józsefvárosi ökumenikus közösség életem meghatározó 
része. Bár mindig is ökumenikus gondolkodású voltam, 
mégis meglepett, hogy milyen aktív és összetartó közösség 
alakult ki Pest szívében. Az ökumenikus imahéten kívül 
ugyanis havonta összeültünk egy-egy közös bibliatanul-
mányozásra, és a munkaév közben is fi gyelemmel kísértük 
egymás gyülekezeti életét. Erre a szeretetközösségre jellem-
ző, hogy egy katolikus atyánkfi a új köszöntést is kieszelt a 
számunkra: „Dicsértessék a mi erős várunk, akitől nekünk 
áldás, békesség!” Erre a helyes válasz a „Az Úr áldjon meg 
minket!” volt. 

Varga Gyöngyi teológiai tanártól hallottam először, hogy 
a „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” így is fordítható: 
„Szeresd felebarátodat, aki olyan, mint te!” 

Egyszer egy elmegyógyintézet portását megkérdezték: 
„Nem fél attól, hogy ezek az őrültek majd összefognak és 
leteperik, hogy kitörhessenek az épületből?” A portás ezt 
válaszolta: „Nem, mert az elmebetegek sohasem egyesül-
nek!”4 

Kép: Egy egyszerű matematikadolgozat, amelynek minden 
pontjához odaírták: Jézus, majd a dolgozat végére odaírták: 
„Az egyetlen megoldás Jézus!”5
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Szenthá romság ünnepe után 18. vasárnap
f Mk 2,26–3,6

Igehirdetési előkészítő

Jézus előtt nincs akadály

A vasárnap jellege

Témánk így szól: Járjunk elhívatásunkhoz méltóan sze-
retetben! Ezen a vasárnapon „a legnagyobb parancsolat 
és a legfőbb hitigazság szólal meg”, azt éljük át, hogy 
milyen mélyen áthatja életünket az üdvösségtörténet és 
a Szentháromság misztériuma, Isten irántunk való sze-
retete. Arról a titokról beszélhetünk, hogy Isten meny-
nyire benne van a személyes és a közösségi életünkben, 
abban keres, abban ajándékoz, abban irgalmaz és szeret. 
Ez a szeretete pedig örök, nem változó szeretet, és ez tesz 
bennünket egymás testvéreivé, ez a szeretet indít el fele-
barátaink felé. A hívő ember nem tehet mást, mint azzal 
a szeretettel éli életét a világban, amellyel Isten szeretete 
magához ölelte.

A textusról

Márk evangéliumának első fejezetében olvassuk, hogy 
Jézushoz mindenfelől érkeznek a betegek, és itt még úgy 
tűnik fel, mint gyógyító, tanító. Aztán a 2. fejezetben, 
amelynek végén kezdődik textusunk, olyan betegeket 
gyógyít, mint például a béna, akinek gyógyításánál ki-
mondja: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” Erre feltűn-
nek a farizeusok, az írástudók, és azt látják, hogy Jézus 
cselekedete szembemegy a törvényeikkel. Gondolhatunk 
a megelőző igeversekre, amelyek a böjtről, a bűnösökkel 
való asztalközösségről, a bűnbocsánatról szólnak; Jézus-
sal mind más értelmet kapnak, krisztológiai megközelí-
tésük átrendezi az addigi gyakorlatot. Akiket megszán, a 
második és harmadik fejezetben olyan betegek, akiknek 
valóban kell a változás, szükséghelyzetben vannak, végre 
tenni kellene értük valamit. Már nem az a feltűnő, hogy 
gyógyít, hanem az, hogy kimondja magáról: megbocsát-
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ja a bűnöket, és ura a szombatnak. Jézus konfl iktusba 
kerül, vitahelyzet támad, és hogy a farizeusok vádjára 
feleljen, Dávidot idézi, aki szintén megszegte a törvényt, 
és a papoknak járó szent kenyereket adta oda, amikor 
társaival együtt éheztek (1Sám 21,2–7). A válasz azonban 
természetesen nem a Dávidhoz hasonló cselekedetben 
van, hanem abban, hogy azért jelent meg, azért jön és 
beszél, hogy életet mentsen.

 – ’mondta, leszögezte’; Jézus szava döntő 
szó, olyannyira, hogy elhallgatnak a farizeusok.

 – ’lett’; a teremtésre utal, Isten az embert te-
remtette, a teremtés célja az ember, a szombathoz pedig 
az ember gyártotta a tilalmakat. Szó szerint igaz, hogy a 
szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért.

Az Emberfi a az az elnevezés, amelyet Jézus önmagá-
ra alkalmazott, például sohasem nevezte magát Messiás-
nak. Az Emberfi a kifejezés gyökereit az arám nyelvben 
érdemes keresni. Ott a  megfelelő-
je a bar-nasa. A bar = fi ú, a nasa = ember. A bar ’fi ú’ szót 
gyakran használják fi gurális értelemben, pl. hazugság fi a, 
gazdagság fi a. A barnasa tehát nem jelent mást, mint egy-
szerűen embert, az emberi nemhez tartozó embert, egy 
kollektívum egy tagját. A szövegmagyarázók szerint te-
hát elég lenne csak az -t használni! A fi lológiai 
elemzés után megmarad a kérdés, hogy miért nevezhet-
te magát Jézus embernek, Emberfi ának. Vagy az ősgyü-
lekezet nevezte így, és ezzel messianisztikus értelmet ka-
pott a szó? Méltóságnévvé vált csupán? Jézus szándékosan 
használta volna, hiszen a zsidóságban felségcímet jelen-
tett. Jézus önmagát írja körül ezzel a névvel, és teljhatal-
mát fejezi ki. Sokan ebben a márki szakaszban nem a sa-
ját személyére, Jézusra vonatkoztatják, hanem az ember-
re, aki ura a szombatnak, minden emberre, aki több, mint 
a szombat. Dóka Zoltán könyvében úgy összegzi, hogy az 
Emberfi a az, aki mindenkit megszabadít a szombat ter-
heitől, és Jézusra értjük, még akkor is, ha az emberre utal 
szó szerint, ugyanis Márknál az Emberfi a mindig Jézusra 
vonatkozik. Itt még nem derül ki róla, hogy ő a szabadító, 
a halálba megy az emberért, de az már látszik, hogy ő az, 
aki megváltoztatja a zsidók szombati rendjét.

A harmadik fejezetben változik a helyszín: most a zsi-
nagógában kerül szembe az őt próbára tevő farizeusokkal, 
akikkel, úgy tűnik, szinte tele van a zsinagóga. A kérdés 
már nem az, hogy meg tudja-e gyógyítani a sorvadt kezű 
beteget, hanem az, hogy meg meri-e ismételni – szombat 
lévén – újra a cselekedetét. A sorvadt kezű nincs életve-
szélyben, várhat még a következő napig. De Jézus persze 
meggyógyítja. Betegségétől függött az élete, a kenyérke-
reső kézre szükség van. Mennyire érdekes, hogy szom-
baton, a munka tilalmának napján tesz késszé a munká-
ra Jézus valakit!

A 3. fejezetben ott vagyunk a vádlók között, hiszen a 
 ’vádolni’ szó a 15,3-ban fordul elő, a szenve-

déstörténetben, és nem ez az első utalás arra ebben a tex-
tusban, hogy Jézust elítélik. A középre állított ember tük-
rözi, hogy ő van a szemünk előtt, az ember, a beteg, akivel 
jót lehet tenni most is, és ha most jót lehet tenni, akkor azt 
ne halasszuk el. Jézusnak ez a küldetése, megmenteni az 
embert! Ne korlátozzuk a gyógyítást, a segítséget. A szív 
keménysége (), amikor a farizeusok másképp 
látnak. A  szó követ jelent. Pálnál is találkozunk 
ezzel a szóval. A szívre értjük a kő szót az Újszövetség-
ben, amit a farizeusoknál tapasztalunk. Megkeményedett 
szívükre Jézus haragja () a válasz; ez nem egyenlő a 
gyűlölettel, hanem ítélet, apokaliptikus értelmű szó az Új-
szövetségben. Jézus immár az ötödik esetben fordul szem-
be a zsidó törvénnyel; egyre erősebbek az érzelmek, egyre 
jobban hangolódik a konfl iktus irányába Jézus küldetése, 
és amit tesz, kiváltja az ítélet haragját. Jézus maga is pro-
vokál már, hiszen ő kérdezi, mit szabad szombaton tenni. 
Ítélete nyilvánvaló lesz a farizeusokon, és a farizeusok íté-
lete is Jézuson. Olyan helyzet áll elő, amelyet fel kell olda-
ni, és ebbe Jézus hal bele, Jézus vállalja a halált. A halál, az 
ellenfelek gyilkos szándéka immár Márk evangéliumának 
az elején hangot kap.

Igehirdetési vázlat: Menteni a menthetőt

Szükséghelyzetben vagyunk – menthetetlenek vagyunk

A legtöbb esetben csupán vészhelyzetben, életveszélyben 
cselekszik az ember, és érzi azt, hogy most tenni kell vala-
mit. A szükséghelyzet kihozza belőlünk a másért segíteni 
kész szeretetet. Hihetetlen erővel mozdít ki bennünket a 
bármire képes szeretet. Óriási erejét érezzük ekkor a ben-
nünk lévő felebaráti emberszeretetnek. Mintha arról is 
szólna ez, hogy az ember, a másik vagy éppen a családtag 
is, a házastárs is, a gyermek is addig tehet mellettünk bár-
mit, amíg nem látjuk jelét a bajnak, változásnak, amikor 
ugrani kell. Bizony nemcsak életre, hanem arra a szeretetre 
is szüksége van mindenkinek, amelyet Istentől kaptunk, 
kapunk. Nem kőkemény-e az emberi szív, amely valóban 
gyakran csak életveszélyben mutatja a szeretet jelét? Jézus 
valami különös érzékkel tekintett minden emberre. Nem 
magával volt elfoglalva, erre nem is volt szüksége, hiszen 
tudta, hogy kicsoda, tudta, mi a küldetése, tudta, mi vár 
rá, és megbékélt a küldetésével, Isten akaratával, így kap-
csolatba tudott kerülni másokkal. Istenből nyert békessé-
ge, szeretete akadálytalanul áradt tovább. Szükséghelyzet-
ben vagyunk, hiszen a szív mindaddig kemény, amíg azt 
az egyetlen oldószer, Krisztus testének, vérének áldozata 
újra nem cseréli. Szükséghelyzetben vagyunk, mert a szí-
vünk romlandó, bűnös, önző; hangoztatjuk, hogy preven-
ció, megelőzés, és milyen jól hangzik ez a kifejezés, milyen 
pozitív tartalmú, de nem szól másról, mint arról, hogy nem 
vagyunk képesek odafi gyelni még a saját életünkre sem.



d  3 5 0

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Szükséghelyzetben vagyunk – megmentettek vagyunk

Magunkra valóban nem tudunk fi gyelni, de Isten fi gyel 
ránk. Nem a szükséghelyzetben, nem az utolsó pillanat-
ban siet oda hozzánk, hanem már előre cselekedett értünk 
(keresztség). Már terhektől mentes napjainkban vele élhe-
tünk. Hiszen Isten maga a szeretet. Ez a szeretet nemcsak 
a haláltól ment meg, hanem az üres élettől; az életet újítja 
meg, amelyben képesek leszünk Isten szeretetével mi ma-
gunk is menteni másokat. Nem kell mondani, hogy milyen 
sok a beteg ember. Testileg, lelkileg sok nyomorult ember 
van. A világban tudnia kellene mindenkinek, hogy Jézus 
segít rajtunk. Az ember megmentett, megmenekült em-
ber. Jézus előtt nincs akadály. Bármilyen fi lozófi ánál, ma 
divatos életvezetési tanácsadónál hitelesebb. Hiszen saját 
magát adta értem, hogy megmentsen, szeretet adjon, és 
megtanítson a szeretetre.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

1Kor 1,4–9; 2Móz 20,1–17

Énekek

EÉ 362; 444 

Illusztráció

GONDOLATOK

„Vállalva annak kockázatát, hogy úgy tűnhet, súlyosan 
túlzó kijelentést fogalmazok meg, véleményem szerint a ke-
reszténység általános istenképe, Jézus ellenére, még mindig 
nagymértékben »pogány« (nem mintha a pogányok rossz 
emberek lennének!), és nem alakult át. 

Mit értek ezen? A történelem során hosszú időn át tar-
totta magát egy rezzenéstelen és fenséges istenkép, amely 
szerint Isten a legfőbb uralkodóként többnyire nagyszerű 
elszigeteltségben él mindattól, amit teremtett. Erre az Is-
tenre főként úgy tekintenek, mint egy Kritikus Nézőre (és 
követői ebben a legjobb tudásuk szerint igyekeznek utá-
nozni Teremtőjüket). Mindig azzá válunk, amit szemlé-
lünk; az számít, ahogy a jelenlétünket gyakoroljuk. Ezért 
van iszonyúan nagy szükségünk világméretű paradigma-
váltásra a keresztény tudatosság terén, ami az Istenhez 
való viszonyulásunkat illeti. E váltás fi noman, mélyen és 
észrevehetetlenül zajlik már egy ideje – ez Isten kinyilat-
koztatása abban a formában, amelyet mindig is Szenthá-
romságnak neveztünk, de alig értettük. E lassan virradó 
keresztény kinyilatkoztatásnak gyökeresen át kellett vol-
na formálnia istenképünket, jobbára mégsem tette. A ré-
gi berögződés túlságosan tartotta magát. Kétezer éven át 

próbáltuk véghezvinni ezt a váltást; de mostanra a törté-
nelem, a mentális egészség, az oly sok negatív és dühös ke-
resztény, a kozmológia és a kvantumfi zika már sürgetően 
megköveteli tőlünk, hogy meg is tegyük…”

Richard Rohr – Mike Morrell: Az isteni tánc

„Ugyanazon a napon látott egy embert szombati napon 
dolgozni, és ezt mondta neki: Ember, ha tudod, mit teszel, 
boldog vagy. Ha azonban nem tudod, átkozott és törvény-
sértő vagy.” (Lukács-apokrif)

Joachim Gnilka (1928–2018) német 
római katolikus teológus: Márk

„Tudomásom szerint először Jusztinosznál találjuk a szom-
bat merész allegorikus értelmezését, aki arra buzdítja a ke-
resztényeket, hogy hetente ne csak egy napon ünnepeljék 
a szombatot, miként a zsidók teszik, hanem folytonosan 
tartsanak istentiszteletet, azaz szolgálják Istent és gyako-
rolják az igazságosságot. 

A helyzet gyökeresen megváltozik Konstantin császár-
ral, aki 321-ben a vasárnapot pihenőnappá teszi, és később 
a szolgai munkát betiltja, hogy a szolgák számára szabad 
időt biztosítson az istentiszteleten való részvételre. A ke-
resztények Konstantin előtt is tudtak a vasárnap megszen-
teléséről, amely elsősorban az eukarisztia ünneplésén való 
részvételből és az így részleges vasárnapi pihenésből állt, 
most azonban az államhatalom a mezei fo glalatosságokat 
kivéve minden munkát megtilt (…). Fontos lenne az em-
berek számára megmenteni a vasárnapot, amely rutinsze-
rűvé válásával sokat veszített jelentőségéből. Az egyháznak 
hihetővé kellene tennie, hogy a vasárnap az embert szol-
gálja, akinek lénye igényli a szabad időt és az Istenre gon-
dolást. Ez az Istenre fi gyelés és pihenés elsősorban nem a 
munka megszakításában áll más teendők végzése érdeké-
ben, mert inkább szükséges tájékozódási pont, »ünnepé-
lyes és életet adó növekedése az örömnek a teremtés vala-
mennyi isteni ajándéka miatt«.”

Joachim Gnilka (1928–2018) német 
római katolikus teológus: Márk
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 Szentháromság ünnepe után 19. 
(hálaadó) vasárnap
f Lk 13,10–17

Igehirdetési előkészítő

Nem sírtam, mégis észrevettél

A vasárnap jellege

Krisztus-követőként nem tudunk másképp létezni, mint 
hogy próbálunk méltók maradni elhívatásunkhoz. Ez a téma 
öt vasárnapon keresztül kísér bennünket, amelyből a máso-
dik témája: „Járjunk elhívatásunkhoz méltóan a munkában!” 
A Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap kollektív hála-
adó vasárnap is Isten teremtő és a teremtés óta folytonosan 
korrigáló munkájáért, amelyet rajtunk keresztül is végez. A 
teremtés ünnepe 2018. évi igei mottója vezet el bennünket a 
magányból a közösségig, amelynek kihagyhatatlan szemé-
lye Jézus: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Isten munkája 
a teremtett világ, így benne az ember jókedvű, tisztességes 
munkája nem végződhet mással, mint térdhajtással: „Ezért 
meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja min-
den nemzetség mennyen és földön.” (Ef 3,15) A lekciók ráerősí-
tenek, hogy a hálaadás az új ember jellemzője, aki értelmének 
megújulásával elhagyja hiábavaló gondolkodását, munkája 
becsületes, körültekintő, áldozatkész és tekintettel van má-
sokra, különösen a szegénységben élőkre (Ef 4,17–28), illet-
ve Isten gyógyító jelenléte nemzedékeken át megmarad, ha 
megtartják az ő parancsolatait (2Móz 34,1–10). A vasárnap 
jellegéből következik az Isten előtti felelősségünk hétközi és 
hétvégi munkánkban egyaránt.

Amit a textusról tudni kell

Lukács különanyagában a szabályok és az irgalom feszült-
sége éleződik ki. Jézus és a szombati nyugalomnap olykor a 
farizeusok által provokált probléma (lásd Lk 6,1–11; 14,1–6), 
máskor Jézus direkt tanítása a törvény újraértelmezéséről. 
Itt ez utóbbiról van szó.

Jézus egy zsinagógában, az összegyülekezés helyén van, 
feltehetően sok-sok ember között. Egy szerencsétlen asz-
szonyban „betegség lelke lakott”. Az  jelentése 
betegség, gyengeség, testi elesettség, a , az erő, 
erőnlét ellentéte, emellett utalhat lelki, szellemi, erkölcsi 
erőtlenségre. Lukács a hellenista olvasó számára is érthető 
körülírással mondja el a tizennyolc éve fokozatos elgyengü-
lésébe belegörnyedt asszony betegségét. A démonizált való-
ság beköltözött az asszonyba, benne lakott, birtokba vette 

őt ().  A lélek betegsége kifejezés nem egysze-
rűen fi ziológiás vagy mentális betegségre utalhat, hanem 
akár démoni megszállottságra is. A démon Jézus szemé-
lyét és hatalmát jól ismeri, tudja, hogy Isten világához tar-
tozik, amellyel szemben tehetetlen. Jézus kezéből és szájából 
olyan erő árad ki, amely az asszony egész testét és lelkét át-
járja; elgyengülése egy pillanat alatt emberfeletti erővé vá-
lik benne, és felegyenesedik. Lukács szóhasználatára érde-
mes odafi gyelni: „Asszony, megszabadultál betegségedből!” 
(12. vers) Az  ’felold, szabadon bocsájt, megszaba-
dít’ szó többletjelentésével találkozunk, amely a megkö-
tözöttségből való feloldozást, valaminek a végét, az elvá-
lást vetíti előre. Jézus szava teljes gyógyulást hoz. Ugyan-
ezt a kifejezést használja Lukács, amikor a gyógyítás utáni 
vitabeszédre kerül sor. Az a minori ad maius elvét követ-
ve hétköznapi háziállatok példájából indul ki, amelyeket el 
kell oldani, meg kell szabadítani a kötéltől, hogy ihassanak. 
Az állatok ugyanis szombaton is szomjasak. Az istentisz-
telet hivatalos irányítója, a zsinagóga épületének gondno-
ka, a rend őre, a zsinagógai elöljáró istenellenes akcióként 
értelmezi Jézus nyugalomnapi gyógyítását, ezzel a Dekaló-
gus harmadik előírásának megszegését. Ha a korabeli zsi-
dó iratok szerint az állatokkal ezt meg lehet tenni, a náluk 
sokkal értékesebb emberekkel még inkább! Jézus mindezt 
a kell igével teszi hangsúlyossá. Hat napon át munkálkod-
ni kell, azonban ugyanígy Isten parancsa, hogy a bajba ju-
tott emberen segíteni kell: „…nem kellett-e feloldani ebből a 
kötelékből szombaton?” Jézus gyógyításával a démoni köte-
lékből feloldozott asszonyt az üdvösség felé segítette, vagyis 
a szombati megszentelt napon egy megszentelt élettel több 
lett. Ezzel Jézus a szombatot nemhogy megtörte, sokkal in-
kább annak lényegét valósította meg. Jézus tehát a munka-
végzést másképp értelmezi, mint kortársai.

A perikópa megértése

Igehirdetésünkben legalább két irányba mehetünk el. Az 
egyik a klasszikus bibliai értelmezésből ágazik el. A textus 
utolsó versében megszégyenült hallgatóságról olvasunk, Jé-
zusnak ad igazat a zsinagógai nép. Jézus munkaértelmezése 
merőben más, mint az addigi mózesi hagyományé. Ami 
Istenhez vezet, ami segíti az ember–Isten kapcsolatot, az 
a megszentelődés eszköze.

A másik lehetőséget a teremtés ünnepének kontextusa 
adja. Jézus megsegít egy nyomorultat. Nem a nyomorult kö-
zeledik Jézushoz, és nem is viszik őt hozzá, ahogyan ezt a 
gyógyítási történetekben már megszoktuk. Jézus látja meg 
a szenvedő hiányát, és ő teszi meg az első lépést. Az öko-
lógiai válság morális kérdés. Ha a szeretet döntés, a szere-
tet is morális kérdés. Észrevenni a már szenvedőket, és lát-
ni az ajándékba kapott környezet borús jövőjét akkor le-
het, ha jézusi szeretettel gondolkodunk a klímaváltozás és 
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a környezetszennyezés mélyebb rétegeiről. Ahogy Jézus 
megszüntette a meggörnyedt asszony fájdalmát, aki egye-
nes gerinccel tudott továbblépni, úgy nekünk is meg kell 
szüntetnünk a föld általunk okozott betegségét, ami miatt 
– európai nagyfogyasztóként talán – egyikünk sem járhat 
egyenes gerinccel. Önző szemléletünk miatt ez saját szere-
tetünkkel nem lehetséges, egyedül az „észreveszem a szen-
vedőt” jézusi szeretetével, amely egyébként minden fenn-
tartható rendszer alapja.

Igehirdetési vázlat

Jézus munkában

Jézus munkához való viszonya meghaladta kora felfogását. 
A leszabályozott munkaetika a legkevésbé sem korlátozta. 
A tizennyolc éve meggörnyedt asszony gyógyítása szombat-
napon nem a lehet-e és a mikorra tervezzük be? kategóriába 
esett. Az asszonyt meg kell gyógyítani! Tulajdonképpen 
Jézus nem is tekintette munkának a gyógyítást, szemben 
kora vallásának előírásaival és vádlójával. Jót tenni nem-
csak jó, hanem az emberséges magatartás legdirektebb 
megnyilvánulása. Jézus szakmai és erkölcsi felelősséget 
vállal a hajlott hátú asszonyért, amelynek során újra önzet-
lenségével és kockázatot vállaló szeretetével találkozunk. 
Jézus másokért dolgozik.   

Munkában az ember

Munkához való viszonyunkat kétféleképp értelmezhet-
jük. Az egyik a pénzkeresési lehetőség. Ennek célja a 
megélhetés vagy azon túlmenően a magasabb komfort-
szint biztosítása magunk és családunk, esetleg környe-
zetünk számára. Az eszközök itt meglehetősen széles 
skálán mozognak. Rengeteg szempont nem számít, hi-
szen a cél a minél magasabb jövedelemhez jutás minél 
rövidebb idő alatt. Számít a munkaóra, a munka körül-
ménye, a munka nehézségi foka, a karrier lehetősége. 
A másik lehetőség, hogy a munkát hivatásszerűen éljük 
meg. Itt kevésbé fontos a fi zetés nagysága, az előrelépés 
lehetősége, a befektetett energiát, időt, tudást nem fo-
rintban mérjük. Jelentősége van annak, hogy munkánk 
milyen hatással van közvetlen és tágabb környezetünk-
re; azt nézzük, hogy mit lehet tenni, és nem azt, mi alól 
lehet kibújni, másnak átpasszolni vagy el nem végezni. 
A hivatásszerű munkában teljes emberségünk benne 
van tehetségünkkel, létezésünk céljával, egy nagy át-
fogó életterv részeként. Ezt a fajta gondolkodást nem a 
kötelesség és az írott vagy elvárt szabályok működtetik. 
A beosztott számadással nem a felettesnek tartozik kény-
szerűen, a munkavállaló nem a munka törvényének, a 
helyi etikai kódexnek akar megfelelni. A munkavégzést 
a lelkiismeret határai szabják meg. Ami a lelkiismeret 
határán kívül esik, az problematikussá válik, a jó lelki-

ismeret megtartása belső igényként jelentkezik. Ebben a 
kontextusban jelenik meg a vasárnap mint megszentelt 
nap, amely az emberért kijelölt Istennel és dolgaival in-
tenzívebben töltött egyheted.

Jézussal együtt a munkában

Jézus a jó munkavégzésre adott példát. Bár a zsinagógába 
tanítani ment, az élet mást is hozott. Rögvest alkalmazko-
dott a váratlan helyzethez. Tudta, hogy akkor meg fogják 
szólni azért, mert szociális érzékenységéből, emberszerete-
téből következően nem nézte tétlenül a görbeségben szen-
vedőt, és nem hosszabbította meg szenvedését hivatalos 
szabadnapjának betartásával. Ezen a vasárnapon erősöd-
jünk meg abban, hogy Istentől rendelt munkánk olykor 
felülírja Google naptárunk bejegyzéseit, főnökünk által 
kiosztott feladatunkat, a versenyhelyzet farkastörvényeinek 
embertelenségét. Keresztény emberként munkavégzésünk 
módja home offi  ce-ban éppúgy szeretet alapú, mint egy 
hodály egyik jellegtelen boxában ülve vagy kint a terepen. 
Jézus munkavégzéséhez lehet hasonló, aki Istennek enge-
delmeskedett inkább, mint emberek elvárásainak. Priori-
tásaink akár meg is fordulhatnak, ha úgy dolgozunk, mint 
akik elsősorban Isten emberei és csak másodsorban szak-
emberek. A Jézust körbevevő sokadalom hatalmas erőt me-
ríthetett Jézus munkaértelmezéséből. Megtanulhatta, hogy 
munkavégzés közben milyen irgalmasnak, nagyvonalúnak, 
természetesnek lenni. A teremtés ünnepén hangsúlyossá 
válik, hogy munkavégzésünk során sohase feledjük a tá-
gabb környezet védelmét. Ha Istennek a teremtéskor fontos 
volt a zöld terület, a jó levegő, a korlátlanul rendelkezésre 
álló ivóvíz, a tiszta, szeméttelen világ és az évszakok, akkor 
nekünk is legyenek fontosak, és őrizzük ezeket munkánk 
során! Könnyebbséget jelent ezt gyakorolni olyan munka-
helyen, ahol ketten vagy hárman össze tudnak gyűlni Jézus 
nevében, és együtt tudnak ebédelni, közben keresztény 
munkavállalóként beszélgetni, progresszív munkahelyeken 
imádkozni. Jézussal együtt lenni a munkában úgy érdemes, 
ha munkaidőnket imádság keretezi: a reggeli munkakezdés 
előtt elkérni a napot, a munka befejezése után hálát adni 
minden sikerért és kihívásért.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Ef 4,17–28; 2Kor 9,6–15; 2Móz 34,1–10; 5Móz 26,1–11

Énekek

EÉ 54; 328; 384; 487

Imádság

Uram! Te megláttál, amikor a világ sarkába szorultam. 
Egymagam lettem. Nem sírtam, mégis észrevettél. Oda-
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jöttél, de én még akkor nem ismertelek úgy, ahogyan te 
ismertél engem. Összekuporodva ültem, Istenem, te tu-
dod, mióta. Már felálltam volna, de még nem tudtam. 
Kétségbeesésem és magányom meggörnyesztett. Te le-
hajoltál magamba hajlott énemhez, és azt súgtad nekem: 
„Megszabadultál betegségedből!” Felnéztem rád, két sza-
vadba belekapaszkodtam, felegyenesedtem, újra lábam 
alatt éreztem a talajt, és már tudtam, ki vagy. Hálám 
azóta tart. Ámen.

Mennyei Gazdám!
Munkára hívtál engem. Ehhez eszközül adtad kezemet, 
lábamat, izomzatomat, eszemet, energiámat. Munkámban 
veled szeretnék kiteljesedni. Teljes életet csak munkám 
örömével élhetek. Imádkozom azért, hogy mindig legyen 
munkám, amelyet szeretek és amely hasznos. Imádkozom 
azért, hogy munkámban fejlődni tudjak a szeretet nagy 
parancsával. Imádkozom munkatársaimért, akik nélkü-
led húzzák az igát. Imádkozom karrierista főnökömért, 
akinek egoizmusát nehezen hordozom, és gáncsoskodó 
beosztottamért, akivel évek óta nyűglődöm. Imádkozom 
saját munkavégzésemért, hogy mindig legyen elég sike-
rem ahhoz, hogy örömmel vegyem fel a másnapi munkát, 
és legyen elég kihívás munkámban, hogy soha ne bízzam 
el magam. Ámen. 

Illusztráció

GONDOLATOK

Nelson, Tom: Munkára teremtve – a hétfő viszonya a va-
sárnaphoz. Harmat Kiadó, 2017.

VERS

Pilinszky János: Átváltozás

Rossz voltam, de te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörűnek találtál.
Végighallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

GRAFFITI

Keresztény vagyok, de nem szenvedek munkamániától.
Keresztény vagyok, de nem vagyok tökéletes munkatárs.
Keresztény vagyok, de nem vagyok unalmas vasárnap.
Keresztény vagyok, de nem vagyok gyengekezű főnök.
Keresztény vagyok, de nem vagyok kihasználható beosztott.
Keresztény vagyok, de nem vagyok sikertelen a munkámban
csak azért, mert keresztény vagyok.
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 Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap
f Mt 6,9

Igehirdetési előkészítő

Apa, cipeljél!

A vasárnap jellege

Mostani vasárnapunk Agendában található témája: „Jár-
junk elhívatásunkhoz méltóan! – Megszentelt életben!” 
Ennek a megszentelt életnek pedig alapkövetelménye, hogy 
Isten nevét és őt magát is szentnek tartsuk, ahogy kijelölt 
bibliai szakaszunk is üzeni. 

A megelőző két vasárnapon Lk 13,10–17 és Mk 2,23–
3,6 alapján szólt legtöbb gyülekezetünkben az igehirde-
tés. Mindkét helyen arról olvasunk, hogy Jézus szembe-
helyezi magát a farizeusokkal. A fenti két esetben a szom-
batnap megtartásában, itt pedig az imádság kérdésében.

Mindhárom alkalom esetében visszatérő motívum, 
hogy Jézus a szívbeli, igaz istentiszteletre akarja övéit 
buzdítani az üres külsőségek helyett. Hiszen elhívatá-
sunk nem farizeusi, hanem tanítványi létre szól. Ebben 
erősít minket Jézus, amikor most Isten helyes megszólí-
tásáról tanít.

Amit a textusról tudni kell

Máté evangéliumában a Miatyánk imádság a Hegyi beszéd 
része (Mt 5–7). Ez a három fejezet arról szól, hogy hogyan 
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is élje meg hitét és mindennapjait Krisztus mindenkori 
tanítványa. John Stott szerint ez Jézus legismertebb, leg-
kevésbé megértett és legkevésbé gyakorolt tanítása, amely-
ben egyfajta „keresztény ellenkultúra” képét rajzolja fel 
(2010, 9. o.).

Ennek fényében kerül elénk a 6. fejezetben az imádság 
témája is. A tanítvány ezen a téren is új mintát, új utat kap. 
Negatív példaként először a képmutató zsidó hívőket hoz-
za fel, akik az imádságból nyilvános eseményt kreálnak. 
Másodszor pedig a pogányokat, akik hosszas rábeszélés-
sel akarják meggyőzni igazukról a természetfelettit. A tő-
lük való elhatárolódást is jelöli a felszólítás: „Ti azért így 
imádkozzatok…” 

A korabeli zsidóság számára nem volt szokatlan az 
imádságban Istent Atyaként szólítani. Az viszont bizo-
nyos, hogy ez a személyesség és bensőségesség, amely Jé-
zus szavaiból árad, szinte ismeretlen volt hallgatói számá-
ra (Keener 1993, 62., 176. o.). Nincs arra nézve semmilyen 
írásos emlék, hogy Jézus előtt bárki Abbaként szólította 
volna Istent (Carson 1984, 169. o.).

Ezenfelül az Atya kifejezés kihangsúlyozza az Úr sze-
mélyes voltát, hogy ő nem csak idea, és nem is egy vak, 
süket, megfoghatatlan erő. Továbbá azt is, hogy szere-
tettel, törődéssel és megbocsátásra való készséggel for-
dul hozzánk. Ideális édesapaként a korántsem ideális 
gyermekeihez.

„Szenteltessék meg a te neved” – ez a kérés nem azt je-
lenti, hogy Isten legyen még szentebb, hanem hogy nevét 
szentként tiszteljük, ahelyett, hogy megvetjük gondolata-
inkkal, szavainkkal vagy magatartásunkkal. Pont mi, aki-
ket az ő képére teremtett (uo. 170. o.).

A perikópa megértése – teológiai összefüggések feltárása

Az ószövetségi időkben kétféleképpen lehetett Istenhez 
közeledni: vagy mély alázattal és remegő félelemmel, vagy 
dölyfös, képmutató módon. Ebben a közegben kellemes 
szokatlansággal szólal meg Jézus bensőséges szava: „apu-
kánk”. Rámutat ezzel, hogy Isten amellett, hogy szent és 
igaz, egyben Atyaként is tekint ránk, aki azt várja, hogy 
visszatérjünk hozzá. Ennek az új, bizalmi viszonynak a 
lehetőségét Jézus teszi lehetővé számunkra kereszthalála 
által. Így pedig csodás módon már nem idegenek vagy 
jövevények vagyunk, hanem Isten háza népének tagjai 
(Ef 2,19). Éppen ezért ennek az imádságnak „első szavá-
ban benne van annak az isteni kegyelemnek a teljes gaz-
dagsága, melyet Jézus hoz és nyilatkoztat ki” (Karner 
1995, 44. o.).

Fontos a többes szám első személyű megfogalmazás 
is. Hiszen amikor gyermekek leszünk, testvéreket is ka-
punk: a hívők közösségét, akikkel együtt imádjuk az Urat 
(Green 2000, 58. o.). 

Igehirdetési vázlat

Vajon kicsoda számunkra Isten? Ismerjük és használjuk 
a szép kifejezéseket: Úr, Király, Teremtő, Gondviselő. De 
vajon ezek valódi értelme megmaradt-e még a számunkra? 
Idézzük most fel, milyen kincset is rejt magában Istennek ez 
a talán sokak számára megkopott megszólítása: mi Atyánk.

Neked van apád?

A mai családokból kezdenek kiveszni az apák. Arra a klasz-
szikus esetre gondolok, amikor a férfi  a saját feleségével 
együtt élve a közös gyermekeiket neveli. És mindezt olyan 
minőségben teszi, hogy valóban kiérdemli az édesapa cí-
met. Egy KSH-felmérés alapján 2011-ben Magyarországon 
tízből egy kiskorú gyermeket egyedül nevelt az édesanyja. 
Félek tőle, hogy ezek a számok azóta sem javultak. 

Sajnos tudjuk, hogy milyen sebekkel és nehézségek-
kel kell szembenéznie annak, aki szerető apa nélkül nő 
fel. Viszont még elszomorítóbb, amikor valaki mennyei 
Atyja nélkül éli világát. Előbbi helyzeten az illető általá-
ban nem tud változtatni, utóbbi helyzetnek viszont nem 
kell így maradnia. 

Ebben segít nekünk Jézus Krisztus, akinek révén Isten 
számunkra is Atyává lehet. Megváltónk golgotai áldoza-
ta által nyitva áll a lehetőség, hogy már ne ítéletre igyek-
vő teremtményei, hanem kegyelembe fogadott gyermekei 
lehessünk. Isten hív bennünket, mi pedig hittel válaszol-
hatunk szavára. A sok lézengő lelki árvából pedig testvéri 
közösség formálódik.

Vajon akik hosszú idő óta ismerjük és követjük őt, 
élünk-e ebben a boldog gyermekségben, vagy már úgy 
véljük, kinőttük Atyánk védőszárnyait? Jó ezt újra és újra 
megvizsgálni, ebben megújulni.

Beszélsz apáddal?

A másik dolog, ami az előzőnél is jobban hiánycikké válik a 
családokban, a kommunikáció. Értem ez alatt az egymásra 
fordított minőségi időt, amikor a szó legmélyebb értelmé-
ben fi gyelünk egymásra. Egy ilyen, fi gyelem nélküli közeg 
pedig elidegenít és ellehetetlenít. 

Ugyanez lesz igazzá, amikor mennyei Atyánkkal szűnik 
meg a beszélő viszonyunk. A vele való kapcsolat elhidegül, 
terheinket pedig csak saját erőből próbáljuk cipelni. Fel-
adataink sodrában inkább a tennivalók végzését választjuk 
még az Úr előtt való elcsendesedés helyett is. De az űr ben-
nünk így egyre csak növekedni fog. Éppen ezért Jézus pél-
dát és bátorítást ad az imádságra. Egyrészt egész életgya-
korlatával, másrészt pedig itt ezzel a csodálatos fohásszal. 

Beszélni pedig azzal tudunk igazán és bensőségesen, 
akivel sok időt töltünk, és jól ismerjük. A távolság pedig 
csak látszólagos. Bár Atyánk a mennyben van, valójában 
még sincs tőlünk messze, hiszen „benne élünk, mozgunk és 
vagyunk” (ApCsel 17,28). Csak szólítsuk meg őt bátran: ta-
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lán először, talán hosszú idő után újra. És erősödjünk meg 
benne, hogy napi gyakorlattá váljon.

Hasonlítasz apádra? 

Van, amit még a meglazult vagy éppen szétszaggatott csa-
ládi kötelékek sem tudnak semmissé tenni. Ez pedig a gyer-
meknek azok a vonásai, szavai, gesztusai, viselkedésformái, 
amelyekben félreérthetetlenül apját lehet felfedezni. 

Vajon Isten megváltott gyermekeiként mi mennyire 
hasonlítunk Atyánkra? Vajon felismerik-e rajtunk az ő 
szentségét, szeretetét és irgalmasságát? A vér szerinti ro-
konságban nem lehet kizárólag csak az apám nevét örö-
kölni. Jézus tanítványaiként azonban képesek vagyunk er-
re, amikor a „keresztény” szó csak tartalom nélküli cím-
kévé válik rajtunk.

Jézus imádságának nyitó kérése erről szól: hogy Isten 
neve és így személye is megszentelődjön számunkra. Elő-
ször a szívben, utána pedig egész életünkben és magatar-
tásunkban is. Amikor egyedül őt tartjuk Úrnak, imádjuk, 
követjük és engedelmeskedünk neki. Ennek a megszen-
telődésnek pedig akarva-akaratlanul is lesznek külső je-
gyei, amelyek jó bizonyságot tehetnek arról, hogy „kire is 
ütött ez a gyerek”.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Ef 5,15–21; 1Móz 8,14–22

Énekek

EÉ 488; 52 

Imádság

„Mennyei Atyám, édes Istenem! Haszontalan, bűnös em-
ber vagyok, méltatlan arra, hogy szememet, kezemet hoz-
zád emeljem s imádkozzam. De te mindnyájunknak meg-
parancsoltad, hogy imádkozzunk, és megígérted, hogy 
meghallgatsz. (…) Ezért a te parancsolatod szerint, neked 
engedelmeskedve jövök. A te kegyelmes ígéretedre bízom 
magamat, és az én Uram Jézus Krisztus nevében imádko-
zom a földön lévő minden szent keresztyén híveddel együtt, 
amint ő tanított engem…” (Luther Márton imádsága, in: 
Reuss 2017, 146. o.)

Illusztráció

IMA

Modern Miatyánk (részlet)
„Mire gondolhat a mai ember, amikor a Miatyánkot mant-
rázza? Talán erre?

Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, segíts nekem, hogy 
híressé, és népszerűvé váljon az ÉN nevem! Hogy eljöj-
jön az ÉN országom, és hogy meglegyen az ÉN akaratom, 
amint otthon, a családomban, úgy mindenütt, ahol ÉN 
megjelenek. (…) 

Atyám! Itt vagy még? Hahó! Ugye még nem hagytál el 
engem?! Újrafogalmazhatom az imámat? Kérlek, bocsáss 
meg, hogy elhamarkodottan ítéltem! (…) Mi Atyánk, ki 
a mennyekben, a tökéletességben, a teljes igazságban, a 
szeretetben honolsz! Vágyom rá, hogy ismertté váljon az 
egész világon, dicsőíttessék és szenteltessék meg a te ne-
ved és a te terved! Tudja meg az egész világ, hogy általad 
van kiút a tudatlanságból, a sötétségből, a fájdalomból és 
a félelemből!”

Forrás: kialtoszo.hu/modern-miatyank

Modern ember imádsága (részlet)
Mi Atyánk, te már teljesen kivagy a mennyekben
Attól, ahogy én a saját nevemnek próbálok dicsőséget 
szerezni.
Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom,
De most azonnal, mielőtt meggondolom magam.

Forrás: infaustus.wordpress.com/2015/
01/09/a-modern-ember-imadsaga

TÖRTÉNET

Apa, cipeljél! (részlet)
Kétéves Csoma fi am, ha elfárad, beüti valamijét, rossz ked-
ve van, vagy csak bántja valami, amit ki se tud mondani… 
nos, olyankor elindul felém félszegen, plüssrókáját szo-
rongatva, aztán azzal a semmivel össze nem téveszthető 
bújós, unszolós, huncut kifejezéssel az arcán elmotyogja 
halkan: Apa, cipeljél!

És apa – merthogy vajból van a szíve, és á, dehogy, 
nincs semmi fontos dolga, épp unatkozott – felveszi, meg-
öleli, és lecsücsül vele a legközelebbi fotelba. Tudom, hogy 
felesleges ilyenkor faggatni, mi bántja, mi a baja, vagy a 
lelkére beszélni, egyszerűen csak egy kis ölmelegre vá-
gyik tőlem… Ilyenkor csak csücsülünk-csücsülünk, és 
közben látszólag nem történik semmi. De csak látszó-
lag, mert valójában – ahogy Lillusom mondaná – töltőd-
nek az elemek, a lemerült lelki akkumulátor észrevétle-
nül felszívja magát!

Te mit csinálsz, ha lelkileg lemerültél, ha holtponton 
vagy? Hogy töltődsz fel újra?

Szabó György: Kincsek és kacatok, 25. o.
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 Szentháromság ünnepe után 21. vasárnap
f Mt 6,13

Igehirdetési előkészítő

Harcra fel!

A vasárnap jellege

Az úgynevezett ünneptelen félévnek lassan-lassan a vé-
géhez közeledünk, bár evangélikus szempontból az egyik 
legnagyobb ünnep, a reformáció ünnepe még hátravan. 
Negyedik hete az istentiszteletek központi témája ez: 
„Járjunk elhívatásunkhoz méltóan!” Az Agendánk pe-
dig a mai vasárnap mottóját így adja meg: „A hit har-
cában”. Istentiszteletünk lekcióját az Efezusi levélből 
olvassuk majd, amelynek ez a felirata: Isten fegyverze-
tének felöltése. 

Mindkét ajánlott énekünk utolsó verse megerősíti ezt 
a gondolatot. EÉ 438: „Küzdőre vár csak győzelem / És égi 
béke végtelen”, valamint az EÉ 451: „Ama végső harcon rád 
bízom magam, / Örök hajlékodba fogadj be, Uram!” Ezek 
szerint igazi militáris vasárnap a mai. Harcolunk a hit me-
zején Isten fegyverzetében.

Amit a textusról tudni kell

Jézus a Tibériás-tó vagy más nevén a Galileai-tenger köze-
lében egy hegy lejtőjén tartózkodik. A rendszeresen meg-
jelenő helyieken túl már jönnek ide Júdeából, de még Je-
ruzsálemből, Tíruszból, Szidónból és föníciai városokból 
is. A hallgatók azt hitték, hogy Krisztus csakhamar meg-
alapítja földi királyságát (lehet, hogy erre vágytak-vártak 
leginkább). Megtalálhatók közöttük írástudók és farize-
usok, szegény földművesek és halászok is. Ők abban re-
ménykedtek, hogy valóban eljön valamilyen új, régen várt, 
vágyott világ. 

A csodálkozó tömegnek azonban különös és újszerű 
volt a következő (Hegyi) beszéd, amelynek egyik részében 
Jézus az adakozásra való buzdítás után imádkozni tanít, 
amely imádság záró gondolatai hangoznak ma el.

Amíg az elmúlt héten az Úr imádságának elejét (Mt 6,9) 
olvastuk fel az igehirdetés alapigéjeként, úgy ma annak vé-
gét, a hatodik és hetedik kérést, valamint a dicsőítést hall-
hatják gyülekezeteink. Míg az idézett mátéi (ez került a li-
turgiába) szövegben találjuk a Miatyánk hosszabb válto-
zatát, addig Lk 11,1–13-ban a rövidebbet.

A perikópa megértése – teológiai összefüggések feltárása

Fontos felfi gyelnünk arra, hogy a textusunk, vagyis a Mi-
atyánk idézett része, tehát maga a hatodik kérés is (az ötö-
dikhez hasonlóan) egy „és” kötőszóval fűződik a szöveg 
többi részéhez. Vagyis attól, hogy valaki már eljutott a bűn-
bocsánat kegyelmére, a bűn örök kérdése még egy csapásra 
nem „intéződött el” számára sem! Tehát mondjuk úgy, hogy 
a veszély még nem ért véget, tovább tart, hiszen az embert 
állandóan körülveszi egy furcsa, titokzatos vonzerő, amit 
így nevezünk: kísértés.

Ám itt nem állhatunk meg, mert az ige folytatódik to-
vább a Miatyánk utolsó, hetedik kérésével! „…de szabadíts 
meg a gonosztól…” Most az „és” után itt egy „de”. Felvető-
dik a kérdés: mit keres ebben a mondatban a de kötőszó? 
Vélhetnénk azt, hogy sokkal érthetőbb lenne így: „…ne 
vígy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól…” 

Miért van ott az a „de”? Két megoldás is lehetséges, 
s ma mindkettőt vagy a szimpatikusabbat ki is bont-
hatjuk a hallgatók előtt. 1. Talán arra utal ez a szembe-
állítás, hogy de ha már benne vagyok, (legalább) szaba-
díts meg tőle. 2. Vagy csupán arról van szó, hogy ha-
nem inkább szabadíts meg a gonosztól. Én ez utóbbit 
látom valószínűbbnek, mert a görög  előzetes ta-
gadás után legtermészetesebben a hanem jelentést hor-
dozza. Ne vígy minket kísértésbe, hanem (inkább) sza-
badíts meg a gonosztól.

Doxológia és ámen. Ezek az imádság befejező szavai. 
Isten felségének dicsérete a Szentírás más részeiben is ál-
talában lezár egy gondolatot vagy hosszabb gondolatsort 
(mint e helyen is), amely végső pecsétjét, ámenjét e szó-
ban kapja meg, amely héber eredetű, jelentése igenlést, 
kívánást jelöl, röviden ennyi: így legyen, vagy legyen így!

Igehirdetési vázlat

A Miatyánk kerete – néhány szó az imádságról

(Kapcsolódjunk az elmúlt hét prédikációjához, de csak 
annyira, hogy aki csak most jött, és a múlt héten nem, ő 
is megérthesse.)
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Nem túl régen (2013-ban) futótűzként terjedt a hír: „Átír-
ják a Miatyánk szövegét!” Még azok is megdöbbentek ezen, 
akik különösképpen nem kötődnek a keresztények egyetlen 
családjához sem. A kilencvenes évek közepén egy francia 
bibliatudósokból álló csapat nekilátott egy modern ember 
számára készített bibliafordításnak és vele együtt egy köz-
érthetőbb liturgiai szöveg kialakításának, s a legnagyobb 
fejtörést éppen a Miatyánk hatodik kérése adta. Ők így fo-
galmazták meg ezt: „…ne engedd, hogy kísértésbe essünk.” 

Nem kísértet a Sátán, hanem kísértő!

Miben kísért? Amiben a leggyengébb vagy! Ott, ahol a leg-
sérülékenyebb! Akkor, amikor a legvédtelenebb!

2017-ben bejárta a világsajtót a hír: „Ferenc pápa meg 
akarja változtatni a miatyánk egyik sorát!” A pápa szerint 
megint csak a hatodik kérésnek „nem jó a fordítása”! Fe-
renc pápa azt hangsúlyozza, nem Isten visz kísértésbe min-
ket. Mintha csak együtt mondaná Lutherrel: „Isten senkit 
sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy 
Isten őrizzen és tartson meg minket…” Mégis, arról szó 
sincs, hogy Ferenc pápa elrendelte volna az egész egyház-
ban a meglévő szöveg megváltoztatását, ahogyan ezt téve-
sen sokan híresztelték. 

Sokszor feltesszük a kérdést, hogy Isten miért nem pusz-
títja el a gonoszt, a kísértőt, ha pontosan miatta nem tudunk 
igazán szentek lenni. Furcsa, és talán első hallásra döbbene-
tes is, de a lelki növekedésünkhöz, hitünk erősödéséhez bizo-
nyos értelemben a gonoszra is szükség van! Izmaink is akkor 
lesznek erősek és tónusosak, ha ellenállással találkoznak, ezt 
hívjuk edzésnek. Ha ilyen értelemben gondolkodunk a kí-
sértésről, akkor rájövünk arra, hogy a lélek edzéséhez nél-
külözhetetlenek a próbák. Vagyis nem tudom megakadá-
lyozni, hogy egy madár elszálljon a fejem felett, de azt igen-
is meg tudom, hogy fészket rakjon a fejemen! Nem tudom 
kikerülni sokszor, hogy a kísértés elérjen, de azt, hogy „be-
fészkelje” magát az életembe, a gondolataimba, a vágyaimba, 
azt igenis ki tudom! Pál is azt tanította az ifj ú Timóteusnak, 
hogy meneküljön el az olyan dolgoktól, amelyek kísérthetik 
őt (2Tim 2,22). Így a mai embernek is meg kell szabadulnia 
a leggyakoribb kísértésektől: a pénz szeretetétől, a szexuá-
lis kicsapongásoktól és minden olyan dologtól, amely el tud-
(na) szakítani Istentől. De vajon a mai ember el akar-e igazán 
szakadni ezektől? Kész-e harcolni, harcba menni ellenük? 

Tőled nem fél a kísértő, de van, akitől fél!

Legyünk bármilyen szent életre törekvő emberek, a kísér-
tés mindig ott lebeg a fejünk felett. Ebben az esztendőben 

és a tavalyiban a mi gyülekezetünkhöz hasonlóan sokan 
kerekedtek fel és utaztak egészen Wartburg váráig, hogy 
a Luther-szobában megnézzék a tintafoltos falat. Talán 
azt is üzente az a paca, hogy ha még egy olyan ember is, 
mint Luther, küzdött, küszködött, harcolt, akkor talán én 
is megtehetem!

Megszabadulni a gonosztól. Erről szól a hetedik kérés. 
Képes vagyok megszabadulni bajoktól, szenvedésektől, ma-
gától a Gonosztól egyedül? Nem, egyedül nem, Mindez ak-
kor lesz teljes és tökéletes, ha Isten végleg legyőzi az ősi El-
lenséget! Mit jelent megszabadulni akkor? 

Harcra fel! – harctér az egész életed

Odavonódni Istenhez. Pedig sokszor úgy tűnik, hogy ez 
a hetedik kérés (de szabadíts meg a gonosztól) az ember 
életében mintha devalválódott volna az elmúlt időkben. 
Egyre gyakrabban találkozhatunk a hívekkel való beszél-
getésekben azzal, hogy nem eléggé vágynak a bűntől való 
szabadulásra. A legtöbb imádság véleményem szerint a 
világon nem a templomokban hangzik el egyszerre egy 
időben, hanem a kórházakban! Az emberek hamar fo-
hászkodnak, ha súlyos betegek (ha nem olyan súlyosak, 
akkor is), de nem érzik, hogy a bűn elkövetése, vagyis 
engedni a gonosznak ugyanolyan rossz, mint a betegség. 
Az ember, még ha el is határozza, hogy többé nem akar 
vétkezni, mindig azon kapja magát, hogy már megint 
elbukott valamiben!

„Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind-
örökké. Ámen.” Igényli-e Isten, hogy az ember elismerje 
az ő nagyságát, hatalmát, mindenek felettiségét? Nem. 
Erre ugyanis csak nekünk, embereknek van szükségünk! 
Talán ha sokszor, ha elégszer mondjuk, akkor mi ma-
gunk is elhisszük ezt, vagy megnyugszunk ebben. Mert 
Jézus azt ígérte, hogy Isten meghallgatja ezt az imádsá-
got. Mindez akkor hoz gyümölcsöt az életünkben, ha 
előbb mi magunk megbizonyosodunk arról, hogy ki-
csoda is az Isten.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Ef 6,10–17; Jer 29,1–14

Énekek

EÉ 438; 451

Zsoltár

Zsolt 141 – Imádság kísértés idején
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Illusztrációk

VERS

Pilinszky János: Kísértés

Zuhanás, miben szállni kell
sebesség és égtájak nélkül.

FESTMÉNY

Salvador Dalí: Szent Antal megkísértése (1946, olaj, vászon, 
Királyi Szépművészeti Múzeum, Brüsszel). Dalí e képén 
elhagyni készül a földet, s az egekbe tör. Az ég és föld kö-
zötti átmenet világát a póklábú elefántok képviselik. Ők 
vezetik be Dalí művészetébe a lebegés motívumát, amely 

„misztikus-korpuszkuláris” festményein hamarosan teljes 
érettségében mutatkozik meg.

GONDOLATOK

Elbuktat vagy megerősít? Interjú Szeverényi Jánossal. Evan-
gelikus.hu, 2016. szeptember 26. http://www.evangelikus.
hu/kisertes-interju-szeverenyi-janos.

Felhasznált és ajánlott irodalom
Dr. Luther Márton Kis kátéja. MEE Sajtóosztálya, Budapest, 1991.
Elexander, David – Elexander, Pat (szerk.) 1989. A Biblia ké-

zikönyve. Krscanska Sadasnjost – Agapé, Novi Sad.
Victor János 1986. Máté evangéliuma. Református Sajtóosztály, 

Budapest. (Csendes percek.)

g  M O L N Á R  J Ó Z S E F

Igehirdetés dr. Németh Pál (1923–2018) temetésén
Jel 15,1–4

g  H A F E N S C H E R  K Á R O L Y

T E M E T É S I  I G E H I R D E T É S e

Keresztény gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim! 
Valami nincs a helyén, valami nagyon nincs rendben. Né-
meth Pál testvérünk itt van előttünk a templom közép-
pontjában, az oltár előtt… Ő, aki kilenc és fél évtizeden 
át és közel nyolc évtizednyi szolgálatban a templomban, 
hátul, a karzat félhomályában, a szolgálat alázatával húzó-
dott meg, és sosem volt, sosem akart előtérben lenni. Most 
azonban körülvesszük őt, s úgy tűnik, a mai nap róla szól. 
Életében ő tiltakozott volna a legjobban. Ezért akaratának, 
személyiségének, életüzenetének megfelelően – bár itt fek-
szik középen – a búcsú alkalma mégsem róla szól, hanem 
arról az Istenről, aki elhívta, hordozta őt, gondviselője és 
ereje volt, s akinek a kezére bízzuk most is, amikor már 
nincs köztünk, csak földi maradványainál tesszük meg a 
végtisztességet. Amikor életére emlékezünk, bűnbánattal, 
hálaadással és reménységgel érzünk és szólunk.

Szekszárd, 1923. március 5. – 2018. február 28. E két év-
szám összefog egy lezárult életet, szinte napra pontosan 
kilencvenöt éven át tartó pályát, dr. Német Pál testvérünk 
életét, akitől most búcsúzni vagyunk kénytelenek. Búcsú-
zik tőle szeretett felesége, Juckó, akivel hatvanhét évet élt 
boldog házasságban, búcsúznak fi ai: Palkó, Gyuri és La-
ci, menye, Ildikó, három unokája és két dédunokája, uno-
kahúgai, szeretett egyháza és benne a szekszárdi gyüleke-

zet, barátok, ismerősök s a város, ahol egész életét leélte: 
Szekszárd városa. 

Elment az utolsó Németh fi ú – s akik ismerjük a csalá-
dot s a gyülekezetet, tudjuk, mit jelent ez. Lelkészcsaládban 
született, a templomépítő és gyülekezetszervező Németh 
Gyula lelkész és Hoff  Ilona negyedik fi aként. Középisko-
lai tanulmányait Szekszárdon, jogi egyetemi tanulmánya-
it Pécs városában végezte. Pedagógus szeretett volna len-
ni, de erre nem volt lehetősége. 

Nem volt könnyű dolga papgyerekként az egyházel-
lenes diktatúra idején. Ő büszkén viselte származását és 
hovatartozását, hiszen hite volt élete mindennél erősebb 
fundamentuma. Ebben a helyzetben nagyon nehezen ka-
pott állást. A téglagyárban adminisztrátorként volt kény-
telen dolgozni, jogi diplomája ellenére. Zokszó nélkül tette 
tizenhat éven keresztül naponta, kerékpárral járva. Majd 
egy váratlan lehetőség nyomán a Tervező Vállalat jogtaná-
csosa lett, s itt dolgozott egészen nyugdíjazásáig nagy szor-
galommal, alapos munkával, megbízhatóan. 

Számára mindig a család volt az első, s jobban örült a 
család örömeinek, mint ők maguk; a gyermekei sikerei vol-
tak fontosak számára. S még a legnehezebb körülmények 
közt, szegényes helyzetben is tudott pozitív kisugárzásá-
val másokat biztatni, bátorítani. 
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Mindig érdekelte a kultúra világa. Felesége munkáján 
keresztül – amit nagyon nagyra becsült – és sok más lehe-
tőséggel kötődött a kulturális élet több területéhez. 

Korán megnyilvánult zenei érdeklődése, tehetsége. 
A családban természetes volt a zenei nevelés. Pali bácsi 
mégis kiemelkedett Isten adta zenei képességeivel. Nem kö-
telességként, hanem örömmel járt zongoraórára. Nem vé-
letlen hát, hogy közelről megismerkedett az orgonával. Így 
vallotta: „Édesapám ültetett az orgona padjára.” Ez külde-
tést jelentett számára. Nem kevesebb, mint hetvenhét évet 
szolgált kántorként. Szívvel-lélekkel, tudással-igyekezettel. 
Igényes kántor volt. Készült minden egyes szolgálatára. Én 
több mint negyven éve tanítok az egyházzenészképzésben. 
Ha a kántor szót értelmezem, Pali bácsi jelenik meg lelki 
szemeim előtt. A Kántor.

Boldog családi élete szeretett feleségével és gyermekei, 
unokái, dédunokái körében zajlott, a hit útján járva, a ke-
resztény értékrendet követve, a szeretetközösség példáját 
adva. Ide vonult vissza élete utolsó szakaszában, s élhetett 
teljes életet ereje fogytán az utolsó három évben is. 

Búcsúzásunkkor Isten iránti hálánk jelenként, amikor 
köszönetet mondunk érte, fi gyeljünk Isten szavára. Ho-
gyan is olvassuk családja hitvallását a gyászjelentésen: „el-
hunyt szerettünk felett egyháza hirdeti a feltámadás evan-
géliumát”. Hangozzék tehát Isten igéje! S amikor szemünk 
a búcsúzás könnyeitől elhomályosul, segítsen János apos-
tol belepillantani, sőt belehallgatni a mennyei valóságba:

„És láttam egy másik nagy és csodálatos jelet a menny-
ben: hét angyalt, akiknél a hét utolsó csapás volt, mert 
ezekkel teljesedett be az Isten haragja. És láttam valami 
üvegtengerfélét, amely tűzzel volt vegyítve, és láttam azo-
kat, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevé-
nek számát, amint az üvegtengernél álltak az Isten hárfá-
ival, és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a 
Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, min-
denható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek 
királya: ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te 
nevedet, hiszen egyedül te vagy szent: mert a népek eljön-
nek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá let-
tek igazságos ítéleteid.” (Jel 15,1–4)

Nem könnyű ige ez, ahogy nem könnyű az élet maga. 
Német Pálé sem volt az, de látjuk az irányt, látjuk a sta-
bil pontokat, halljuk a biztatást, és felcsendül az örök élet 
evangéliuma. 

Isten végtelen szeretete alkotta ezt a világot, terem-
tő szeretetéből alkotott minket, ahogy Luther személyes 
szóra biztat: Isten megteremtett engem. A teremtő Isten 
ajándéka volt számunkra Németh Pál, köszönjük meg hát 
a Mindenhatónak, hogy miénk lehetett, s hogy rajta ke-
resztül sok-sok áldást kaphattunk. 

Az Úristen harmóniát, békességet, elégedettségre okot 
adó környezetet adott az embernek, s mi mégis diszhar-
móniában, békétlenségben élünk és elégedetlenkedünk. Is-

tentől való elszakadásunk következménye mindez. S mint 
pontos műszer mutatja mindenkinek, minden korban: mi-
nél távolabb vagyunk a teremtő, gondviselő Istentől, annál 
nagyobb veszélyek leselkednek ránk – s ami alig látszik, de 
a legnagyobb veszedelem, ezek veszélyeztetik a kiteljesedő 
örök életet. Születésünktől fogva életveszélyben vagyunk. 
Örök életveszélyben. Örökélet-veszélyben. S milyen csodá-
latos, hogy ad a mi mennyei Atyánk olyan embereket, akik 
puszta létükkel, stílusukkal, magatartásukkal, cselekvése-
ik indítékával tanúskodnak arról: érdemes küzdeni, érde-
mes harcolni, megharcolni a hit harcát! Németh Pál ilyen 
tanúságtevő volt számunkra. Még a mennyei világban is 
ott vannak a nagy küzdelem utórezgései, de az Isten népe 
legyőzi az ősellenséget, a bűnt, a gonoszt. Nem saját erejé-
vel, hanem a bűnbocsánatból élő ember felülről jövő ere-
jével. S a küzdelem végén nem busongó éneket énekel, ha-
nem Isten szolgájának énekét énekli, a Bárány énekét, azt, 
ami Isten győzelmében részesít.

S ahogy múlnak az évek – úgy hiszik az emberek –, 
majd könnyebb lesz ez a harc. Múlnak a kísértések, meg-
békül az ember sok mindennel, megtanul alkalmazkod-
ni. S talán – ha igyekszik – profi  keresztény is lehet be-
lőle. Jó, elismert, jegyzett emberek buktak már bele, ha 
hátradőltek. A gőg, a beképzeltség, a nagyképűség banán-
héján csúszott el az életük. Mert létünk – bármekkora út-
szakaszt kaptunk – küzdelem a kísértő ellen, az Istentől 
elszakító erő, a gonosz ellen. Németh Pál megkapta azt a 
kegyelmet, hogy nem adta fel a harcot. Emberi mérték-
kel hatalmas időt kapott. Kilencvenöt év – csodálatos kor, 
mondjuk, de az érem másik oldalát is lássuk meg. Küz-
delem hosszú távon. kilencvenöt éven át. S nem támadó 
fegyverekkel, nem emberi erőből, nekifeszülésből, hanem 
az ige erejével – mert igéből és igével élt – végigküzdötte 
az élete kilencvenöt évét. Nem csupán gonosz rendszer-
rel, rosszakaratú emberekkel, hanem önmagával, emberi 
gyengeségeivel, és magával az Isten-ellenséggel, a gonosz-
szal. S most elmondhatjuk a nevében azt, amire druszá-
ja, nevének korai elődje tanította: „Futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam.” A küzdelem február 28-án reggel 
ott a kórházi ágyon véget ért. S ő, az ízig-vérig kántor át-
lépett egy másik dimenzióba, egy egészen más hangnem-
be. Oda, ahol nem az a büszke szólam hangzik: „győztem 
és megérkeztem”, hanem ahol zeng a bárány éneke (ahogy 
mi is énekelni fogjuk majd kint a sírnál): „Győzelmet vet-
tél, ó, feltámadott!”

S itt eljutunk ahhoz a ponthoz, amelyről a legnehezebb 
szólni a gyász sötétnek látszó pillanataiban. Úgy érezzük 
– különösen is, amikor koporsó mellett kell megállnunk, és 
gyásszal a szívünkben a mulandósággal szembesülünk –, 
hiába a küzdelem. Végül mind elbukunk. Ha jön a kaszás, 
mindannyian térdre kényszerülünk. Azután elindulunk a 
minden halandók útján. El. Mindenkinek egyszer eljön a 
pillanat – mondja Juhász Gyula –, mikor egészen egyedül 
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A lutheri reformáció 500 éves öröksége

Szerk. Fabiny Tibor
Luther Kiadó, Budapest, 2018. 

Örömmel nyújtjuk át az Olvasónak A lutheri reformáció 500 éves öröksége című tanulmánykö-
tetet, amely tizenkét tanulmányt és egy fórumbeszélgetést tartalmaz.

A jubileumi emlékévben a Magyarországi Luther Szövetség havonkénti tudományos előadás-
sorozatot álmodott meg A reformáció 500 éves öröksége címmel, s a szervezéshez tanácsaival és 
szakértelmével társult a Reformációi Emlékbizottság is. A lutheri életművel és a reformációval 
kapcsolatos tudományterületek és művészetek legkiválóbb szakembereit nyertük meg előadók-
nak. 2017 januárjától júniusáig, majd szeptembertől decemberig az újonnan alakult Evangélikus 
Országos Múzeum alagsori előadótermében minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk 
alkalmainkat.

A tisztelt Olvasó az előadások szerkesztett, bővített változatait tanulmányozhatja a jelen kötetben. Könyvünk címét tudatosan 
pontosítottuk, szűkítettük a sorozathoz képest.

marad, az élet távol, s a halál közel. Az életért való, s így a 
halál elleni küzdelemben mind elbukunk. 

De hangzik az evangélium: a Bárány, a megölt, a halál 
mélyébe zuhant Krisztus – feltámadt! Húsvét hajnalán ki-
lépett a sírból. Megváltó halála után életet kínáló feltáma-
dása az első lépés. Ahogy Pál írja: az első zsenge. Mi így 
mondanánk: a prototípus. Krisztus feltámadt, hogy ne-
künk is életünk legyen. Hogy Németh Pálnak is élete le-
gyen. Túl síron és halálon. 

Pali bácsi – mindenen átható, gyülekezetet indító és ve-
zető – hangja itt elnémult. De zeng odaát. Énekli a győztes 
bárány énekét: az új élet dalát, a tiszta égi harmóniákat. 
S talán folytatja azokat az énekeket, amelyeket itt elkez-
dett, amelyeket én is hány és hány temetésen énekelhet-
tem vele, a kántorral: „Jézus él, én is vele!” Ő már hitele-

sen énekelheti a mennyei kórusban. Ott már nem kell az 
orgonát restaurálni, nem kell a rekedt hangot cukorkával 
erősíteni, ott zeng az ének: „Jézus él, én is vele, hol van, ha-
lál, nagy hatalmad?” 

Néhány nappal a születésnapja előtt elindult, s hisz-
szük, hazaért. Már nem énekelte, csak halkan suttogta 
az élet Istenének: „Fogd két kezed kezembe…” S Isten ér-
te nyúlt. Mi pedig sok kérdés közepette egyet tudhatunk. 
Pali bácsi jó kézben van. Isten teremtő, megtartó, új éle-
tet adó kezében, tenyerén. A halál napja majdnem a szü-
letésnapja volt. Majdnem? A régiek egy-egy szentet nem a 
születésnapján ünnepeltek, hanem a halála napján. Mert 
ez a mennyei születésnap. Kilencvenöt éves földi szüle-
tésnapod után, Pali bácsi, Isten éltessen! Odaát, az ő or-
szágában! Ámen. 

Gáncs Péter: Forrásközelben

Szerk. Kendeh K. Péter
Luther Kiadó, Budapest, 2018. 

Verbális pásztorbot
Egy püspök szolgálata sokrétű feladat, melynek maradéktalanul eleget tenni komoly fi zikai és 
szellemi igénybevétel. A legfontosabb ezek közül persze az igehirdetés. A prédikáció tartalmi 
mélysége, magasztos volta és a mondanivaló közérthetőségének igénye gyakran kerül ellent-
mondásba egymással. Gáncs Péter szolgálatában azonban ez a dilemma szinte sosem merült fel.

Igehirdetéseinek súlya nem a megszólalás veretes drámaisága által vált nyilvánvalóvá, hanem 
annak a mély hitnek és meggyőződésnek lett a következménye, hogy az igehirdető a legdrámaibb 
pillanatokban is az örömhírről, az evangéliumról beszél. Ebből az alapállásból a legváratlanabb 

képzettársítások, a legmerészebb gondolati ívek és humorszilánkok is egy irányba mutatnak, s válnak a lelkészi, püspöki szolgálat 
maradandó eredményévé – nem pusztán a nyomtatott papíron, hanem lelkek sokaságában is. A püspöki publicisztikáról azt hihet-
nénk, hogy csak a szolgálat egyfajta mellékterméke, hiszen itt hétköznapibb dolgok adják az írások apropóját, még ha gyakran el 
is jut a szerző egy-egy igei esszenciáig. Az írások közéletisége is jelzi, hogy Péter püspök egy nagyon is köztünk járó ember, akinek 
verbális pásztorbotja reménység szerint még sokáig terelget minket egyre kalandosabbá váló tájainkon. 

Prőhle Gergely


