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Istenben elrejtve – embertárshoz kapcsolva
g  B E N C É N É  S Z A B Ó  M Á R T A

„Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előt-
ted sóhajtásom.” (Zsolt 38,10)

A titok szó jutott eszembe, amikor elolvastam ezt a zsoltár-
verset. Mert valóban tele van az ember titkokkal, rejtélyek-
kel. Ady verserére is gondolhatunk: „Vagyok, mint minden 
ember: fenség, / Észak-fok, titok, idegenség.” (Sem utódja, 
sem boldog őse) Ezt az idegenséget törekszünk megtörni, 
amikor megosztjuk gondolatainkat, önmagunkat mások-
kal. Ezek a törekvések néha megnyugtatnak, máskor fel-
zaklatnak. Megbánjuk, hogy túlságosan kitárulkoztunk. 
Előfordul az is, hogy hiányérzet marad bennünk, mert 
nem tudtuk kifejezni legbensőbb gondolatunkat, vagy úgy 
érezzük, hogy süket fülekre talált a mondandónk. Zorán 
énekli a Valahol mélyen a szívemben című dalában: „Talán 
jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, / S annak, mit ér-
zek, csak törtrészét mondhatom el. / Mert egyszer csak ott 
állnék meztelen szívvel / Azokkal szemben, akik álruhát 
öltöttek fel. // Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, / Ki 
helyettem mutatja meg, / Mi lakik mélyen a szívemben.”

Az igazság azonban az, hogy képtelenség teljesen kitá-
rulkozni, mert igazán még önmagunkat sem ismerjük. Az 
ember önmagát is tanulja egy életen át. Pál apostol szava: 
„most tükör által homályosan látunk” (1Kor 13,12) életünk-
nek erre a belső szférájára is vonatkozik. Hiszen Isten te-
remtményei vagyunk, hozzá tartozunk. A bűnesettel nem-
csak az istenismeretet veszítettük el, hanem az önisme-
retünket is. Az ember rengeteg ismeretre tesz szert élete 
során, de önmaga ismeretében mindig lemaradásban van. 
Ezért csodálatos dolog, amit ez a zsoltárvers elmond. Vég-
re valaki, aki előtt nem kell magyarázkodni, aki előtt nyi-
tott könyv az életem! Tudja kívánságaimat, sóhajtásaimat. 
Persze, hogy tudja, hiszen hozzá imádkozom. Neki mon-
dom el kéréseimet, neki sóhajtom el vágyaimat, neki azt is 
elmondom, amit másnak nem tudok vagy nem merek. Ez 
csodálatos! Ez a zsoltár azonban bűnbánati zsoltár. S az a 
kérdés merül föl, hogy tényleg elmondunk-e mindent az Úr-

nak. Vagy csak a szép dolgokat, a nemes vágyakat? A bűne-
inket, sötét gondolatainkat is felfedjük előtte? De mindegy 
is, mert az ige arról tanúskodik, hogy Isten előtt nincs titok.

Ez viszont már ijesztő is lehet. A legsötétebb titkainkat 
ugyanis nem szeretnénk föltárni senki előtt, mert titkok 
őrzői vagyunk. Isten előtt azonban nincs titkunk, nem is 
lehet, hiszen ő alkotott bennünket. S nem kell, hogy ez fé-
lelmetes legyen előttünk. Ő ismeri kívánságainkat és só-
hajainkat. Ez tény. Ez ellen nincs mit tenni, és nem is kell. 
Ennek örülni kell, mert ez azt jelenti, hogy mi benne va-
gyunk, és ő bennünk. A rejtegetni vágyott dolgaink miatt 
nem sújt le ránk, hanem megbocsát. Erről szól, ezért kö-
nyörög ez a zsoltár. Az Úr ismer; ez nem fenyegető, hanem 
megnyugtató gondolat. A fent idézett Ady-vers utolsó stró-
fája így szól: „Ezért minden: önkínzás, ének: / Szeretném, 
hogyha szeretnének, / S lennék valakié, / Lennék valakié.”

Istenéi vagyunk, s ő szeret úgy, ahogy vagyunk. Mert 
az ember elemi vágya, hogy tartozzon valahová. Isten egy-
máshoz kapcsol minket, ő a kötőanyag, mert ő a szeretet, 
s ez a legerősebb kapocs, amely összeköt embert ember-
rel: a szeretet. Ma különösen reneszánsza van az önisme-
retre való törekvésnek. Talán azért is, mert a ránk zúdu-
ló információ miatt elveszünk, egyre mélyebbre süllyed 
az, hogy ki is vagyok én. Szintén egy vers jut eszembe Re-
ményik Sándortól: „Egy istenarc van eltemetve bennem, / 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, / Testvéreim, jertek, 
segítsetek, / Egy kapavágást ti is tegyetek, / Mert ez az arc 
igazán én vagyok.” (Istenarc)

Ezt az arcot kell előbányászni. A Krisztus-ismeret, is-
tenismeret visz minket egyre közelebb önmagunkhoz, s 
így embertársainkhoz. Az első öröm után, amikor elol-
vassuk ezt a zsoltárverset, amely arról biztosít bennün-
ket, hogy Isten tökéletesen ismer, a második fölfedezés is 
az örömé lehet. A gyengeségeinket ismerő Istenhez oda-
bújhatunk. Befészkelhetjük magunkat az ölébe, könnyes 
arcunkat kezébe temethetjük. Ő ezt várja. Ezért tárta ki 
Fia karjait a kereszten.

M É C S E S  A  T E  I G É D
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 * Eredetileg megjelent: Justice as the Cornerstone. An Interpretation 
of Leviticus 18–20. Interpretation: A Journal of Bible and Th eology, 53. 
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T A N U L M Á N Y O K

Az igazságosság mint sarokkő
3Móz 18–20 magyarázata*

g  M A R Y  D O U G L A S

A Leviticust igen gyakran úgy olvassák, mintha a szerzők 
fi gyelme a tisztátalanság veszélyeire irányulna. Ameny-
nyiben azonban úgy olvassuk, mint az egyik ókori iro-
dalmi műfaj termékét, a fókusz áthelyeződik a szent sá-
torra és Isten igazságosságára, amint az a szövetségben 
megjelenik. Így olvasva a könyv sokkal inkább összhang-
ban van a Pentateuchus többi részével és a zsoltárokkal. 
A könyv ilyen értelmezése azonban megkíván egy, az 
irodalmi műfajokról szóló és az irodalmi problémákat 
felvető bevezetést. 

A narratíva térben bontakozik ki. Az egyértelmű tér-
beli elhelyezés meggyökerezteti és kapcsolatba hozza az 
azt benépesítő egyéneket. Ezzel egyidejűleg teret bizto-
sít a mozgásnak és az időnek. A lehatárolt tér behatárol-
ja a történetet, amelyen belül megtalálható a kezdet, a 
kibontakozás és az előre sejthető befejezés. Ebben az ér-
telemben fogja össze Izrael népének a Vörös-tengertől a 
Jordánig tartó vándorlása a Mózes könyveiben találha-
tó különböző történeteket. Az ókorban jól ismert volt az 
az irodalmi hagyomány, amely a történetek szerkeszté-
sét egy épület vagy épületrészek mintáját követve végezte 
el. A bejárat és a helyiségek az utazás érzését keltik: be-
lépünk és áthaladunk egyik szobából a másikba. A kijá-
rat vagy a lezárt falak pedig a befejezést készítik elő. Eh-
hez hasonlóan az élő organizmus is népszerű metafori-
kus keretet biztosított az irodalmi hagyományok komplex 
együttesének megjelenítésére. Az Énekek éneke például 
élénk párhuzamot von földrajzi és anatómiai jellegzetes-
ségek között (Cohn 1981), amint ezt a táj és a test össze-
függésében mindig is tették a költők. 

Timpanonos kompozíció

Nemcsak egy egész épület, hanem egy épület részlete is 
segíthetett egy elegáns irodalmi szerkezet megalkotásá-
ban. John L. Myers egy ilyen irodalmi formát timpanonos 
kompozícióként azonosított Homérosz, Hésziodosz és Hé-
ro do tosz munkáiban. A timpanon a klasszikus építészet-
ben a főpárkány fölötti, háromszög alakú fal, amelyben a 
mögötte található tető végződött. Ez a gótikus építészetben 
az oromfalnak felel meg, míg a román építészetben az aj-
tók és ablakok tetejét díszítette. A timpanonos kompozíció 
egy felső csúcspont felé emelkedik, majd visszaereszkedik 
a kiindulási szintre. Myers azt írta, hogy „mind a narra-
tívában, mind a szoborban és a festményben a csúcspont 
van a középpontban, és az epizódok ehhez képest vannak 
elrendezve mindkét oldalon – vagy előtte és utána a narra-
tívában –, hogy felkészítsenek rá, vagy hogy bemutassák a 
következményeket. A szalamiszi csata utáni korban, a gö-
rög Aigina szigetén háborús emlékműként épült, a görögök 
győzelmét bemutató templom timpanonja a győzedelmes 
Athénét a közelharcban összeütköző görögök és perzsák 
forgatagának közepén állva ábrázolja.”1 

A timpanonos kompozíció vésett pecsétnyomókon áb-
rázolt címerszerű csoportképeken, a mükénéi oroszlános 
kapun, korai bronzreliefeken és vázafestéseken, Akhille-
usz pajzsának az Iliász 17. énekében található leírásában, 
valamint Héraklész pajzsának hésziodoszi leírásában is 
megjelenik. Míg a timpanonos kompozíció a csúcspontot 
helyezi középre, egy másik kompozíciós megoldás, a fríz 
lineárisan helyezi el az epizódok egymásutánját. Néha a 
frízt a timpanonnal kombinálják, aminek eredményekép-
pen a sorba rendezett epizódok a központi képben érik el 

 1 Myres 1953, 62–64. o. Köszönetet mondok Simon Hornblowernek 
a timpanonos szerkezettel kapcsolatos tanácsaiért.
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csúcspontjukat, majd a folytatásban ugyanezen epizódok 
variációi találhatók a másik irányban. 

A Leviticust a timpanonos kompozíciós megoldás fon-
tos elemei jellemzik, sőt az egész könyvet egy kifejezetten 
építészeti jellegű irodalmi szerkezet foga össze. Ennek ará-
nyai a sivatagi szent sátor arányait követik, amelyeket ma-
ga Isten nyilatkoztatott ki a Sínai-hegyen: „Mindenestől úgy 
csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak for-
máját és annak minden edényeinek formáját.” (2Móz 25,9)2 
Az Exodus 37. fejezete pontosan leírja, hogyan kell beren-
dezni a szent sátrat a lámpatartóval, a szent kenyerek asz-
talával, a jóillattétel oltárával, és megadja, hogy ezeket a 
tárgyakat hová kell elhelyezni. Ex 40,22–25-ben – ami-
kor Mózes végrehajtja azt, amire a megbízása szól – az el-
rendezés meg van ismételve. A berendezési tárgyak elhe-
lyezése nyilvánvalóan ugyanolyan fontos, mint a tárgyak 
maguk. Olvasatomban a Leviticus a maga irodalmi szer-
kezetében a sivatagi szent sátor építészeti struktúráját kö-
veti (lásd Douglas 1999). 

A szent sátor egy három, nem egyenlő méretű részből 
álló építmény, amelyben az első részből nyílik a második, 
és a másodikból a harmadik. Ezeket két függöny választja 
el egymástól. A Leviticusnak is egyértelmű a hármas szer-
kezete. A két narratíva, amelyek egy-egy részt választanak 
el egymástól, a sátor alaprajzában megjelenő két függöny-
nek felelnek meg: ezek Leviticus 8–10. fejezetei (Áron fi ai-
nak halála) és 24,10–23 (az istenkáromló halála). Az általuk 
határolt három rész valamelyikébe csoportosítva a Leviti-
cust alkotó törvények a szent sátorban elvégzendő cseleke-
detekkel vagy az ott található berendezési tárgyakat érin-
tik. A könyv első része (1–7. és 11–17. fejezetek) a szent sátor 
udvarában és az építmény első részében zajló engesztelő ál-
dozatokkal foglalkozik. A második rész (18,1–24,9), amely 
a papokkal szembeni követelményeket, illetve az ő jogai-
kat és kötelességeiket taglalja, a szent helynek felel meg, 
amelybe a papoknak bejárásuk van. A harmadik és legki-
sebb rész – a szentek szentje −, ahol a szövetség ládája is 
található, a Leviticus három fejezetének felel meg, amelyek 
a szövetségre, annak tartalmára és megtartásának, vala-
mint megtörésének következményeire fókuszálnak (25–27. 
fejezetek).3 Tömören fogalmazva elmondható, hogy a Le-
viticus olyan könyv, amely egy épületre vonatkoztatva író-
dott. Így olvasva a könyvet nemcsak a törvények megjele-
nési sorrendjével kapcsolatos kérdések oldódnak meg, ha-
nem a törvények másfajta interpretációja is lehetővé válik. 

Ebben az írásomban azt szeretném bemutatni, hogyan 
változnak az olvasatok annak megfelelően, hogy bizonyos 
verseket úgy kezelünk, mint a timpanonos szerkesztés ele-

 2 Valamennyi bibliaidézet a revideált Károli-fordításból származik 
(http://szentiras.hu/KG). – A ford.
 3 A szövetség szó nyolcszor jelenik meg a 26. fejezetben (9., 15., 25., 
42. [háromszor], 44., 45. versek).

meit. Ez persze nem új felfedezés. A bibliatudományban ezt 
a megoldást gyakran chiasztikus szerkezetnek hívják, és na-
gyon gyakori megjelenését mutatják ki. Ahhoz, hogy Myers 
felfedezésére építeni tudjunk, a szerkezet középső részére 
kell fókuszálni, és itt kell keresnünk a Leviticus csúcspont-
ját, fő üzenetét. Úgy vélem, hogy a 18., 19. és 20. fejezetek egy 
timpanonos szerkezetet alkotnak, amelynek csúcsa a 19. fe-
jezet, amely Isten igazságosságát mutatja be és magyarázza.

Kultikus törvények

A 18., 19. és 20. fejezetek által alkotott trilógia az Izrael né-
péhez szóló felszólítással indul, miszerint ne kövessék Ká-
naán és Egyiptom szokásait, törvényeit:

„Ne cselekedjetek úgy, a mint Égyiptom földén csele-
kesznek, a hol laktatok; úgy se cselekedjetek, a mint Kana-
án földén cselekesznek, a hová beviszlek titeket; se azoknak 
rendtartásai szerint ne járjatok. Az én végzéseim szerint 
cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok 
szerint járván. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Tartsátok 
meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, a me-
lyeket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok 
az Úr.” (3Móz 18,3–5)

Az itt következő törvényeket általában a Leviticus há-
zasságról és szexualitásról szóló tanításaként kezelik. Én 
azonban úgy érvelnék, hogy itt elsősorban nem Izrael min-
dennapi életének szexuális magatartásáról van szó, hanem 
azokról a szexuális aberrációkról, amelyek az idegen kul-
tuszokat jellemezték.

A nyitó verseket szó szerint lehet értelmezni. A szöveg 
itt nem utal az idegenek erkölcstelenségére, szexuális sza-
badosságára vagy másfajta rossz magaviseletére. Itt az is-
teneik gonosz rendelkezéseiről van szó, amelyeket Izra-
el istenének jó rendelkezéseivel kell összehasonlítani. Az 
Úr rendelkezéseit Egyiptom és Kánaán isteneinek rendel-
kezéseivel kell összevetni. Ezt a bevezetőt követően a 18. 
és 20. fejezetek, mint két egyező tartalmú tilalomgyűjte-
mény, szimmetrikusan vannak felépítve. Mindkét fejezet 
végén ugyanaz a fenyegetés szerepel, miszerint a föld ki 
fogja hányni őket. Ennél erőteljesebb keret nem nagyon 
képzelhető el a timpanon csúcsát jelentő fejezet számára.

A 18. és 20. fejezeteket együtt vizsgáljuk meg, mivel nyil-
vánvaló módon visszhangozzák egymás tartalmát. A pár-
huzamba állított ismétléseik között található a 19. fejezet, 
amelynek központi és kiemelt jelentőségét már a szerkesz-
tési megoldás is jelzi. A 18. és 20. fejezetek olyanok, mint 
egy kórus énekei, amelyek ugyanazon átkokat ismétlik 
Egyiptom és Kánaán vallásainak ugyanazon gonosz jelen-
ségei vonatkozásában. 

Érdemes megállni és megfi gyelni, ezek hogyan emlé-
keztetnek a Deuteronomium 27. fejezetének 11–14. versei-
ben leírt szertartásra, amelynek során a tizenkét törzset két 
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csoportra osztották. Hatnak (Simeon, Lévi, Júda, Issakár, 
József és Benjámin) a Garizim-hegyre kellett állnia, hogy 
megáldják a népet, az átok miatt a maradék hatnak (Rú-
ben, Gád, Áser, Zebulon, Dán, Naft ali) pedig az Ebál-hegy-
re kellett állni. A hagyományos magyarázatok a kérdéses 
szövegrészt és jelenetet némileg eltérő módon rekonstru-
álták. Tigay magyarázatát követve (1996, 252. o.) azt lát-
juk, hogy a léviták először a Garizim-hegy felé fordulnak, 
hogy egy áldást mondjanak el, amelyre az egész gyüleke-
zet ámennel válaszol. Ezt követően az Ebál-hegy felé for-
dulnak, hogy egy átkot mondjanak el, amely az előzőleg el-
mondott áldás fordítottja volt. Az emberek ismét ámennel 
válaszolnak, amit úgy értelmeznek, mint egy arra tett es-
küt, hogy a felsorolt bűnöket nem követik el. 5Móz 27. fe-
jezete nem tartalmazza az áldások és átkok teljes listáját, 
csak tizenkét átokkal találkozunk. Átkozott, aki faragott 
képet csinál; átkozott, aki nem tiszteli az ő atyját vagy any-
ját; átkozott, aki elmozdítja az ő felebarátjának határjelzé-
sét; átkozott, aki félrevezeti a vakot; átkozott, aki elforgat-
ja az igazságot; átkozott, aki az ő atyjának feleségével hál; 
átkozott, aki közösül valamely barommal; átkozott, aki az 
ő leánytestvérével hál, vagy az ő anyósával hál; átkozott, 
aki titkon megöli az ő felebarátját; átkozott, aki ajándékot 
fogad el, hogy ártatlan lélek vérét ontsa; átkozott, aki nem 
tartja meg e törvényt (5Móz 27,15–26).

Figyeljük meg, hogy a Deuteronomium nem kategori-
zálja a megnevezett bűnöket: a szexuális bűnök elleni ren-
delkezések az igazságszolgáltatás elforgatásáért elfogadott 
vesztegetés, a határjelek elmozdítása és a vak ember félre-
vezetése között szerepelnek. A szertartás a Deuteronomi-

um következő fejezetében megismétlődik, amikor hat ál-
dás a termékenység és bőség ígéretét tartalmazza, ha az 
emberek megtartják a parancsolatokat (28,1–14). Az áldá-
sokat szörnyű átkok követik, amelyek akkor válnak való-
ra, ha nem tartják meg a parancsolatokat (28,15–68). Fon-
tos tudnunk, hogy az áldások és átkok a szerződéseket le-
záró eskük sztenderd szövetségi képletét követik.

A Leviticus 18. és 20. fejezetei két fontos különbség mel-
lett majdnem megismétlik a deuteronomiumi formulát. Az 
egyik különbség az, hogy a Deuteronomium a Tízparan-
csolatot szabadon használva forgalmazza meg az átkokat: 
a faragott képek tilalma együtt szerepel a szülők meggya-
lázásával, a vérfertőzéssel, a gyilkossággal, a vesztegetéssel 
és a korrupcióval. Azt látjuk, hogy a Leviticus a szexuális 
bűnöket elválasztja a többitől. Amint a lenti tábla mutat-
ja, a két keretező fejezetben (18. és 20.) szereplő törvények 
fókuszában a bálványimádás és a szexuális bűnök van-
nak. Nem tartjuk érdekesnek, hogy a Leviticus átrendez-
te a tiltásokat? Vagy, mivel nem szükséges feltételeznünk, 
melyik volt a korábbi, nem fi gyelemre méltó, hogy a Levi-
ticus az összes szexuális bűnt a kultikus kategóriába so-
rolta? A bálványimádás és a szexuális bűnök a két, egy-
mással párhuzamos, keretező fejezetbe vannak rendezve, 
mintegy biztosítandó, hogy az igaz emberi viszonyok és az 
igazságosság 19. fejezetben található törvényeit fogják köz-
re. Az igazságosság található a timpanon csúcsán, a dicső-
ség megkérdőjelezhetetlen helyén. Az átkoknak a Deute-
ronomium 27. fejezetében lévő relatív összevisszaságával 
szemben itt megtalálható elrendezése arra utal, hogy en-
nek a struktúrának különösen fontos szerepe kell legyen. 

A 18. fejezet tiltásai A 20. fejezet tiltásai

6–18. versek: vérfertőzés közeli rokonnal: apa, anya, apa felesége, 

leánytestvér, a fi ú lánya, a lány lánya, az apa feleségének lánya, az apa 

leánytestvére, az anya leánytestvére, az apa fi útestvérének felesége, a fi ú 

felesége, a fi útestvér felesége, egy nő és leánya, a feleség leánytestvére

11. vers: vérfertőzés az apa feleségével

12. vers: vérfertőzés mennyel 

14. vers: szexuális kapcsolat az anyával és lányával

17. vers: vérfertőzés leánytestvérrel

19. vers: vérfertőzés az anya vagy az apa leánytestvérével

20. vers: vérfertőzés a nagybácsi feleségével

21. vers: vérfertőzés a testvér feleségével

19. vers: menstruáció alatti tisztátalanság 18. vers: menstruáció alatti tisztátalanság

20. vers: házasságtörés a szomszéd feleségével 10. vers: házasságtörés a szomszéd feleségével

21. vers: gyerekáldozat Moloknak 2–5. vers: gyerekáldozat Moloknak

22. vers: férfi ak homoszexuális közösülése 13. vers: férfi ak homoszexuális közösülése

23. vers: állattal történő közösülés 15–16. vers: állattal történő közösülés

6–8. versek: médiumok és varázslók

9. vers: apa vagy anya megátkozása

27–28. versek: „(Mert mindezeket az útálatosságokat megcselekedték 

annak a földnek lakosai, a mely előttetek van; és fertelmessé lőn az a föld), 

Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, a mint kio-

kádja azt a népet, a mely előttetek van.”

22–23. versek: „Tartsátok meg minden rendelésemet és minden végzése-

met, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, a melybe 

én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. És ne járjatok annak a népnek 

rendtartási szerint, a melyet kiűzök én előletek.” 
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A két fejezet alkotta pár olyan, mint a félrehúzott füg-
gönyök által alkotott ív vagy mint egy oltár két oldalán 
álló, faragott oszlopok. A Leviticus szándékosan helyezi 
az igazságos bánásmódot a középpontba és a szexuális 
bűnöket a perifériára. A vérfertőzés, a szodómia, az ál-
lattal történő közösülés elleni törvények mindkét oldalon 
kétszer ismételt fi gyelmeztetéssel vannak megtámogatva, 
miszerint a föld ki fogja hányni az embereket, ha ezeket 
a szokásokat követik. A tisztátalanná válás mindegyik 
esetet általánosan érintő, kultikus szabályszegésből ere-
dő fenyegetés, amely a kontextus elkerülhetetlenül kul-
tikus jellegére utal.  

Ellenőrizzük ennek az érvelésnek a helyességét a fenti 
lista segítségével. Általánosan ismert volt, hogy a kánaá-
nita kultuszokban férfi  templomi prostituáltak is szerepet 
kaptak (5Móz 23,17).4 Zeusz, a görög isten megkívánta Ga-
nümédészt, a fi atal fi út. Ezek lennének azok az esetek, ame-
lyek ellen 3Móz 18,22 és 20,13 szodómiát tiltó rendelkezései 
szólnak. A vérfertőzést – helyesen – az egyiptomi fáraók 
vallásával hozzák összefüggésbe. Így nem okoz nehézséget 
megérteni a 18. fejezet 6–18. verseinek és a 20. fejezet vér-
fertőzéssel foglalkozó részeinek szerepeltetését. Az állatok-
kal történő közösülést a környező területek idegen kultu-
szaiban gyakorolták. Hérodotosz jegyezte le: „A kecskeba-
kot és Pant egyiptomi nyelven Mendésznek mondják. Ezen 
a vidéken az én időmben csodálatos esemény történt: egy 
bak nyilvánosan meghágott egy asszonyt, s a dolog aztán 
köztudomásúvá lett.”5 A vallásos ügyekben mindig vissza-
fogott Hérodotosz nem említi meg, hogy ez a szörnyűség 
Pán kultuszának rituáléja keretében történt meg. A cső-
dörrel történő közösülés egy védikus rítusnak volt része, 
szintén mint nyilvános esemény (Doniger 1990). Ilyen és 
ehhez hasonló esetek lehetnek a 18,23 és 20,15–16 által til-
tott cselekedetek. A menstruáló nővel való közösülést til-
tó 18,18-as és 20,19-es versek alapja az lehet, hogy Mezo-
potámiában a menzeszvért a démonokkal való szövetség-
kötésben használták. 

A kontextus formalitását nem lehet fi gyelmen kívül 
hagyni. A Deuteronomium 27. fejezetével szembeni kont-
raszt arra utal, hogy a Leviticus 18. és 20. fejezeteiben ta-
lálható átkok nem mindennapi esetekről szólnak. Ezekben 
ugyanis nincs szó házasságról, öröklésről, válásról vagy a 
házastárs kiválasztásáról. Míg nem foglalkoznak a csalá-
di életen belüli helytelen gyakorlattal, a szövetség megtö-
résével annál inkább. Ezek a törvények ugyanis az Úristen 
hűséges és kizárólagos imádatáról és a bálványimádás ál-
tal okozott tisztátalanságra utalnak. A versek Egyiptom-
mal és Kánaánnal kezdődnek, és a visszataszító egyiptomi 
és kánaáni kultuszokról szólnak. Mindkét keretező fejezet 
megemlíti Molok imádatát, a második szól a médiumok 

 4 Lásd még 1Kir 14:22.24; 2Krón 20,35.37.
 5 A görög–perzsa háború 2,46. Ford. Muraközi Gyula.

és a látók elítéléséről is. Ezeknek a lealacsonyító szexuális 
aberrációknak a 19. fejezet körüli keretben történő szere-
peltetése azt eredményezi, hogy az igazságosságnak a kö-
zéppontban kifejtett koncepciója ezáltal még hangsúlyo-
sabb lesz. A héber Isten tiszta és nemes jelleme jól meg-
különböztethető a hamis istenek szexualitással átitatott 
kultuszaival szemben. Ez nem azt jelenti, hogy a szexu-
ális aberrációk ne számítanának bűnösnek, de azt igen, 
hogy kevésbe jelentősek, mint az igazsággal szembeni bű-
nök, a hamis eskütétel, a tolvajlás, valakinek a becsapása 
és a hamis tanúskodás. 

A homoszexualitás elítélése

A 18. és 20. fejezeteket rendszeresen úgy idézik, mint ame-
lyek elítélik a homoszexuális közösülést. A jelentéstar-
talmukkal kapcsolatos vita az utóbbi években újra a fi -
gyelem középpontjába került. „Amerikában, a szervezett 
egyházakon belül az utóbbi években a homoszexualitás 
központi kérdéssé vált. A legtöbb egyházi szervezetnek 
meg kellett vizsgálnia ezzel kapcsolatos álláspontját, ami 
sokszor heves vita keretében zajlott le. Homoszexuális 
zsidó férfi ak és nők is bekapcsolódtak a véleménycseré-
be.” (Shokeid 1995, 17. o.) A közösségükből kizárt homo-
szexuális zsidók nemcsak ahhoz találtak érveket, hogy a 
fősodortól nyilvánvalóan eltérő gyakorlatukkal megbé-
kéljenek, hanem virágzó homoszexuális közösségeket, 
zsinagógákat és más vallási intézményeket is létre tud-
tak hozni. Közösségeik képesek Izrael igaztalanul elnyo-
mott népével azonosulni. Egyik érvük a fent bemutatott 
gondolatot követi: a 3Móz 18,22-ben és 20,13-ban szereplő 
törvények a templomi prostitúcióra vonatkoznak. Ebből 
következően a „Férfi úval ne hálj úgy, amint asszonnyal 
hálnak” megfogalmazás a szomszéd feleségével elköve-
tett házasságtöréssel kerül párhuzamba. Mindkettőnek 
az a célja, hogy a házasságot védje (uo. 132. o.). Továbbá 
nincs szó arról, hogy a homoszexualitás az egyén általá-
nos jellemzője lenne. „Amit a Leviticus megtilt, az nem 
a mai értelemben vett homoszexualitás (vagyis állandó 
beállítottság), hanem a heteroszexuálisok által végrehaj-
tott homoszexuális cselekedetek (mint például az 1Móz 
19,4–5-ben leírt molesztálás).” (Maccoby 1998) 

De itt még többről van szó. A fenti elemzés két továb-
bi indokot szolgáltat arra, hogy a Leviticus miért nem ad 
alapot a homoszexuálisok közösségből való kizárásához. 
Az első, amit az imént láttunk, vagyis hogy 3Móz 18. és 
20. fejezetei konkrét bűnöket ítélnek el, mivel azok ide-
gen nemzetek bálványimádó kultuszaihoz kapcsolódnak. 
A másik pedig az, hogy szekuláris kontextusban a sze-
xuális aberráció immorális ugyan, de nem kevésbé visz-
szataszító, mint más bűnök. Egy további érv merül fel, 
ha a büntetéseket vesszük sorra. A 18. fejezet megnevezi 
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a bűnöket, a 20. fejezet megnevezi a büntetéseket. A 20. 
fejezetben ezek szerint kerülnek csoportosításra a bű-
nök. A Moloknak szánt gyermekáldozat büntetése meg-
kövezés; a varázslók és mágusok kiirtásra kerülnek; öt 
bűn büntetése halál: apa vagy anya megátkozása, a há-
zasságtörés, közösülés apóssal vagy mennyel, a homo-
szexuális aktus és az állattal történő közösülés. A leány-
gyermekkel vagy annak anyjával történő közösülés bün-
tetése megégetés.6 Ebben a felsorolásban a homoszexuális 
tettek ugyanolyan súlyos bűnnek számítanak, mint a há-
zasságtörés vagy a vérfertőzés. Se többnek, se kevesebb-
nek. A szexuális aberráció elítélése, ami az idegen kultu-
szokkal kapcsolatban jelentkezett először, természetesen 
érvényes a gyülekezet tagjainak magánjellegű viselkedé-
se vonatkozásában is. A kapcsolat mindkét irányban ér-
vényes: a szodómia ellen a szekuláris kontextusban ki-
mondott ítélet egyben az idegen istenek elleni támadás 
is, mivel azok obszcén rítusai a szodómiát is magukban 
foglalják. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az a kö-
zösség, amelyik a Leviticus alapján nem tűr meg sorai-
ban homoszexuálisokat, ugyanígy kell eljárjon például a 
házasságtörőkkel szemben. 

A sarokkő

A 19. fejezet nagyon más. A 18. és 20. fejezetek azt pa-
rancsolják az embereknek, hogy tartsák meg az Úr tör-
vényeit és parancsait (18,4.5.26; 20,7–8.22), és legyenek 
szentek (20,7.26). Ugyanakkor ezekben a keretező feje-
zetekben csak egyetlen utalást találunk a kontextusra 
(20,25-ben a tisztátalan állatokra történő utalás kapcsán). 
Ezzel szemben a 19. fejezet határozott parancsai révén az 
idegen kultuszokról Izrael kultuszára tereli a fi gyelmet. 
Fontos, hogy a szent életre (19,2) és a Úr törvényeinek és 
parancsainak követésére szóló felhívás (19,19.27) bizto-
sítja a folytonosságot, ugyanakkor itt mégis sok pozitív, 
megvalósítandó parancsolat található: tiszteld apádat és 
anyádat (3. vers); tartsd meg szombatjaimat (3. vers); ál-
dozz békeáldozatot, és hogy az elfogadható legyen, csak 
az első és második napon egyél belőle (5–6. vers); földed 
és szőlőd aratás utáni maradékát hagyd hátra a szegény-
nek és az utazónak (9–10. vers); féld Istent (11. vers); igaz 
módon ítélj (15. vers); érvelj a szomszédoddal (17. vers), 
szeresd szomszédodat (18. vers); hozz bűnért való áldoza-
tot, hogy a pap engesztelést szerezzen érted (21–22. vers); 
a fi atal fák termését áldozd az Úrnak a negyedik évben, és 

 6 A francia antropológusnak, Françoise Héritier-nek a vérfertő-
zéssel kapcsolatos ókori hozzáállást feltáró alapvető munkája szerint 
(1997) ennek a legvisszataszítóbb formája az volt, amikor ugyanaz a 
férfi  két egymással első fokú rokonságban lévő nővel (például anyával 
és lányával vagy lánytestvérekkel) közösült. 

az ötödikben egyed azok termését (25. vers); szent helye-
met tiszteljétek (30. vers); tisztelt az idős embert, és féld 
Istent (32. vers); szeresd az idegent, mint magadat (34. 
vers); és igaz súlyokat és mértékeket használj (36. vers). 
Ebben a fejezetben sok szó esik a személyes attitűdökről, 
a szeretetről, gyűlöletről, tiszteletről, félelemről és arról, 
hogy nem tartunk haragot, ami ismételten azt jelzi, hogy 
az előző és a következő fejezettől eltérően ennek a feje-
zetnek a tartalma az egyéni hívőhöz szól. 

A 19. fejezet és a Leviticus más fejezetei közötti má-
sik fontos különbség az „én vagyok az Úr” refrén gyako-
ri használata. Van, amikor magában áll a formula, van, 
amikor hozzá kapcsolódnak a „te Istened” szavak. A 18. 
fejezetben ötször jelenik meg (4., 5., 6., 21., 30. vers), míg 
a 20. fejezetben kétszer (7–8. vers). A 19. fejezetben azon-
ban tizennégy alkalommal választja szét a szövegrésze-
ket.7 A számszerű indikátorok iránt érdeklődő biblia-
tudósok számára (Warning 1999) ez a kétszer hetes el-
rendezés lehet a 19. fejezet központi szerepét leginkább 
alátámasztó érv. 

Amennyiben ezeket a formulákat fontos szövegegy-
ségek retorikai szétválasztására használják, úgy képes-
ségeimet meghaladó feladat lenne feltárni mindennek a 
jelentőségét. Én azonban úgy gondolom, hogy meglehe-
tősen szabadon lettek szétszórva a szövegben, mint a drá-
gakövek vagy a díszek a szent sátorban, amelyek a hely 
szentségét hivatottak jelezni. Általánosan ismert tény, 
hogy a külső udvar felől a szent hely felé haladva, majd 
innen tovább a szentek szentje felé a szent sátor építé-
séhez egyre értékesebb és ritkábban fellelhető anyago-
kat használtak fel. Talán Leviticus 19. fejezetének szük-
sége van erre a többletdíszítésre, mivel a 18. és 20. feje-
zetek átkaival összehasonlítva túl szelídnek, erőtlennek 
tűnne. A szentséggel való összekapcsolódás a fejezet be-
vezetőjében („Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Iste-
netek szent vagyok” – 19,2) és a 20. fejezet végén találha-
tó („És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent va-
gyok” – 20,26), ami által egy mindkét fejezetet magában 
foglaló keret jön létre. Vagyis a 19. és a 20. fejezet mutat-
ja be, mit is jelent a szentség. 

A 19. fejezet áttekinti és előtérbe állítja a Leviticus-
ban már korábban bemutatott törvényeket. Azzal indul, 
hogy a szülők tiszteletére szólítja fel az embereket, hogy 
megtartsák a szombatokat, és hogy ne forduljanak bál-
ványokhoz (1–4. vers). Ezt követően az 5–8. versekben az 
isteni igazságszolgáltatás a kegyelemmel keveredik: az 
Úr népének tagjai arra kapnak felhívást, hogy legyenek 

 7 Az „én vagyok az Úr, a te Istened” ebben a fejezetben hétszer jelenik 
meg (3., 4., 10., 25., 31., 34., 36. versek). Az „én vagyok az Úr” szintén hét-
szer jelenik meg, mindig a törvények egy-egy csoportja után (12., 14., 16., 
18., 28., 30., 32. versek). Végül a fejezet legvégén újra, összefoglaló módon 
megjelenik a 37. versben: „Tartsátok meg azért minden rendelésemet és 
minden végzésemet, és cselekedjetek azok szerint. Én vagyok az Úr.”
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olyan könyörületesek egymással, mint az Úr velük. Pél-
dául a 7. fejezet 16–18. verseiben már olvastuk az áldo-
zat szent maradékáról szóló tanítást, de akkor nem kap-
tunk magyarázatot e törvény jelentéséről. Az itt megje-
lenő tanítás szerint az áldozati lakoma résztvevőinek 
nem szabad felhalmozniuk az élelmet, hogy még a har-
madik napon is legyen mit enniük. A 19. fejezet 5–8. ver-
sei nélkül, amelyekben a törvény újra elhangzik, mindez 
úgy tűnne fel, mint érthetetlen bűn. De itt párhuzamba 
van állítva az aratás maradékával kapcsolatos tanítással, 
amely arra kötelezi a gazdát, hogy az aratásából szán-
dékosan hagyjon hátra egy részt a szegények számára 
(19,9–10). Így megérthetjük, hogy az egészségügyi ma-
terializmus nem magyarázza meg a szabályt, hogy an-
nak semmi köze ahhoz, hogy a melegebb éghajlaton ho-
gyan megy tönkre az étel. Ami bűnös dolog, az maga a 
javak felhalmozása. A szabály a lakoma szélesebb körű 
szétosztását kényszeríti ki. 

Az itt található tanítás nem az, hogy a szentség csak 
a kultuszra tartozik, hanem hogy amit a szentség a tisz-
tán kultikus környezetben megkövetel, az megfelel annak, 
amit Isten népe tagjainak egymással szekuláris kontextus-
ban kell megcselekedniük. Az embereknek Isten és egymás 
számára végrehajtott cselekedetei közötti párhuzam teo-
lógiailag nagyon gazdag. Röviden megfogalmazva, a ritu-
ális törvények alapja az igazságosság. Máshol, a Leviticus 
5–6. fejezeteiben a tolvajlás, hazugság, hamis vád, hamis 
eskü elleni bírói törvények a bűn- és vétekáldozat kapcsán 
vannak megfogalmazva. Amikor a 19. fejezet 11. versében 
újra megjelennek, a tolvajlás, csalás és hazugság elleni pa-
rancsolat – ugyanebben a versben – az Isten nevére törté-
nő hamis eskü tiltásával párhuzamba szerkesztve található 
meg. Az Istennel szembeni igazságos viselkedés és az em-
bertárssal való igazságos viselkedés egymás mellé állítása 
nem véletlen. Valójában ez a fejezet érvényteleníti a szeku-
láris és a rituális közötti megkülönböztetést: minden, amit 
az emberek nap mint nap, szombatról szombatra cseleked-
nek, a szent életvitelről szóló parancsolatnak való engedel-
messég fényében történik. 

A 19. fejezet Isten parancsairól beszél, de az igazságos-
ság absztrakt fogalmát nem használja. Mégis úgy foglal-
hatjuk össze, mint az igazságosságról szóló fejezetet, mi-
vel ez az absztrakt kifejezés magában foglalja az itt be-
mutatott példák szerinti viselkedést és cselekedeteket. 
Az igazságosság ebben a fejezetben bemutatott fogalma 
a méltányosság elvén nyugszik. Néhány fejezettel később 
a ius talionis „szemet szemét, fogat fogért” elvével talál-
kozunk (24,17–22). De mire az olvasó erre a pontra elér-
kezik, a 19. fejezet már fi gyelmeztette, hogy a méltányos-
ságot mindig szem előtt kell tartani. Nem méltányos úgy 
kezelni egy vakot, mintha látna, egy idős embert, mint-
ha fi atal lenne, egy mozgássérültet, mintha tudna futni 
stb. Úgy vélem, ide tartozik még az állatok keresztezése, 

a kétféle maggal történő vetés, a kétféle szövetből készült 
ruhadarabok viselete (19,19) és a szabad ember és a rab-
szolganő közösülése (19,20–22). 

Az egyes fejezetek összefoglalója megismétli a mél-
tányosságról szóló tanítást: „Ne kövessetek el igazságta-
lanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és 
űrmértékben. Igaz mérték, igaz font, igaz efa és igaz hin 
legyen közöttetek.” (19,35–36) Ez egybecseng a Deutero-
nomiummal: „Ne legyen a te zsákodban kétféle font: na-
gyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban kétféle éfa: na-
gyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen néked; teljes 
és igaz éfád legyen néked…” (25,13–15) Ehhez hasonlóan a 
Példabeszédek 11. fejezet 1. versében ezt találjuk: „Az ál-
nok font utálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves 
néki.” (Vö. Péld 16,11; 20,10.23)

Amennyiben a Leviticus a szent sátor arányainak meg-
felelő irodalmi felépítéssel rendelkezik, akkor a 18–20. feje-
zetek az első elválasztó függöny mögé tett lépésnek felelnek 
meg, amikor a szent sátor középső része tárul fel. A tim-
panonos szerkezet alapján a Leviticus tanítását a középső, 
19. fejezetben kell keresnünk.8 Ebben a középső fejezetben 
pedig ezt olvassuk: „…szeressed felebarátodat, mint ma-
gadat” (18. vers). Ez a szabály – amely lenyűgözi azokat a 
keresztényeket, akik nem tudták, hogy az Ószövetségből 
származik – itt úgy tárul fel előttünk, mint a szentségről 
szóló tanítás sarokköve.

Fordította: Kocsis Péter 
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Jáki Szaniszló László és a természettudomány gödeli korlátai

g  S Z A K Á C S  T A M Á S

 Bevezetés

Ezúttal könnyebb dolga van annak, aki háttéranyagokat ke-
res arcképcsarnokunkon túl is, mivel végre egy magyar szár-
mazású pap-fi zikus áll előttünk, aki ugyan a II. világháború 
után elhagyta hazánkat, de a rendszerváltás 
után sok könyve magyarul is megjelent. So-
rozatunk előző részéhez hasonlóan nem a ter-
mészettudomány felől érkezett a teológusi pá-
lyára, hanem éppen fordítva. Pannenberghez 
hasonlóan a fi lozófi át felsőfokon is tanulta, ám 
a természettudományokba tőle eltérően nem 
pusztán önképzés révén dolgozta be magát, 
hanem papi és teológiai tanári pályája mel-
lett lett fi zikussá, a teológia után e területen is 
doktori fokozatot szerezve. Egyetlen mondatba 
zsúfolva örökségét leginkább azt mondhatjuk 
el róla, hogy világos és sajátos módszertani határvonalat hú-
zott (egzakt) természettudomány és teológia között, ugyan-
akkor sokat foglalkozott a kettő kapcsolatával is.

Életútja

Jáki Lászlóként Győrött született 1924. augusztus 17-én.1 
Édesapja a győri városházán tevékenykedett köztisztvi-
selőként, édesanyja a háztartást vezette, és gondoskodott 
az öt gyerekről: egy-egy bátyja, nővére, öccse és húga volt.

A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba járt 
(1934–1942). Bátyjával, Zénóval együtt itt szeretett bele a 
fi zikába. Már ekkor lelkesen tanulmányozta a hajdani ben-
cés tudós-pap, Jedlik Ányos munkásságát.

1942. augusztus 6-án lépett be a bencés rendbe (két test-
vére, Jáki Imre Zénó és Jáki Teodóz szintén bencés szerze-
tes volt), és a főapáttól a Szaniszló nevet kapta,2 majd 1947-
ben ünnepélyes fogadalmat tett.

1947-ben elöljárói utasításra néhány társával együtt Ró-
mába ment tanulni, ahol a bencések Pápai Szent Anzelm 
Egyetemének teológiai fakultásán végezte egyetemi tanul-

 1 Jáki Szaniszló. Wikipédia. https://hu.wikipedia.org/wiki/JC3A-
1ki_SzaniszlC3B3.
 2 Jáki Szaniszló OSB. Bencés Diákok Győri Egyesülete. http://bdgy-
egyor.hu/15-hires-bencesek/103-jaki-szaniszlo-osb.

mányait, majd 1950-ben ugyanitt doktorált. 1948. június 27-
én szentelték pappá Assisiben.

Rendje utasítására az Amerikai Egyesült Államokban 
telepedett le, ahol a Szent Vince Főapátság teológiai főis-
koláján rendszeres teológiát és francia nyelvet kezdett ta-

nítani 1951-től, de négy év után súlyos egész-
ségi problémái miatt vissza kellett vonulnia a 
tanítástól (mandulaműtétet követő kompli-
kációk miatt gégeműtétre került sor, és szin-
te elvesztette a hangját egy évtizedre; saját 
szavaival „írásra kényszerített” ember lett). 
Eközben – missziói elkötelezettségtől fűtve 
– hat magyar szerzetestársával megalapítot-
ta a woodside-i bencés prioriátust, amelynek 
1957 és 1960 között könyvelője volt.

Még a tanítás mellett kezdte el ugyanitt 
fi zikai tanulmányait, 1954-ben szerzett dip-

lomát. A New York-i Fordham Egyetemen a Nobel-díjas 
osztrák emigráns, Victor F. Hess szárnyai alatt doktorált 
atomfi zikából 1957-ben. Saját bevallása szerint ez az egyet-
len kísérleti fi zikához tartozó munkája, amúgy elméleti té-
ren alkotott. Ugyanakkor épp a sok mérés elvégzése vezet-
te el arra a defi nícióra, amelyben az egzakt tudományokkal 
szembeni követelményt jelölte meg a későbbiekben mind-
untalan: „mozgásban lévő dolgok mennyiségi sajátságainak 
mennyiségi vizsgálata”.3 Ennek (deuterokanonikus) írásbeli 
alapját Bölcs 11,20-ban találta meg: „…a Bölcsesség Könyvé-
ben az áll, hogy az Isten mindent mérték, szám és súly sze-
rint, vagyis matematikai paraméterek mentén rendezett el.” 
(Jáki 1992b, 111. o.) Az egzakt tudományok szerinte ezzel a 
mottóval-irányelvvel jellemezhetők: „Amit Isten mérték-
kel teremtett, csak mérésekkel igazolható.” (Bencze 1996) 
Posztdoktori kutatásait tudományfi lozófi ából és -történetből 
végezte a Stanford Egyetemen és a Princetoni Egyetemen,4 
utóbbin 1961 és 1965 között volt kutató a katolikus káptalan 
Aquinói Intézetében, 1963-tól pedig nyilvános rendes tanár.

1965-ben, amikor A fi zika látóhatára már nyomdában 
volt, a Seton Hall Katolikus Egyetem dékánja adjunktusnak 
nevezte ki (azzal az íratlan megbízással, hogy heti egyet-
len szeminárium tartása mellett az írást folytatja), majd 

 3 Colombo, Antonio: From Győr to Madrid. A Biographical Sketch 
of Father Stanley Jaki. Stanley L. Jaki. http://www.sljaki.com/biogra-
phies/america-colombo.html. 
 4 Stanley Jaki. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Jaki. 
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1971-ben a fi zika tanára lett. Közben a Princetoni Egyete-
men és más egyetemeken is végzett kutatásokat – pl. Yale, 
Harvard, Sorbonne vagy a római Gregoriana Pápai Egye-
tem –, és mint vendégtanár tanított. Mintegy félszáz egye-
temen tartott vendégelőadásokat szerte a világban, és mint-
egy huszonöt konferencia meghívott előadója volt.

2009 tavaszán a római Apostolok Királynéja Pápai 
Egyetemen tartott előadás-sorozatot. Közben hétvégére 
Varesébe ruccant ki barátaihoz. Rómába visszatérve rosz-
szul érezte magát, de folytatta a programját. Az előadások 
végeztével Madridba utazott néhány barátjához, akik kö-
szöntve őt, felismerték, hogy azonnali orvosi beavatko-
zásra van szüksége, és rögtön az intenzív osztályra vitték 
– az orvosok megállapították, hogy még Rómában szívin-
farktuson esett át, és szíve kritikus állapotba jutott, meg 
is műtötték. 2009. április 7-én, nagyhét keddjén, 84 évesen 
elhunyt négy barátja társaságában. Temetésére, amelyre a 
világ minden tájáról érkeztek emberek, április 29-én került 
sor a Pannonhalmi Főapátságban.5 A Boldogasszony-ká-
polna kriptájában nyugszik.

Munkássága

Sorozatunknak megfelelően most elsősorban nem a tisztán 
teológiai munkásságát emeljük ki, hanem annak a termé-
szettudományokkal való viszonyát taglaló fejezeteit. Több 
könyvet és tanulmányt írt, amelyekben a fi zika időszerű 
problémáit, a természettudományok kölcsönhatásait, a hit 
és a tudomány viszonyát, a hit mai érvényességét és jogo-
sultságát tárgyalta. Aki konkrét témát keres írásaiban, az 
talán terjengősnek és csipkelődőnek érezheti stílusát – vi-
szont temérdek tudománytörténeti részletet találhat nála.

Első jelentős műve A fi zika látóhatára volt, amely 1966-
ban jelent meg (magyarul: Jáki 2004a). Tekintélyes és vi-
tatott személyiséggé vált azzal, hogy a nyugati tudomány 
történetének egy olyan új elbeszélése mellett érvelt, amely 
mélyen felkavarta az általános nézetet. Elengedhetetlen-
nek tartja Krisztus megszületését ahhoz, hogy az ősi kul-
túrákban történt halva születések után végre életképesen 
megszülessen a modern tudomány. (Magyarul röviden ezt 
is kifejti Jáki 2010, 53–69. o.) Az ősi kultúrák világképével 
szemben, amelyek örök, ciklikus kozmoszt és időt vallot-
tak, a zsidó-keresztyén kultúra a teremtéstan révén véges 
és lineáris időt vallott (Mauro 2009).

Sokszor hangoztatta azt az „antiparafrázist”, amelyet 
Pauli mondott Einsteinnek: „Amit Isten szétválasztott, azt 
ember ne kösse össze.” Határozottan kiállt amellett is, hogy 
már a kérdésfelvetés, hogy be tudja-e bizonyítani a tudomány 
Isten létét, a fejekben levő súlyos zűrzavarról árulkodik.

A természettudományhoz csak az egzakt tudományokat 

 5 A Pápai Tudományos Akadémia üzenete Jáki Szaniszló halálára.

sorolja, ezért a kémiának is csak egy részét tekinti annak, a 
biológiában a biokémiát és biofi zikát hamarosan egzakttá 
válónak véli, az evolúciót csak igen hiányosan tekinti eg-
zakt tudománynak, a humán tudományokat és vele együtt 
a teológiát egyáltalán nem tekinti egzaktnak, és tudomány-
nak is csak annyiban, amennyiben megmaradnak az ész-
szerű érvelés keretein belül. A hidat abban látta, hogy „a 
keresztyén hit adta a gyújtószikrát, amely lehetővé tette a 
tudomány létrejöttét” – ez esetben viszont „a kettő között 
nem lehet benső ellentét” (Jáki 2014, 51–52. o.).6

Az evolúció kapcsán fontosnak tartja, hogy – nagyon 
körültekintően – elkülönítsük a kvantitatív tényezőkkel 
kifejezett tudományos elméletet a vele szorosan összefo-
nódott ideológiától (Jáki 2002). Nagy eredményei között 
tarthatjuk számon, hogy a kozmológiában (és az evolúció 
kapcsán is) rámutatott sok fi lozófi ailag téves elképzelésre 
(megjegyzendő: a maga erősen tomista fi lozófi ai alapállá-
sából megszólalva).

Temérdek híres egyetemen tartott előadást, műveit még 
kínaira is lefordították. Volt Olbers-előadó 1970-ben Bré-
mában (Jáki 1969), az Edinburgh-i Egyetemen Giff ord-
előadó, tartott előadás-sorozatot Oxfordban, a Yale Egye-
temen, de számos más egyetemen is működött előadóként 
vagy tiszteletbeli tagként – Magyarországon is: szülőváro-
sában sokszor volt előadó, valamint 1996–2005 között 48 
előadásból álló kurzust vezetett a katolikus vallás alapkér-
déseiről a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Lelkészség szerve-
zésében. Nem volt könnyű személyiség, itthoni előadásain 
csak kérdezni engedett, vitatkozni nem… (Bartalos 2017) 
Írásaira is jellemző a csípős kritikai hajlam, sokan emle-
gették, hogy „nem viselhette az ostobákat”.

1970-ben a Rockefeller Egyetemtől megkapta a Lecomte 
du Nouy-díjat, 1987-ben pedig a teológia és természettudo-
mány Nobel-díjának számító Templeton-díjat ítélték ne-
ki. 1990-ben nevezte ki II. János Pál a Pápai Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli tagjává. Levelező tagja volt sok tu-
dományos társaságnak. 1997-ben megkapta az MTA Szé-
chenyi István-emlékplakettjét, 2005-ben pedig Magyaror-
szág Köztársasági Elnökének Érdemérmét. 2000-ben Győr 
díszpolgára lett.

Kiadót is hozott létre külföldön (Real View Books) és 
itthon (ValóVilág) is. Még életében indította el a www. 
sljaki.com honlapot, amelyen műveinek lehet utánanézni.

Kedvenc alakjai voltak a teológia és természettudo-
mány területéről, könyvet is szentel nekik: Galilei, Ches-
terton, Duhem, Newman.

 6 A teológia által adott szikrát tulajdonképpen abban látja, hogy Jean 
Buridan a Bibliára, a teremtéstörténetre hivatkozva fogalmazta meg 
elsőként a tehetetlenség törvényét, amelyet aztán három és fél évszá-
zaddal később Newton axiómává tett, akinek Principiája által született 
meg a modern természettudomány. (Lásd Jáki 2014, 57. o.)
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Jáki hozzájárulása a kozmológia 

és teremtés témájához

A teremtéssel és tudományos keletkezési elméletekkel kap-
csolatos nézeteit – részletes tudománytörténeti értékeléssel 
– magyarul leginkább Jáki 1992b alapján lehet áttekinte-
ni, angolul pedig Jaki 1974 és 1992a alapján. Utóbbi mű-
ben a teremtéstörténet kapcsán sok magyarázatot elítél, az 
óegyháztól kezdve a modern exegétákig – hangsúlyozza, 
hogy a bibliai szöveg sem mítosznak, sem tudományos le-
írásnak nem tekinthető, ezek révén csak cseberből vederbe 
eshetünk. A teremtéstörténet lényege, hogy a világot Isten 
teremtette a semmiből, és hogy a teremtmények között az 
ember különleges szerepet tölt be, ezért is kerül hangsú-
lyosan kifejtésre a szombat teológiája a hat nap leírásában, 
amely a Teremtő iránti hódolat napja. Éppen ezért a terem-
téstörténetet sem összeegyeztetni, sem szembeállítani nem 
érdemes a kozmológiával.

E művében is hivatkozott Augustinus teremtésmagya-
rázatára, miszerint ha a Biblia szövege ellentétbe kerül a 
tudomány eredményeivel, akkor előbbi értelmezését kell 
átgondolni, jelképesen felfogni. Tomista fi lozófi ai alapo-
kon állva azt is kiemeli, hogy mivel az Univerzum metafi -
zikai fogalom – ugyanis senki nem helyezkedhet azon kí-
vülre, hogy megfi gyelje –, ezért nem is képezheti a tudo-
mány tárgyát. Mivel a teremtés metafi zikai (sőt teológiai) 
fogalom, erről a kozmológia semmit sem mondhat, nem 
adhat választ arra, miért is épp ilyen ez a világ – még a 
regressus ad infi nitum sem adhat tudományos választ, csu-
pán kitérést a kérdés elől.

Legfőképpen azt veti a fi zikusok szemére, hogy elhú-
zódnak a fi lozófi ai, episztemológiai témáktól. Kivételt ké-
pez talán Bohr, akit pedig épp azért kritizál élesen, mert 
(szerinte téves) fi lozófi ai magyarázatot szolgáltatott a kvan-
tumelmélet számára – igaz, néha úgy tűnik, egyenesen fél-
reértelmezi a bohri kijelentéseket. Szinte azt mondhatnánk, 
hogy nem említ meg olyan fi zikust, akit ne marasztalna el 
ilyen vagy olyan okból… Szerinte a modern kozmológia 
ugyanis egyfajta alagúteff ektus módján töri át a határozat-
lansági relációra alapozott virtuális részecskék révén azt a 
végtelen méretű gátat, amely a „semmi” és a valóban léte-
ző között feszül (Jáki 1992b, 134–137. o.). Tulajdonképpen 
a maga tomista (metafi zikai) realista felfogása és a kriti-
kai realista felfogás különbségének köszönhető e kritikája. 
(Kritikai realista felfogásban az ismeretelmélet modellezi 
a valóságot, a fi zikai realizmus ellenben azonosságot vall.)

Érdekes végigvenni azt a gondolatsort, amelyben az 
ókori görögöktől kezdve világunk sokféle csodálatra mél-
tó, szerencsés sajátságát mutatja meg – így vezeti fel az ún. 
antropikus elvet. Logikájának érdekessége, hogy nemcsak 
a természet sajátos-szerencsés együttállásait nevezi meg, 
mint például a Hold és a Nap látszó méretének egyezése, 
de éppígy a tudománytörténet egybeeséseit is, amelyek 

nélkül egy-egy új felfedezés bizonyára csak később, más 
személyek által történt volna meg. Az antropikus elvet – 
főleg annak erős változatát – mint idealista fi lozófi át és 
antropocentrizmust illúziónak tartja (Jáki 1993, 96–127. 
o.). Nem tartja többre az ún. felbukkanó tulajdonságokat 
sem (uo. 138–139. o.) – úgy tűnik, azért, mert e fi lozófi ában 
népszerűvé lett fogalom is a kvantummechanika gyerme-
ke. (Arról van szó, hogy például egy molekula tulajdon-
ságai nem származtathatók pusztán az azt alkotó atomok 
tulajdonságaiból.)

Bencés hűséggel kifejti, hogy szerinte egyedül a kato-
likus egyház veszi komolyan a kozmológiai istenérvet. Vi-
lági vonatkozásban is felfedezi az ellenséges légkört akár 
a humanizmusban is, de éppúgy a modern kozmológusok 
is elutasítják Isten létét. A komplementaritásban bizonyta-
lanságot lát Jáki, és ezt tartja a kozmológiai istenérv körü-
li bizonytalanság kulcsának. Istenbizonyosság pedig sze-
rinte csak a valószínűségi bizonytalanságok nélkül lehetsé-
ges, Isten létével csak a realizmus összeegyeztethető… Egy 
tomista szerzetes esetén nincs is miért csodálkozni azon, 
hogy Aquinói öt útját elengedhetetlennek tartja.

Jáki és a Gödel-tételek árnyéka

Mivel Lecomte du Nouy-díját leginkább A fi zika látóhatára 
(2004a) elismeréseként kapta,7 természetes, hogy e művé-
vel kapcsolatos téma is egyik kiemelt pontunk fókuszában 
álljon. Tulajdonképpen elsőként hívta fel a fi gyelmet már 
1966-ban a Gödel-tételek tudományelméleti következmé-
nyeire. Úgy fogalmazott, hogy sok kozmológus szerint Gö-
del árnyéka nem elég hosszú ahhoz, hogy elérje őket (Jáki 
1992b). Filozófusok is, fi zikusok-kozmológusok is fi gyel-
men kívül hagyják Gödelt (Jáki 1992b, 113–114. o.), mert a 
tételek következménye, hogy a világ kontingenciája elvileg 
sem lesz sosem cáfolható – e kontingenciát a keresztény hit 
vallja, hiszen Isten mindenhatóságából következik.

Jáki (2004a) részletes tudománytörténeti áttekintés so-
rán mutatja be a modern fi zikát, mint amelynek lényeges 
eszköztára a matematika, utóbbinak pedig alapvető részét 
alkotja az aritmetika. Gödel gondolatmenete tartalmazza 
a számelméletet, ugyanis egy rendszert alkotott az összes 
matematikai kifejezés megszámozására. Ezután kimutatta, 
hogy léteznek olyan (pl. önhivatkozó) állítások, amelyek-
hez nem rendelhető semmilyen szám, amely akár a bizo-
nyításukat, akár a cáfolatukat tartalmazná. Akár igazként, 
akár hamisként hozzávehetjük axiómarendszerünkhöz 
anélkül, hogy ellentmondásos rendszerhez jutnánk. (Már-
mint a rendszeren belül, a kétfajta rendszer természetesen 
ellentmond egymásnak.) Másrészt mindig léteznek olyan 

 7 A Nouy-díjban szerepet játszott még Az agy, az elme és a számító-
gépek is (2011, angolul 1969).
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állítások, amelyek igazak ugyan, de nem bizonyíthatók be; 
így hát egy matematikai rendszer képtelen bizonyítani a 
saját ellentmondásmentességét, mert egy ilyen állítás min-
dig az első tétel körébe esik.

Sokan pesszimistán fogták fel a tételeket – mert véget 
vetettek annak a pozitivista álomnak, miszerint a tudo-
mány fejlődése töretlen, és idővel minden problémát meg 
fog oldani. Gödel számára viszont tételei rámutattak arra, 
hogy a tudomány sosem lehet képes arra, hogy Isten létét 
megcáfolja – számára tételeinek leginkább a teológiai ho-
zadéka jelentett sokat. Miközben Jáki is felhívja a fi gyel-
met arra, hogy Isten létének bizonyítása Gödel tételei mi-
att sem lehetséges, ugyanakkor a nyitott kapura is felhívja 
a fi gyelmet: „Ezen a kozmikus esetlegességen alapul Isten 
létének »bizonyítása« vagy inkább a következtetés, hogy 
Istennek léteznie kell, hogy bármi más, legalább anyagi is 
létezhessék.” (Jáki 2014, 36. o.)

Láthatjuk hát, miért is hangsúlyozta már három évti-
zeddel Hawking előtt, hogy lehetetlen olyan mindent át-
fogó fi zikai elméletet alkotni (legyen szó akár a húrelmé-
letről, akár az ún. mindenség elméletéről), amely lehető-
vé tenné, hogy a világ egészét (összes természettörvényét) 
deduktív módon levezessük. (Hetesi Zsolt kifejezésével ez 
a Jáki–Gödel-tétel.8)

A fi zika kvantitatív és a teológia nem számszerűsíthető 
volta miatt fi lozófi ai rés nyílt természettudomány és teo-
lógia között. Az ún. „hézagok Istene” ábrándja ott kere-
si Istent, ahol a tudomány aktuális állása tudás híján van; 
de a tudomány fejlődésével-bővülésével ennek a „hézag-
bálványnak” minduntalan hátrálnia kell. Gödel azonban 
olyan lehetőségre hívja fel a fi gyelmet, ami épphogy nem 
a tudomány nem tudásából, hanem a tudásából követke-
zik, így olyan fi lozófi ai alapra mutat rá, amelyből nem kell 
folyton visszahúzódnia a teológiának.

A Gödel-tételek miatt az Univerzum, ha racionálisnak 
tartjuk, mindig nyitott – keresztény olvasatban tulajdon-
képpen nyitott Istenre mint Teremtőre. A másik lehetőség, 
hogy az Univerzum nem racionális. Ez esetben azonban, ha 
nem is logikai szükségszerűségként, ám még mindig fenn-
áll a lehetősége annak is, hogy nyitott legyen a Teremtőre! 
A Gödel-tételek szabadon hagyják a választást, így tulaj-
donképpen tudományos alapot nyert, hogy például a teiz-
mus és ateizmus közötti döntés nem tudományos kérdés, 
hanem kiindulópont kérdése. A természettudomány és teo-
lógia kapcsolatában is komolyan kell vennünk, hogy nem 
létezhet mindenre – például a vallásra is – kiterjedő ter-
mészettudományos elmélet; sok hamis szembeállítás ele-
jét lehetne venni pusztán ennek a matematikai igazságnak 
a gondolkodásunkba való átültetésével.

 8 Jáki Szaniszló. Múlt-kor, 2009. november 29. https://www.youtube.
com/watch?v=iS0cP62xg2s. 
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A Krisztus-hívők Istentől való származása 

a jánosi teológiában
g  L Á S Z L Ó  V I R G I L

 Születés vagy nemzés?

A  ige aktív jelentése ’nemz’, ’szül’, ’létrehoz’ (Var-
ga 1996, 165. o.). Habár a magyar fordítások bevett gya-
korlata az, hogy minden esetben a ’születni’ értelmet fel-
tételezik, a helyzet egyáltalán nem egyértelmű, a külföldi 
fordításokban ez ingadozik. Az érintett igeszakaszok: Jn 
1,13; 3,3.5–8; 1Jn 2,29; 3,9; 4,7; 5,1.4.18. Akár a szülés, akár a 
nemzés fogalmi rendszerét vesszük alapul, egyaránt a hu-
mánreprodukció világához tartozó metaforikus forrástar-
tományból vett képekkel van dolgunk. Ami azonban kü-
lönbözik, az az ábrázolni kívánt isteni tevékenység hím-, 
avagy nőnemű szerepköre.

A korai fordításokat tekintve az ólatin és Vulgata ver-
ziók többnyire a nasci/renasci kifejezéseket használják, ki-
véve 1Jn 5,1-ben, ahol bizonyos Vetus Latina kéziratokban 
a genitus est ex eo fordítás szerepel. A szír és a kopt fordí-
tások esetében azonban a használt igealak ugyanúgy ket-
tős értelmű, mint a görög esetében (Menken 2009, 355. o.). 

A szakirodalom kifejezetten megosztott a kérdés meg-
ítélésében. Monográfi ájában Dietrich von Rusam a „szüle-
tés” mellett teszi le a voksát minden egyes jánosi igehely vo-
natkozásában. A fő érve az, hogy a jánosi irodalmon kívül 
az Újszövetségben az  formula eseté-
ben az  után mindig nőnemű személy található (Rusam 
1993, 111–112. o.). Bolyki János is születésnek fordítja, mert 
szerinte „a  ige activumban férfi ra vonatkoztatva 
nemzést, nőre vonatkoztatva szülést jelent, passivumban vi-
szont születést” (2001, 73. o.). Ennek a leszűkítő álláspont-
nak ellentmond Hegeds Zoltán és Szutyánszki Enikő Já-
nos evangéliuma fordítási kérdéseinek szentelt monográfi -
ája, amely a passzív alaknak első helyen a ’fogan’ jelentést 
tulajdonítja, második helyen a ’születik’-et (1998, 92. o.).

Rudolf Bultmann ezzel szemben inkább a ’nemzés’, ’fo-
gantatás’ felé hajlik (Zeugung aus Gott).1 Egyedül Jn 3,3–8 
esetében fogalmazza meg sajátos nézetét, miszerint János 
forrása az ’isteni nemzés’ értelmében beszélt, azonban ezt 
az evangélista a ’születés’ képével interpretálta (Bultmann 
1941, 95–96. o.). Rudolf Schnackenburg hasonlóképpen 
a ’nemzés’ fogalma mentén gondolkodik,2 Jn 3,3–8 tekin-

 1 Bultmann 1941, 37–38. o.; uő 1967, 49–50. o.
 2 Schnackenburg 1972, 208., 238–239., 377–378. o.; uő 1975, 163., 
166–167., 184., 190–191., 228., 249., 251–253., 272., 279–281. o.

tetében viszont egyaránt említi mindkettőt (1972, 381–387. 
o.). A János-kutatásban évtizedekig etalonnak és mai na-
pig meghatározónak számító Raymond E. Brown viszont 
minden egyes esetben a ’nemződés’ (to be begotten) mel-
lett teszi le a voksát.3 Hans-Josef Klauck János első levelé-
hez írt kommentárjában ugyanígy tesz (gezeugt werden).4 
Matthew Vellanickal monográfi ájában úgy látja, hogy 
Jn és 1Jn szerzője szándékosan nem tesz különbséget a fo-
gantatás és a születés mozzanatai között, ezért az ’Isten-
től foganni’ vagy ’Istentől születni’ egyaránt elfogadható, 
egymással felcserélhető számára (1977, 100. o.).

A kérdés eldöntésében mérföldkőnek tekinthető Men-
ken 2009-es tanulmánya. Nem kevesebb mint tizenhét 
ókori irodalmi példát idéz görögül és angol fordításban, ja-
varészt a Kr. u. első néhány századból, annak bizonyságául, 
hogy a hellenisztikus görögben teljesen bevett volt a pasz-
szív  hímnemű alannyal való használata, tehát 
a ’nemzés’, ’nemződés’ értelmében. A szerzők és szövegek 
között ott találjuk példának okáért Philónt, Pszeudo-Apol-
lodóroszt, Memnónt, Plutarkhoszt, Pszeudo-Plutarkhoszt, 
Kharitónt, Lukianoszt, Phlegónt, Aelianust, Cassius Di-
ót, Simeon testamentumát, Irenaeus egyházatyát, a Psze-
udo-Klementinákat stb. (Menken 2009, 361–363. o.). Ez-
zel sikeresen cáfolja Rusam, illetve Bolyki fentebb hivat-
kozott érveit azzal kapcsolatban, hogy a jánosi használat 
csakis női ágenst feltételezhetne. „A hivatkozott szakaszo-
kat nem befolyásolta a jánosi  nyelve-
zet. Ezek nyilvánvalóan megmutatják, hogy a 
 hímnemű alannyal a beszédnek egy szokványos módja 
volt, a »nemzettetett valaki által« értelemben.” (Uo. 363. o.) 

Ezzel azonban még nem jutottunk teljes bizonyosság-
ra, hiszen csak azt szögeztük le, hogy nincs akadálya akár 
a „nemzés” felől értelmezni a jánosi nyelvezetet. A döntő 
exegetikai érv 1Jn 3,9-ben található: 


. Mielőtt azonban az érv 
kibontására térnénk, két lehetséges ellenvetést kell tisztáz-
nunk. Egyfelől a szövegösszefüggésből teljesen nyilvánva-

 3 Brown 1966, 3., 12., 128., 130. o.; uő 1982, 378., 384–387., 421–422., 
512–513., 607. o.
 4 Klauck 1991, 172., 175–177., 189., 193–194., 246–247., 283–285., 333–
334., 336–337. o.
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ló, hogy az  a mondatban Istenre utal vissza, nem 
pedig a  névmásra. Nem lenne értelme azon személy 
magjának az önmagában maradásáról beszélni, aki Isten-
től született, illetve fogant. A másik lehetséges probléma 
pedig abból fakadhatna, hogy a , csakúgy, mint 
héber megfelelője, a , a ’magon’ túlmenően átvitt érte-
lemben az ’utódra’ is vonatkozhat, ahogy ezt Jn 7,42, illetve 
8,33.37 esetében is láthatjuk. Ha így értenénk a szóban for-
gó igeverset, akkor „Isten utódja” egyfelől vonatkozhatna 
Krisztusra, aki a hívőben marad. Ez utóbbi kép nem ide-
gen a jánosi gondolkodástól, ahogyan azt Jn 6,56-ban vagy 
Jn 15,4–5-ben is láthatjuk. Azonban Brown megfi gyelését 
alapul véve kijelenthetjük, hogy bár Krisztusra vonatkoz-
tatva találunk olyat az Újszövetségben, hogy Dávid magva 
(Róm 1,3) vagy Ábrahám magva (2Tim 2,8), olyat viszont 
sehol, hogy  lenne (1982, 408. o.). Egy 
másik elvi lehetőség, hogy ez nem Krisztusra, hanem a ke-
resztény emberre utalna, s az  pedig értelemsze-
rűen Istenre. Így érvelt először J. A. Argyle, 5 illetve Phe-
me Perkins6 és újabban J. de Waal Dryden (1999, 85–100. 
o.). Ezzel szemben azonban felvethető, hogy az Újszövet-
ség sehol nem nevezi a keresztény embert Isten magvának, 
hanem csak Ábraháménak (Gal 3,29; Zsid 2,6), illetve Jel 
12,17-ben a sárkány által üldözött asszonyénak. Menken 
arra helyezi a hangsúlyt (2009, 365. o.), hogy a jánosi nyel-
vezet konzisztens abban, hogy Jézust -nak, a keresz-
tényeket pedig -nak nevezi.7 Ez igaz a szóban for-
gó igevers közvetlen kontextusára is, mint például 1Jn 3,1–
2,8.10.23-ra. Végül pedig érdekes párhuzamként felvethető 
1Pt 1,23, amely szerint a keresztények nem romlandó mag-
ból születtek újonnan (
), illetve Jak 1,18, amely szerint Isten akara-
ta az ő igéje által szülte újjá a keresztényeket (
). 

Mindezek fényében jómagam is arra az álláspontra he-
lyezkedem, hogy amiről 1Jn 3,9-ben szó van, az az, hogy Is-
ten magja marad az emberben. Ez a „mag” pedig a sajátos 
jánosi nyelvezetben nagy valószínűséggel nem mást jelöl, 
mint Isten Szentlelkét, ahogyan az Jn 3,5.8 alapján követ-

 5 J. A. Argyle abból a feltételezéséből indul ki, hogy 1Jn 3,9-ben Ézs 
53,10 Septuaginta-beli verziójára történik utalás (
). (Argyle 1953–1954, 62–63. o.)
 6 Pheme Perkins szerint a „mag” újabb példája annak a közösségi 
nyelvezetnek, amelynek célja, hogy megkülönböztesse a kereszténye-
ket zsidó ellenfeleiktől. Ebből kifolyólag ez egy csoportmegjelölés, nem 
pedig individuális. (Perkins 1979, 41–42. o.)
 7 Mint láthatjuk, itt határozott különbség van a jánosi és páli szó-
használatban: a  következetesen keresztényekre vonatoztatott 
használata eltér a páli -tól. Csepregi Zoltán klasszika-fi lológus, 
egyháztörténész professzor szóbeli közlése nyomán az eltérő szó-
használatnak éppen az lehet az oka, hogy a   nem hordoz a 
Pálra jellemző, az Isten és ember közötti örökbefogadásra utaló kon-
notációkat, mint ahogy ez utóbbi gondolat a jánosi felfogásból teljes 
egészében hiányzik is.  

keztetésként levonható.8 Brown általánosságban is Isten 
Szentlelkével hozza összefüggésbe az isteni nemzést. Ő a 
kulcsot ehhez a pszeudepigráf Jubileumok könyve 1,23–25-
ben találja meg, amelyet ekképp idéz: „Egy szent lelket te-
remtek beléjük, és megtisztítom őket… Atyjuk leszek, ők 
pedig a gyermekeim lesznek.” (Brown 1966, 140. o.) Bolyki 
János is a Szentlélek-féle értelmezés mellett teszi le a vok-
sát azzal szemben, hogy a „mag” Isten igéje lenne: „Amiről 
itt szó van, az sokkal inkább a Lélek (Szentlélek) teremtő 
ereje, ami az újjáteremtés után bennünk marad, és továb-
bi utunkat meghatározza.” (Bolyki 2008, 155. o.) 

Amennyiben tehát az 1Jn 3,9-cel kapcsolatos fent vázolt 
következtetéseinket elfogadjuk, akkor levonhatjuk azt a 
végső konzekvenciát, hogy a Jn 3,4-ben olvasható nikodé-
musi félreértést leszámítva a jánosi iratokban az 
 kifejezést és származékait sokkal inkább cél-
szerű lenne a „nemzés” és a „foganás” körébe tartozó nyelvi 
eszközökkel fordítani, mintsem a „születéshez” tartozók-
kal. A metafora képi oldalán ugyanis a Szentlélek akciona-
litása egyértelműen a maszkulin jellegű nemzés, nem pe-
dig a feminin szülés. Egyetlen ellenérv lenne még felhoz-
ható, s ez éppen a most hivatkozott nikodémusi példához 
köthető. Nikodémus félreértése ugyanis egyértelműen az 
anyától való születésre utal. Ennek a problémának a tisz-
tázásához meg kell vizsgálnunk Jn 3,3 egyik kulcsszavát, 
az -t.

Felülről vagy újonnan?

Kétségkívül igaz, hogy az  határozószó egyaránt 
jelenti azt, hogy ’felülről’ és hogy ’ismét’, ’újra’ (Varga 
1996, 68–69. o.). Sokan ezért úgy látják, hogy Jn 3,3.7 ese-
tében János szándékosan lefordíthatatlan kettősséggel 
operál, mind térbeli, mind pedig időbeli értelmet tulaj-
donítva a szónak (uo. 69. o.). Bolyki János szerint Ni-
kodémus félreérti Jézust, amikor az ’újra’, ’még egyszer’ 
értelemre gondol, miközben itt a ’felülről’ jelentés az ér-
vényes (2001, 114–115. o.).9 

Ugyanakkor, ahogy arra Rudolf Schnackenburg és nyo-
mában mások is rámutattak,10 a jánosi kétértelműség min-
dig ugyanazon szó egyetlen jelentésének fi zikai és spiritu-
ális értelmezésével függ össze, nem pedig egy szó két kü-
lönböző értelmével. Egy másik fontos érv az evangélium 
szóhasználatának konzisztenciájára vonatkozik, ugyanis 

 8 Lenkeyné Semsey Klára ezen igevers kapcsán először kijelenti: 
„A  a Lélek által megelevenített ige.” Majd két mondattal ké-
sőbb hozzáteszi: „A  vonatkozhat a -ra is.” (Lenkeyné 
2005, 125. o.)
 9 Igazat kell adnunk Bolyki Jánosnak, aki óvatosan céloz annak iróni-
ájára, hogy a magyar teológiai és egyházi nyelvben, habár nem a nikodé-
musi félreértés nyomán, de mégis az „újjászületés” terminus terjedt el.
 10 Schnackenburg 1973, 381–382. o.; Menken 2009, 354. o.
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Jn 3,31 és 19,11.23 igehelyek esetében a szó csakis és egyér-
telműen ’felülről’-t jelent. A harmadik megfontolandó mo-
mentum azzal kapcsolatos, ahogyan Nikodémus Jn 3,4-ben 
félreérti Jézus kijelentését.11 Első látásra azt hihetnénk, 
hogy itt döntő érvről van szó, lévén, hogy az „anya méhébe 
másodszor bemenni” () kétségkívül 
időbeli félreértésre utal. Azonban a mondat végének ma-
gyar fordítása, a „megszülethet ismét” félrevezető, ugyan-
is a görög szövegben a  főnévi igenév mellett 
semmi sem szerepel. Azaz Nikodémus úgy ismétli meg Jé-
zus szavait, hogy kihagyja a lényegi  szót. Ebből fa-
kadóan igen logikusnak tűnik Menken érvelése: „Ahogy 
ő félreérti Jézust, az egy kihagyás miatti félreértés, és a ki-
hagyás miatt a  pontos jelentése némileg ho-
mályossá válik.” (Menken 2009, 360. o.)

A fentiek nyomán egyetérthetünk azzal, hogy a Nikodé-
mus-féle félreértés nem lehet kardinális érv amellett, hogy 
a  kapcsán miért ne nemzésről beszéljünk in-
kább, mintsem születésről. Mindezekkel együtt azonban 
álláspontom szerint a földi származásnak egy mennyeire 
való felcserélése egyfajta logikai időbeli sorrendiséget ter-
mészetszerűleg mégiscsak implikál, legalábbis az időbe ve-
tett, azaz dolgokat szekvenciálisan tapasztaló földi egzisz-
tencia oldaláról szemlélve a kérdést. Ahogy a létezés világa 
a tér-idő keresztjére feszül fel, úgy értelemszerűen a felül-
ről és az újonnan nemződés e két dimenziónak megfele-
lő aspektusként mégiscsak értelmezhető. Igencsak tetsze-
tős számomra Michael Peppard megközelítése, aki rámu-
tat arra, hogy a Jn 3,3-ban található felülről, avagy újonnan 
nemződést/születést megvalósító „ágensek” szintén egy du-
ált alkotnak: „víztől és Lélektől” (Jn 3,5; lásd Peppard 2011, 
103. o.). A víz a keresztséget szimbolizálja, s mint ilyen az 
időbeli aspektust jeleníti meg. A Lélektől felülről való nem-
ződés/születés az átvitt értelemben „térbeli” aspektushoz 
köthető inkább.

Akár a születés, akár a nemzés képét vesszük alapul, 
a jánosi nyelvezet keretei között mindkettő azt fejezi ki, 
hogy Isten a hívő ember új életének a forrása. Ugyanak-
kor a metaforikus képiség szintjén további fi nomítást, 
pontosítást tehetünk. Isten az    és 
származékai tekintetében a férfi  szexuális szerepkörében 
jelenik meg, azaz egy olyan apához hasonlít, aki gyerme-
keket nemz. Ennek a teológiai hangsúlya pedig az, hogy 
Isten nem egyszerűen csak forrása ennek az új életnek, 
hanem ő az, aki a Krisztusban hívő ember új életét kez-
deményezi, elindítja. 

 11 Jn 3,4: 

…

Mit jelent az Istentől származás?

Jeff rey A. Trumbower 1992-es monográfi ája komoly kihí-
vást intézett a János-evangélium értelmezés Órigenésztől 
kezdve jellemző domináns megközelítéséhez.12 Mindez a 
valahonnan, valakitől való származást kifejező  prepo-
zícióval áll összefüggésben.13 Álláspontja szerint a jánosi 
megközelítés egy dualisztikus antropológiát jelez, amely 
szerint mindenki fi x eredettel bír. Azaz a különböző szi-
tuációkban a Jézusnak adott emberi válaszokból nemcsak 
az derül ki, hogy ki kitől származik, hanem egyúttal az is 
nyilvánvaló, hogy e származást nem lehet másikkal fel-
cserélni (Trumbower 1992, 10. o.). Aki átmegy a halából 
az életbe, az csak azért teheti ezt meg, mert eleve olyan a 
születési prediszpozíciója. Trumbower szerint János ant-
ropológiája protognosztikus, és csakúgy, mint később a 
valentiniánusoknál, azt, hogy ki üdvözülhet, a természete 
határozza meg, nem pedig a kiválasztása, mint Qumrán-
ban, Pálnál vagy az Efezusi levélben (uo. 14. o.). Példának 
okáért Jn 3,6-ot is ennek a fényében értelmezi. Ami test-
től született, test az (
 ), ami Lélektől született, lélek az (
). 
Eszerint ami a probléma a testtel, az nem a magatartása, 
hanem az ontikus státusza. „…amikor a szerző Jézusa azt 
mondja Nikodémusnak, hogy »hacsak valaki nem szüle-
tik , nem láthatja meg az Isten királyságát«, azt érti 
alatta, hogy az illetőnek a személyek egy fi x kategóriájá-
hoz kell tartoznia ahhoz, hogy láthassa Isten királyságát. 
Nikodémus nem tartozik és nem is tartozhat embereknek 
ehhez a »felülről született« csoportjához, mivel ők egy ka-
tegóriaként léteznek már Jézus eljövetele előtt, és a tagsági 
listájuk nem növekszik vagy zsugorodik Jézus eljövetelével.” 
(Uo. 72. o.) Ennek szellemében tehát bár a víztől és Lélek-
től való születés ugyan lehetséges, de nem Nikodémusnak. 
Trumbower ezt az állítását úgy képes fenntartani, hogy 
megkülönbözteti Isten országának a 3. versben található 
„látását” az 5. versben található, oda való „belépéstől”. Így 
szerinte a fi x születési adottság szükséges a látáshoz, a víz-
től és Lélektől való újonnan születés pedig a belépéshez. Ez 
utóbbi azonban csak azokra vonatkozik, akik eleve rendel-
keznek a szükséges születési prediszpozícióval (uo. 74. o.).

Trumbower elméletét kritikusai többnyire fanyalog-

 12 Szerinte egyébként mindez azért történt, mert Órigenész és olya-
nok, mint Szent Ágoston, Luther, Kálvin vagy Bultmann páli szem-
üvegen keresztül nézték a negyedik evangéliumot, ezért elhomályosult 
előttük az, ami implicit módon eretnek, azaz a rendíthetetlen deter-
minisztikussága. 
 13 Jn 1,13 mellett olyan igékre is gondolhatunk, mint például Jn 8,47: 
„Aki Istentől van (), hallja Isten beszédeit; ti azért nem 
halljátok, mert nem Istentől valók vagytok.” Vagy Jn 8,44a: „Ti atyá-
toktól, az ördögtől valók () vagytok…”
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va fogadták.14 Leander E. Keck volt végül az, aki egy ko-
molyabb tanulmányt szentelt a refl exiónak. Jn 3,5-ben a 
„hacsak nem”, illetve 3,7-ben a „szükséges nektek” pon-
tosan egy követelményre utalnak. Ez a követelmény ép-
pen hogy evangéliumi üzenetet hordoz, hiszen az elvá-
rás jellegből arra következtethetünk, hogy ez az átválto-
zás, ez a teljesen új eredet a „most”-ban megvalósítható 
(Keck 1996, 277. o.). Keck szerint Jn 3,6 funkciója tehát 
nem az, hogy Nikodémus reménytelen szituációját ma-
gyarázza meg, hanem hogy aláhúzza a felülről születés 
szükségességét, mely utóbbi azért áll fenn, mert a  
nem képes -vá alakulni. Jn 3,6 gyakorlatilag 1Kor 
15,50-nek felel meg: „…test és vér nem örökölheti Isten or-
szágát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.” 
A különbség csak az, hogy Pál a romlandó test és vér on-
tikus átalakulását várja egyfajta romolhatatlan létmódba, 
amelynek bekövetkezése a krisztusi parúszia eljövetele-
kor lesz esedékes. Ezzel szemben János ugyanerre a jelen-
ségre a „nemzés” képét használja egy eltérő leszármazás 
értelmében, ami viszont a jelenben történik (uo. 277. o.). 
A páli „már igen – még nem” eszkatológiai feszültségé-
hez képest a jánosi realizált eszkatológia hangsúlyai kis-
sé máshová esnek: ez a nagy változás most megy végbe a 
Krisztusnak adott pozitív válaszadás nyomán.15 Ez állás-

 14 Lásd például Marianne Meye Thompson (1994) vagy Mark Stibbe 
(1992) recenzióját. 
 15 Ehhez képest János első levelében a páli eszkatológiai feszültség-
hez hasonló gondolat is felmerül. 1Jn 3,2-ben ezt olvassuk: „Szeretteim, 
most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé 
leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk 
hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” Ebben a gon-
dolatrendszerben az istengyermekség nem a végső állapot, hanem csak 
a „már igen” fázis jellemzője. Azonban míg Pálnál Róm 8,19.23-ban azt 
láttuk, hogy a beteljesedett állapot is az istenfi úság képével írható le, 
addig 1Jn-ban az istengyermekség állapota „meghaladódik” az Isten-
hez való hasonlóság elérésével. Szemben tehát a fentebbi főszövegben 
tárgyalt evangéliumi szituációval, Bolyki Jánossal szólva: „1Jn-ban a 
prezentikus eszkatológia nem szünteti meg a futurikus eszkatológiát 
(…) saját státusa megváltozását is várja a gyülekezet, amikor már nem-
csak az »istengyermekség« rangját fogja hordozni, hanem az »Istenhez 
hasonlóság« dicsőségét is, amely az isteni természetből részesedést je-
lenti.” (Bolyki 2008, 146. o.) Utóbbi gondolat eszünkbe juttathatja az 
egyébként az ortodox szótériológia kulcstextusaként szolgáló 2Pt 1,4-et 
is, miszerint „drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni 
természet részeseivé legyetek”. 

Másfelől az istenlátás gondolata Pálnál is megjelenik 1Kor 13,12-ben: 
„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan 
engem is megismert Isten.” Brown rámutat arra, hogy a görög fi lozófi a 
egyetemleges tanítása, hogy egy tárgy megismerése magával vonzza a 
tárgyhoz való hasonulást, illetve a misztériumvallások és gnosztikus 
irányzatok esetében is közhelyszerű toposz, hogy a misztikus látás, 
illetve gnózis megistenít. (Ezzel kapcsolatban hivatkozhatunk Phi-
lónra is: 1897a, 256. o.; 1906b, 345–346. o.) Mégis, Brown szerint ezen 
az igehelyen nagy valószínűséggel nem annyira ontologikus, hanem 
noétikus átalakulásról van szó, azaz annak felismeréséről, hogy va-
lójában olyanok vagyunk, mint ő (1982, 396. o.)

pontom szerint azért lehetséges, mert jánosi megközelí-
tésben itt nem a futurumban zajló ontikus átalakulásról 
van szó, hanem egy jelenbeli egzisztenciális súlypontát-
helyezésről, azaz némileg paradox módon az ember ön-
nön származásának, eredetének az Istenbe helyeződéséről. 
Azért vélem ezt paradoxnak, mert az ember származása 
a múltban gyökerező, elvileg megváltoztathatatlan adott-
ság: a szüleit – legalábbis biológiai értelemben – senki nem 
válogathatja meg. A jánosi metafora azonban szétfeszíti 
a hétköznapi logika kereteit. A megtérésből fakadó iden-
tifi kációs súlypontáthelyezésből fakad az ember lényegi 
eredetének a megváltozása. Egy hasonlattal élve, ha vala-
ki számára felnőttkorában kiderül, hogy őt csecsemőként 
örökbe fogadták, és kinyomozza a vér szerinti szüleinek a 
kilétét, akkor az identitástudata ennek megfelelően meg-
változik, hiszen immár más embereket tekint a biológiai 
szüleinek. A jánosi képben ennek pontosan az ellenkező-
je történik. Kialakul egy új identitás, amelyből fakadóan 
megváltozik az eredettudat. Ez persze időbelileg gyakorla-
tilag egybeesik, de az identitásváltozás lesz az alap, amely-
ből az eredetváltozás következik, s nem pedig az eredet-
változásról való tudomásszerzés indukál identitásváltást.   

Visszatérve Keckhez, ő a következő megfeleltetésekkel 
fejti fel a témánkat érintő jánosi nyelvezet jelentésrétegeit. 
A Lélektől nemzve lenni = a víztől és Lélektől nemz ve len-
ni = felülről nemzve lenni = Istentől nemzve lenni = hinni 
az ő (Krisztus) nevében = befogadni a Logosz-Világosságot, 
hatalmat kapni arra, hogy Isten gyermekévé legyen vala-
ki (Keck 1996, 277–278. o.). Kétségkívül igaz tehát, hogy 
a leszármazás sorsmeghatározó erejű, de éppen ebből fa-
kad, hogy a származásváltozás megkövetelt és ez utóbbiból 
eredően lehetséges. „Ha nem ez lenne a helyzet, akkor azt 
várhatnánk, hogy Jn 3,17 azt mondja: az Atya azért küldte 
a Fiút a világba, hogy »azok, akik Istentől születtek, meg-
meneküljenek általa«.” (Uo. 278. o.) Avagy, ahogy Cserhá-
ti Sándor mondja: „A predestináció nyugtalanító gondo-
lata kétségtelenül ott rejtőzik a jánosi mondanivaló hátte-
rében. De János nem szédül bele a szakadékba, mert tudja, 
hogy Isten kezét nem kötheti meg még a predestináció sem. 
Megtörténhet az a csoda, hogy akik nem képesek elfogad-
ni az igét, mégis hisznek benne, és minden baljós előjel el-
lenére Isten gyermekeivé lesznek (Jn 1,11–13).” (Cserháti 
2012, 216–217. o.)

Trumbower szélsőségesen determinisztikus álláspont-
ját, sem annak cáfolati lehetőségeit nem részletezzük to-
vább. A jelenlegi témánk szempontjából kardinális jelen-
tőségű Nikodémus-párbeszéd kiemelése talán kellőképpen 

Peres Imre hangsúlyozza, hogy az Istennel való azonosság/egyenlő-
ség (Jn 5,18) (Gottgleichheit) csakis Jézusra jellemző tulajdonság, ami 
mögött egyébiránt a preegzisztencia gondolata áll, míg az emberek 
esetében – ahogy 1Jn 3,2-ben is láthatjuk – az Istenhez való hasonlóság 
(Gottähnlichkeit) jöhet csak szóba. (Peres 2003, 212–213. o.)
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érzékeltette a probléma mibenlétét, jellegét, jelentőségét.16 
Trumbower kritikája nyomán azonban nem szabad átes-
nünk a ló túlsó oldalára sem. Ha fi x, azaz mozdíthatatlan 
eredetről nem is beszélhetünk, ez semmiképpen sem jelent-
heti azt, hogy a jánosi dualista gondolkodásmód meglétét, 
illetve érvényét egy fi karcnyit is tagadnánk. Ismét Cserhá-
tit idézve: „…az ember létét és megnyilatkozásait az ember 
eredete határozza meg. Aki az ördögtől van, atyja kívánsá-
gai szerint cselekszik, s hazugságot szól, mint a hazugság 
atyja. Aki viszont Istentől van, hallgat azokra a beszédekre, 
amelyeket Isten Krisztus által szól (Jn 8,44–47; 1,9–10; 1Jn 
4,7).” (Cserháti 2012, 216. o.) Peppard ennek nyomán az 
emberi nemre vonatkozó „dichotóm kulcsról” beszél (2011, 
103. o.). Bár ez a dichotómia az evangéliumban is lényeges 
és explicit, de János első levelében válik a leghangsúlyozot-
tabbá. A csúcspontot a „mag” kapcsán már részben érin-
tett Jn 3,8–9-ben érjük el: „Aki a bűnt cselekszi, az az ör-
dögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fog-
va. […] Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, 
mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Is-
tentől született.”17 Ez a kilencedik vers különösen is 1Jn 1,818 
viszonylatában valóságos crux interpretum. Például Len-
keyné gyakorlatilag nem refl ektál a problémára (2005, 125. 
o.). Bolyki Raymond Brown nyomán nyolcféle megoldási 
lehetőséget ismertet, majd arra az álláspontra helyezkedik, 
hogy „végül is Brown is adós marad a kétféle szöveg hang-
súlykülönbségének egyértelmű magyarázatával. […] Ha az 
előbbi szempontok ellenére ellentmondást érzünk a kétfé-

 16 Habár János evangéliuma vonatkozásában ez a „fi x eredet” elmé-
let cáfolható, megkockáztatom, hogy Máté esetében viszont bizonyos 
fokig nagyon is megállna ennek a feltételezése. Nála ugyanis jelen van 
a világnak egyfajta olyan apokaliptikus víziója, amely nem ennyire 
nyilvánvaló a többi szinoptikusnál. Apokaliptikus abban az értelem-
ben, hogy egy dualista perspektívából nézi a világot, amely mindent az 
isteni vagy démoni befolyás alá sorol. Legnyilvánvalóbban ez a búza 
és konkoly példázatában és magyarázatában jelenik, meg, ami Máté 
saját anyaga (13,24–30.36–43.) A jó mag a mennyek országának fi ai, 
míg a konkoly a gonosz fi ai, akiket az ördög vetett el. Mk és Lk is meg 
van győződve arról, hogy az ördögnek vannak démonai analóg módon 
Isten angyalaival, de odáig egyik sem megy, mint mátéi szöveg, amely 
szerint néhány emberi lényt is maga a sátán helyezett el a világban. Ér-
telemszerűen a konkolyból nem lesz búza, a búzából pedig konkoly. Az 
elkülönítésükkel az aratásig való várakozásnak más indoka van. Máshol 
a zsidó vezetőket jellemzi úgy Jézus, mint olyan növényeket, akiket nem 
az ő mennyei Atyja ültetett el (15,12–13), így ők nem olyan személyek, 
akiket megtérésre kellene hívni, mint Márknál és Lukácsnál, hanem 
őket egyszerűen hagyni kell, ki fogják őket gyomlálni (15,14), illetve a 
gyehennára lesznek ítélve (23,33). A farizeusok és Jézus közötti látszólag 
egyszerű viták a jó és a rossz közötti végső konfl iktus, az Isten és a sátán 
közötti kozmikus összecsapás reprezentánsaivá lesznek.
 17 Hasonló gondolatot fogalmaz meg 1Jn 5,18 is: „Tudjuk, hogy aki 
Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az megőrzi 
önmagát, és a gonosz meg sem érinti.” Ezzel az igével később fogunk 
foglalkozni. 
 18 1Jn 1,8: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csal-
juk meg, és nincs meg bennünk az igazság.”

le szöveg közt, akkor hagyjuk meg ellentmondásnak. Utó-
végre a krisztológiában is van paradoxon.”19

A fentiek alapján érezzük, hogy a református profesz-
szor számára sem egyszerűen, minden kétséget kizáróan 
oldható fel ez a problematika. Mégis úgy gondolom, hogy 
1Jn 3,9 mondanivalóját – saját témánk szempontjaira is te-
kintettel – a legbriliánsabban ő fogalmazza meg. Konklúzi-
óként tehát újból őt idézem: „…akinek a nemzője Isten, az 
nem vétkezhet, mert benne, azaz a hívőben Isten új életet 
létrehozni képes spirituális nemzőereje megmarad, mivel 
a nemzés aktusa tovább hat, és meghatározza az így nem-
zett lény egzisztenciáját.” (Bolyki 2008, 155. o.) 
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F I G Y E L Ő

E L Ő A D Á S e

  Már rögtön a legelején tisztáznunk kell, hogy miért is a köz-
élet etikájáról szólunk. Az ok egyrészt abban keresendő, hogy 
a keresztény gondolkodásnak mindig is része volt a közösség 
életére vonatkozó etikai refl exiók sorában a politikumra, a 
hatalomgyakorlásra, annak jelenségeire vonatkozó észrevé-
telek megfogalmazása. Ebben az esetben a klasszikus érte-
lemben vett teológiai etika és a szociál etika metszéspontjain 
mozgott és mozog mai napig is az etikai véleményformálás 
mechanizmusa. Másrészt ebben a refl exióban többnyire kri-
tikai funkciót kívánunk betölteni,1 ahogyan arra a prófétai 
tiszt küldetésértelmezése is ráirányítja fi gyelmünket, amely 
valóban nem nélkülözhető.2 Harmadrészt, amikor a közélet-
re gondolunk, akkor leginkább egy szűkített keresztmetszet 
áttekintésére vállalkozunk, noha mi is érezzük, hogy ennél 
többről van szó. Erre a refl exióra vállalkozva látjuk, hogy 
egyrészt ez a refl exió nem egy leszűkített térre vonatkozik, 
hanem egy, a következmények összefüggésében vizsgált való-
ságra. Másrészt a prófétai tisztnek való megfeleltetés szüksé-
gessége mellett hangsúlyt kap az evangélium igazsága men-

 * Elhangzott az országos evangélikus lelkészértekezleten Balaton-
szárszón 2018. május 8-án.
 1 Ez a politikai teológia 20. századi paradigmájának lényeges vonása is.
 2 A keresztény gondolkodás szerint leginkább ezen keresztül kötő-
dik a keresztény ember a világhoz. Ugyanakkor nem szabad megfeled-
keznünk az egyház apostoli, azaz küldött jellegéről sem. Míg az első 
inkább kritikai funkció, addig a második inkább iránymutató. Ez tu-
lajdonképpen meghatározza a keresztény gondolkodás alapján történő 
orientáció karakterét, és így a közélet etikája tekintetében mindenképp 
szükséges rávilágítani arra, hogy itt nem egy általános etikai elv imp-
lementálása történik, amelynek révén ez a folyamat egy bezárkózást 
jelentene, vagy éppen csak egy egyszerű, a társadalom egészébe (annak 
konvenciójával, ethoszával együtt) történő integrálást tükrözne. Ez a 
keresztény gondolkodás oldaláról a túlzott racionalizmus képét öltené 
magára, ami nem venné fi gyelembe az emberi közösségek változását 
és a változó kihívásokat. Ugyanakkor arról sincs szó, hogy a mindent 
fi gyelmen kívül hagyó idealizmus lenne a megoldás erre vonatkozóan.

tén történő társadalmi-politikai-szociális orientáció. Továb-
bá nem egyszerűen az a kérdés, hogy részt veszünk-e ebben, 
hiszen ez többé-kevésbé önmagától értetődő, hanem hogy az 
erre irányuló keresztény felelősségünk milyen formát ölt.3 

Ebben az összefüggésben nem tudjuk fi gyelmen kívül 
hagyni annak tényét sem, hogy az egész probléma hátterében 
mindig tisztázandó kérdés volt és marad is az, hogy mi a ke-
resztény gondolkodás és a világ, a keresztény gondolkodás és 
a társadalom egymáshoz való viszonya (vö. Török 1947, 8–10. 
o.). Az ismert tétel szerint az ember zóon politikon (Ariszto-
telész: Politika I.), aki a közösség ügyeivel van elfoglalva, és 
így – mivel ez előbbre való, mint a ház körüli teendő, a zóon 
idion státusa – arra hivatott, hogy a másikért való munká-
ban teljesedjen ki. Ennél azonban egy még konkrétabb meg-
közelítés is alkalmazható, amely két vonatkozásban is megje-
lenik: mi ennek a kapcsolatnak a jelene és a futuruma? Még 
közelebbről: mi a politikának mint „embertársainkra kiható 
cselekedetnek”4 és a keresztény felelősségnek (D. Bonhoeff er) 
és engedelmességnek (K. Barth) egymáshoz való viszonya? 
Protestáns gondolkodásunk tükrében ez azt jelenti, hogy az 
igéből felismert felelősség és az annak való engedelmesség 
összefüggésében nem veszítjük szem elől az ember elesett-
ségét és a megváltás szükségességének artikulálását. Ebben 
mutatkozik meg Isten kijelentésének nyilvánossága, annak 
mindenkire vonatkozó üzenete.5 Ezért lehet csakis ebben az 
értelemben a közélet etikája nyitott, ugyanis mindig az ige 

 3 Stanley Hauerwas így értelmezi John Howard Yoder álláspontjának 
egyik lényeges részét. Vö. Hauerwas 1981b, 214. o.
 4 Török István a politikát a következőképpen határozza meg: „Politika 
minden olyan cselekedet – s ezt éppen politikai felelősségünk szempont-
jából jegyezzük meg –, amely embertársakhoz való viszonyunkra kihat, 
valamely közösség életét meghatározza vagy befolyásolja.” Török 1947, 
10–11. o. Ebben az értelemben tehát az emberi élet önmagában politikum.
 5 Ezért is megfelelőbbnek tartjuk a nyilvánosság etikája kifejezést 
témánk megnevezésére.
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útmutatása állítja az embert választás elé (vö. KD II/2: 573. 
kk.). Ez a keresztény s azon belül is a protestáns gondolko-
dás sajátos dinamikája. Amikor ugyanis a politika eltávolo-
dik az ezzel az értelmezéssel való párbeszéd szükségességé-
ről, akkor zsákutcába fut, s csak fi nise lesz, de nem telosza.6 

Szándékosan nem az aktualitásáról szólunk, hiszen en-
nek gondolata mentén fogalmazódik meg a legtöbb kritikai 
üzenet a világ oldaláról. Ez az, amit úgy írhatnánk le, hogy 
a keresztény álláspont megfogalmazását a legtöbb esetben 
– a Szentírás kifejezését használva – alkalmatlan időnek 
tekintik (1Tim 4,8). Egészen plasztikusan szólva pedig így 
vetődik fel a kérdés: mit keres a keresztény gondolkodás, a 
keresztény ethosz a közéletben? Ugyanakkor látnunk kell, 
hogy csak ebben az összefüggésben van lehetőségünk a 
közélet ethoszáról relevánsan szólni. Ennek kockázatát vál-
lalja fel a keresztény gondolkodás, amikor ezekben a kér-
désekben megszólal. Ez nyújtja ugyanis annak lehetőségét, 
hogy a keresztény ethosz a futurumra fi gyelve (vertikálisan 
nyitott világ) világítson rá a jelen kríziseire.7 

A keresztény ethosz szempontjából erre vonatkozóan 
arra juthatunk, hogy a közélet oldaláról – nevezzük ezt po-
litikumnak – a következő megfontolások jöhetnek: 

– A politikai arénának függetlennek kell maradnia bár-
milyen vallásos befolyástól (vö. Locke 1997, 218–221. o.).

– A politikai aréna nem szakrális alapra épül, hanem leg-
inkább az emberi értelemre és annak a jó és a rossz (rossz és a 
kevésbé rossz) közötti különbségtételre irányuló képességére.

– A politikai aréna mindig a többségi közösség kérdését veti 
fel, míg a keresztény meggyőződés egy kisebb réteg véleményét 
jeleníti meg (ebben az esetben sem hagyható azonban fi gyel-
men kívül, hogy a kisebb réteg annak a nagy egész közösség-
nek a része, amelyért a politikai közösség felelősséggel tartozik).

– A politikai integritás nem a keresztény meggyőző-
dés (gondolkodás) felismeréseinek alkalmazása mentén 
kell hogy megvalósuljon; a politikum érvelése amellett, 
hogy a kereszténység maradjon apolitikus; s nem utolsó-
sorban a „két birodalom” elválasztásának modern igénye.

Ezzel szemben a protestáns hagyomány más értelme-
zést és megközelítést tart szükségesnek erre vonatkozóan. 

– Elfogadva és szükségesnek tartva, hogy a két közeg 
elválasztásra kerüljön, ez az elválasztás semmilyen körül-
mények között nem jelentheti azt, hogy az emberi élet ke-
resztény értelmezése hangtalan marad.

– Jóllehet a keresztény értelmezés általánosságban is, 
partikularitásában pedig még inkább sajátos megközelí-

 6 Ennek fontosságára a keresztény eszkatológia hívja fel a fi gyelmet. 
Vö. Niebuhr 1996, 293. o.
 7 Tisztában kell lennünk ennek institucionális jellegével, azaz az-
zal, hogy milyen formát ölt ez az egyház és állam kapcsolatában, ám 
témánk esetében ezt csak érinteni tudjuk. Bővebben lásd Borsi 2017. 
E kockázatvállalásban a keresztény ember nincs egyedül, hiszen egy 
olyan közösség tagja, amely a maga létével, az ige üzenete továbbadá-
sának felelősségével vállalja a legnyilvánosabb nyilvánosságot.  

tését adja az emberi szituáció értelmezésének, amelynek 
éppen ezáltal van meg az ezt a megközelítést nem osz-
tók számára is a relevanciája, mintegy narratív valóság-
ként értelmezhető.

– Mindkettő közös célja az ember felelősségének és tuda-
tosságának növelése különböző társadalmi kérdések, prob-
lémák iránt (ökológia, gazdaság, bioetika, tudományetika, 
emberi jogok, döntéshozatali folyamatok, közélet ügyei).

– Közös cél az emberek érdeklődésének erősítése az 
embertárs szüksége iránt és az ennek megoldására irá-
nyuló folyamatokban való elköteleződésigény felélesztése.

– A keresztény gondolkodás nem tekinti szükségszerű-
en gonosznak a politikai hatalmat, hiszen feladatát a bé-
kés együttélés kereteinek biztosításában látja, ami pozitív 
üzenettel bírhat az emberi közösség számára, de a világot 
világnak látja s a maga megtörtségében szemléli.

– A keresztény gondolkodás felelőssége orientációs pontok 
felmutatása; a keresztény gondolkodás tisztában van ennek e 
világi jellegével, az idők teljességében való beteljesüléssel, ami 
azonban nem szervezhető egyetlen politikai „esernyő” alá.8 

Ebben a viszonyrendszerben a közélet etikája tehát sok-
kal tágabb keretet jelöl ki a keresztény gondolkodás számára, 
mint hogy az az esetleges aktuálpolitikára leszűkíthető len-
ne. Ez azzal együtt is igaznak mondható, hogy az aktuálpo-
litikai jelenségek vizsgálata mindezt magában foglalja. Ám a 
keresztény gondolkodás közéleti felelőssége éppen azáltal mu-
tat túl e világ keretein, hogy ezeket a jelenségeket képes tágabb 
összefüggésbe elhelyezni. Ennek révén válhat ugyanis nem 
esetleges módon értékkonzerváló folyamattá, s így lesz ez az 
etika a hit refl exiójává, amely nem lehet egy, e közös történet 
felett elillanó dolog, amely így aztán alkalmazhatatlanná vá-
lik. Ugyanakkor nem válhat egy leegyszerűsített szembeállí-
tásra irányuló törekvéssé sem (vö. Bonhoeffer 2015, 153. o.). 

Korunk individuumra építő szándékai között azonban 
nagyon bonyolultnak tűnik érvényt szerezni ennek a kö-
zösségre építő koncepciónak. Mindebben a normakövetés-
nek vagy normaelutasításnak a lehetősége is csak horizon-
tális dimenzióban jelenik meg. A normakövetés vagy nor-
maelutasítás önálló entitásként jelenik meg, függetlenítve 
magát annak értelmező, azaz narratív kontextusától. Eb-
ben az esetben maga a követés vagy elutasítás válik narra-
tívvá, amelynek következményeként az emberi cselekedet 
vagy egyéni preferenciáknak, vagy pedig az esetlegesség-
nek való, önmagára tekintő megfeleltetésnek az eszközévé 
lesz. Ez a közélet tekintetében egy koherencia nélküli, csak 
önmagára tekintő fragmentált valóságot teremt, amelynek 
a legnagyobb veszélye, hogy sem a konkrét etikai felelőssé-
get, sem pedig az esetlegesen szükségszerű kritikai távol-
ságtartás lehetőségét nem ismeri fel. A közélet ethosza te-

 8 Az utolsó gondolat tekintetében vö. Hobbes 1990, 321. o.; Bayer 
1998, 115–116. o.
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kintetében tehát joggal várunk ennél többet.9 S ez a többlet, 
amely a közélet etikájának refl exív mozzanataiban megmu-
tatkozik, nem más, mint egy habitus. A közélet etikája ép-
pen ezért habitusetika, ahol a habitus nem a be gya korolt 
etikai mechanizmusokat jelöli (legyen az akár pozitív, akár 
negatív), nem egy szűkített perszonalizmusról van szó, ha-
nem az Ige narratívájának történő megfeleltetésről, refl exi-
óról (vö. KD III/4: 12–13. o.). A közélet etikája tekintetében 
ez azt jelenti – Karl Barthra utalva –, hogy az az értékek 
eredetiségére, önazonosságára, megfelelőségére és megfe-
leltethetőségére kérdez rá (vö. KD II/2: 568–569. o.). A ha-
bitus fogalmának használatával, bár sok tekintetben össze-
kapcsolhatjuk azt a karakter fogalmával,10 arra helyezzük a 
hangsúlyt, hogy a közélet tekintetében megfogalmazott eti-
kai refl exió nem választható el az értékeinket meghatározó, 
értelmező és a megfeleltetés lehetőségét biztosító kontext-
ustól. Azt is mondhatnánk, hogy a habitusethosz azt igény-
li, hogy a keresztény ember Jézus Krisztus tanúja legyen a 
közéletben, a politikában (vö. Ellul 1984, 111. o.). Ez a ha-
bitusethosz nem a meglévő helyzettel való azonosulás gya-
korlata tehát (a feltétel nélküli elfogadás mozzanata), hanem 
az azon való túlmutatás felelősségét viseli magán.

A habitusethosz ugyanis az egyik legkomolyabb kihí-
vással szemben is segítség lehet. Ez pedig nem más, mint 
az etikai akkomodáció lehetséges veszélye. A közélet etiká-
jára tekintve az etikai akkomodáció abból a feltételezésből 
indulhat ki, hogy az álláspontja csupán egy a sok közül, s 
azok között is egy kisebb rétegnek a véleményét, szemléletét 
képviseli. Ezért merül fel gyakran az a kérdés is, hogy va-
jon van-e még ennek társadalmi súlya, relevanciája. Vitat-
hatatlan tény, hogy napjainkban értékek pluralizmusával 
állunk szemben, amely nem csupán a keresztény gondol-
kodáson kívülről tapasztalható, hanem a keresztény gon-
dolkodáson belül is. Ennek az utóbbinak a története még 
bizonyos tekintetben távolabbi múltra tekint vissza, ugyan-
is ezt a keresztény lelkiség történetének összefüggésében 
szükséges megértenünk.11 Az értékek pluralizmusa azon-
ban nem jelentheti azt, hogy nincs igazodási pont. Ilyen 
körülmények között is érvényesnek kell lennie egy olyan 
értékrendszernek, amelyben kölcsönösen tudunk osztoz-
ni, és amely egyben rámutat a pluralizmus korlátaira is.

A habitusetika lehetősége ugyanakkor módot nyújt ar-

 9 Ezt erősíti meg Hans Joas, aki állítja: „Az emberiség történelmében 
az erkölcsnek mindig két gyökere van (…) egyrészt az értékek és az érté-
kek szempontjából konstitutív tapasztalatok, másrészt az együttműkö-
dés feltételeire irányuló refl exió.” (Joas 2014, 66. o.) Az ethosz refl exív 
jellegéről már H. Richard Niebuhr is véleményt formált (1999).
 10 A keresztény etikai refl exióban Stanley Hauerwas az úgynevezett ka-
rakteretikai gondolkodásnak a megteremtője. Lásd Hauerwas 1981a; 2001. 
 11 Mély és lényegében feltáratlan téma még az ethosz és spirituali-
tás kapcsolatának vizsgálata, mégis azt mondhatjuk, hogy a közélet 
tekintetében érezhetjük ennek szükségét. E téma feltárása a jövőre 
vonatkozóan nélkülözhetetlen.

ra, hogy ne válasszuk szét az egyéni és a közösségi habi-
tus formálásának a kérdését. Ez ugyanis a közélet etikájá-
nak egyik leginkább sürgető témafelvetése és potenciálja. 
Ennek a keresztény hagyományban, különösen is a protes-
tantizmus tekintetében – s itt újra a lelkiség kérdésénél va-
gyunk – komoly hagyománya van. Nem szabad megfeled-
keznünk arról sem, hogy a protestáns etika története ismer 
olyan álláspontot, amely szerint a közösség habitusa nem, 
csak az egyéné formálható (lásd Niebuhr 1998). Ám azt még 
ezek az álláspontok is elismerik, hogy a közösségi habitus az 
egyénen keresztül formálható. Itt azonban óvatosan kell el-
járnunk. Ugyanis a habitus esetében nem egy pszichológiai, 
lelkiismereti tudatosságról van szó, hanem az Isten cselek-
vő jelenlétével számoló gyakorlatról. Ezzel tehát nem vetjük 
el azt a lehetőséget, hogy a közösség habitusa is formálható. 
Erről már az első keresztény gyülekezeti közösség is meg-
erősít bennünket, s lehetőségét az alábbi ábra is szemlélteti.

Így az etikai relevanciára vonatkozóan meg kell állapíta-
nunk, hogy azt egy együtt ható folyamatként kell keresnünk. 
Egyszerre belülről a külső rétegek felé haladva és kívülről a 
belső kör felé közeledve. Itt az egyén szabadsága és a társadal-
mi elvárások értéke találkozik egymással (vö. Bonhoeffer 
2015, 172–173. o.). Amennyiben nem így tekintünk rá, vagy a 
társadalmi konvenció (sensus communis) megértő értelme-
zést nélkülöző jelenségével, vagy pedig az egyén szabadsá-
gának korlátozásával szembesülünk. A habitusetika egyik 
lehetőséget sem támogathatja a közélet ethoszának vonatko-
zásában. Sokkal inkább arról van szó, hogy a közéleti etika 
mint habitusethosz az egyház számára egy egyszerre befelé 
és kifelé is irányuló folyamat kereteit adja meg. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a közélet etikáját habituse-
tikaként értelmezzük, abban az esetben egy lényeges követ-
kezménnyel kell szembesülnünk. Ezt a következményt egyér-
telművé teszi az, hogy a politikai hatalomgyakorlás (a politi-
kai habitus) tekintetében kérdéseket kell megfogalmaznunk. 
Azonban nem mindegy, hogy ezt milyen megközelítéssel és 
milyen céllal tesszük. Az egyik lehetőség az lehet, hogy kriti-
kai kérdéseink a rossz gyakorlat minimalizálását tűzik ki cé-
lul. Egy másik lehetőség arra való törekvésünk, hogy a közjó 
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vonatkozásában irányadók legyünk. Ez természetesen két pó-
lus. Azonban lehetséges egy harmadik út is, amely mindket-
tőt szem előtt tartja, s arra irányul, hogy milyen eszköz által 
lehetséges mindez (vö. Hauerwas 1981b, 236. kk.). A közélet-
ről való gondolkodás tehát magában hordoz olyan vetületeket 
is, amelyeket mi gyakran különálló etikai kérdésként keze-
lünk (egyébként nagyon helyesen), mint például a gazdaság 
etikáját, ám ezeknek bizonyos vonatkozásai nem választha-
tók el témánktól. A közélet etikája ennek megfelelően jövőo-
rientált és hosszú távú koncepciókban érdekelt.  

Egyrészt befele irányuló abban az értelemben, hogy ke-
retet ad a vitához. Ma leginkább, bizonyosan nem vélet-
lenül, de a társadalmi törésvonalak mentén megy végbe a 
közélet körül kialakuló vita. Ezek a törésvonalak alapvetően 
tematizálják a társadalom s gyakran az egyház valóságát is. 
A leginkább meghatározó téma a szegénység és gazdagság 
(vö. uo. 229. o.), azon belül is a szegénység, a társadalmi pe-
remlét kérdésének vizsgálta. Gyakori tapasztalásunk azon-
ban, hogy ezen vonalak mentén inkább egyet nem értés, 
egyfajta stigmatizációs folyamat játszódik le. Ennek meg-
oldására azonban nem élhetünk azzal az idealisztikus vá-
lasszal, hogy minden jó, ami változást hoz. Ennél többről 
van szó. A habitusethosz mint a közélet ethoszának lehet-
séges formája éppen az egyház számára adja meg azt a kere-
tet, amelynek alapján egy ilyen útkereső vita lefolytatható.

Másrészt kifelé is irányul. Ebben az értelemben a tár-
sadalmi valóság, a politikum számára nyújt lehetőséget, 
mintegy keretet a változáshoz. Amennyiben túlmutat a vi-
lág keretein, legalább annyira mutatja meg a változás ke-
reteit. Nem preskriptív, hanem csakis deskriptív jelleggel 
történhet mindez, amely éppen magára a lehetséges etikai 
szituációra készít fel.

Ennek alapján fogalmazhatunk meg néhány ilyen de-
sk riptív orientációt a közélet számára.

1. A közéletnek mindig szüksége van átmenetiségtudat-
ra. A politikai közösségnek szüksége van arra, hogy időről 
időre az emberek bizalmát elnyerje. Ez egyértelműen ma-
gában foglalja az időbeliség karakterét. Míg a keresztény 
gondolkodás és így a habitusethosz is a végső célra tekint, 
a közélet számára a mozgástér a jelen. A politikum munká-
jához az emberi valóság megtapasztalásának realitása tar-
tozik, még akkor is, ha van ebben – amennyiben felelős-
séggel teszik – jövőorientálás. Ki van téve változásnak, for-
málódásnak, kritikának és krízisnek. Ezért egyáltalán nem 
mindegy, hogy milyen kontextusban jelenik meg. A politi-
kum tehát minden körülmények között nem a majd követ-
kező felől, hanem a jelen felől értelmezendő. A politikum 
ezért az idő által behatárolt valóság. Ennek értelmében nincs 
olyan politika, amely magát abszolútnak tekintheti. A jelen 
lehetőségeivel kell felismernie a jövő felelősségét. A politi-
ka így nem az idő teljességében, hanem az a felé haladó vi-
lág valóságában ölt testet, ami éppen ezért nem esetleges, 
hanem szükséges. Így maga az átmenetiség fi gyelmeztet a 

politikum feladatára, hiszen a politikum szereplőinek fi -
gyelmét is a jelenre s a jelenből értelmezett jövőre irányítja.

2. Ez az átmenetiség mélyíti a személyes felelősséget. Az 
átmenetiség tudata nem tesz felelőtlenné! Maga hívja életre a 
közéletben történő aktivitás habitusát (Tillich 1963, 3: 406. o.).

3. Itt jelenik meg egy, a lokálist is magában foglaló ál-
talános igény. Ennek különösen is nagy jelentősége van a 
mai fragmentálódott társadalmakban. Még inkább erő-
södik ez a belátásunk, ha szembesülünk azzal a mai prob-
lémával, miszerint már nem az individuumértelmezés tá-
maszt kérdéseket elénk, hanem a szeparálódott, elszigete-
lődött egyén. Amikor a zóon idion a kifejezés legszorosabb 
értelmében válik önrefl exió nélküli vákuummá. A politi-
kum azonban nem vákuumjelenség, ami azzal együtt igaz-
nak mondható, hogy mára a nagy elbeszélő narratívák hi-
ánya, eltűnése nem támogat ilyen általános politikai rele-
vanciát. A protestáns hagyománynak azonban van ilyen, 
éppen a habitust formáló megigazulástana.12

4. Szükséges a különbségtétel a fi nis és a telosz között. 
A fi nis ugyanis egyszerűen a végéhez közeledő történelemre 
utal, ami alkalmas arra, hogy a jövő biztosítása miatti aggo-
dalmaskodást életre hívja, amely így hajlamos arra is, hogy 
csak instant válaszokban gondolkodjon. Ahogy Reinhold 
Niebuhr állítja: „Minden történelmi valóság bizonytalan.” 
(1996, 292. o.) A felelősségteljes politikum azonban a telosz 
által meghatározott. A teloszra, azaz az értelmes célra fi gye-
lés megértést, értelmezést igényel, amely nem engedi, hogy a 
politikumot a történelmi realitás elnyelje. Ebben az értelem-
ben a telosz habitust formál (Vö. Moltmann 1970, 88. o.). 

5. A politikum állandóságot igényel, s erre tekintettel 
nem lehet érdekelt a jövő lehetőségeinek polarizálásában. 
A politikumnak tisztában kell lennie azzal, hogy nem a jö-
vőnek van reménysége, hanem a reménységnek van jövő-
je.13 Ez a jövő azonban transzparens, ami azt jelenti, hogy 
törekszik elkerülni a puszta institucionalizmust. A remény-
ség egy új valóságra (az új teremtésre) tekint, ahol az egyén 
személyes elköteleződése az élet másokkal való megosztá-
sának felelősségét jelenti.

6. Amennyiben a politikum egy igazságosabb és jobb 
társadalmi közösségért munkálkodik, akkor annak a közjó 
és nem az összjó összefüggésében kell történnie. A politi-
kum nem lehet egyszerűen csak – annak a társadalom éle-
tében betöltött jelentős szerepére tekintettel sem – a gazda-
sági növekedéssel, gazdasági mutatókkal elfoglalt. A politi-
kumnak nem ennek a célnak kell csak megfelelnie. A közjó 
munkálása érdekében a politikumnak meg kell találnia az 
utat az összjó puszta utilitariánus racionalizmusa és a pő-
re idealizmus között, s így tudatában kell lennie az embe-
ri valóság hatalomra törekvő realitásának.

 12 Ebben a vonatkozásban azonban nemcsak a megigazulástan, hanem 
a Krisztus hármas tisztéről szóló tanítás is nélkülözhetetlen segítség. 
 13 „Hoff nung antizipiert die Zukunft .” (Moltmann 1970, 57. o. )
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É V F O R D U L Ó e

Az igehirdetők ébresztője
g  A D Á M I  L Á S Z L Ó

 Túróczy Zoltán – aki most százhuszonöt éve, 1893. október 23-
án született Arnóton – nem csak általánosságban volt az ébre-
dés embere és élenjáró munkása egyházunkban. Isten külön-
leges módon rábízta a lelkészek ébresztését. Felrázó, szívekbe 
hasító erővel szembesítette lelkésztársait is az élő Istennel, a 
bűnkérdéssel és a bűnösök Megváltója iránti személyes hit igé-
nyével. Hiszen „szakértőként” senki sem fog bejutni a menny-
be, Isten örök országába: mi, lelkészek sem! A személyes hitre 
jutás és a hitben való megújulás, az Úrral való kapcsolat elmé-
lyülése – mind az üdvösségünk, mind a szolgálatunk tekinte-
tében – számunkra is elengedhetetlen. Rutinos „papi” beszéd 
és viselkedés helyett arra van szükség, hogy Krisztus benső 
ismerete, a kegyelem személyes elfogadása és bizonyossága 
hassa át maguknak az igehirdetőknek a lényét és szolgálatát.

Isten Szentlelke munkálkodásának megrendítő csodája 
volt az, ahogyan – jelentős mértékben Túróczy Zoltán tevé-
kenysége révén – az evangélikus lelki ébredés a lelkészek és 
más egyházi munkások – köztük a pedagógusok (!) – ébre-
désén keresztül elevenítette és termékenyítette meg akkor 
egyházunk életét. A pedagógusok között gondoljunk most 
csak nyíregyházi vonatkozásban például a még 1933-ban élő 

hitre jutott, Szegedről származó Rejtő Mária mellett Urbán 
Erzsébetre (Zsóka néni), Trausch Erzsébetre (Liza néni), a 
fóti evangélikus kántorképzés „motorjává” lett Kiss Jánosra 
vagy a még köztünk lévő Hegymegi Ilonára (Ilus néni), de 
másokra is. A lelkészeket most nem is próbálom sorolni… 
A diakonisszákat pedig szintén csak megemlítem.

Kovács Géza, az egy nemzedékkel fi atalabb egykori győri 
szolgatárs ezt írta 1996-ban, a püspök halálának (Győr, 1971. 
november 22.) huszonötödik évfordulója kapcsán megjelent 
megemlékezésében: „Fülembe cseng Turóczy Zoltán minden 
kétséget kizáró hangja: Isten akarja a megújulást, az ébredést 
személy szerint is, és rajtunk keresztül az egyházban is. Tel-
jes életében elkötelezettje volt az Isten parancsának, a meg-
újulásnak és az ébredésnek. Számára az ébredés szolgálata 
Isten parancsa, a mi dolgunk pedig az engedelmesség. Ilyen 
értelemben sürgeti, küldi lelkésztársait és világiakat, akik az 
Isten igéjében kijelentett és a golgotai keresztben megraga-
dott evangélium alapján állnak, álljanak az egyház megúju-
lása, az ébredés szolgálatába.” (Kovács 1996) 

Az alábbi mondatokban pedig lényegi leg annak az ösz-
szefoglalását olvashatjuk Kovács Gézától, amit az 1943. ok-
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Az igehirdetők ébresztője a

tóber 18–21. között Nyíregyházán Jónás könyve alapján 
tartott lelkészevangélizáción is szolgatársai szívére helye-
zett Túróczy püspök úr (nyíregyházi lelkésszé és tiszake-
rületi püspökké 1939-ben választották): „Az ébresztő ige-
hirdető prédikátor kötött paranccsal, üzenettel érkezik. 
Mit üzen az Isten, nem könnyű megkapni, megtalálni, ki 
kell tusakodni. Csak az imádság segít, nem használ sem-
miféle kommentár. Nem szabad azonban 
elfelejteni azt sem, hogy amit az ébresz-
tő igehirdető hirdet, az vallomás, bizony-
ságtétel. Mit tud mondani megtérésről, 
bűnbánatról, kegyelemről az a prédiká-
tor, aki maga mindezt nem élte át szemé-
lyesen gyötrelmeivel és örömeivel? A bi-
zonyságtétel nem tudomány, és a prédi-
kátor nem tudós. Nem a tanulmány tesz 
alkalmassá a bizonyságtételre, hanem a 
hívő lélek. Nem kell neki okvetlenül ma-
gáról beszélni. Amit azonban mond, ab-
ban benne kell lenni meggyőzően az átélt 
dolgok valóságának és bizonyságának.”1

Pap az ébredés ellen címmel – mint 
annyi más igehirdetése – könyv alakban is megjelent a nyír-
egyházi lelkész evangélizáció. Bevezetőjében ezeket a sorokat 
olvashatjuk Túróczy Zoltántól: „Életutam félszázados határ-
kövénél bűnbánatom, könyörgésem és hálám jeléül teszem 
le az egyház kegyelmes Urának lábai elé.” (Túróczy é. n., 3. 
o.) Így ünnepelte ötvenedik születésnapját: az egyház Urá-
nak akart szolgálni, célja pedig elsősorban az egyház ébre-
dése és megújulása minden téren. Irányt adott ezzel társai 
szolgálatára nézve is, hogy számukra is az élő Úr üdvözítő 
akarata s ezért az ébresztés feladata legyen az elsődleges.

Az ébresztő igehirdetések Túróczytól tanult tartalmá-
nak összefoglalását megint Kovács Géza cikkéből idézem: 

„Isten menteni akarja a bűnös embert, keresésére indul. 
Ezért jelent meg emberi formában közöttünk Jézus. Isten 
haragszik a bűnre, bünteti, és a végső ítéletben kárhozatra 
ítéli. A bűnössel szemben azonban türelmes, irgalmas, és 
menteni, üdvözíteni akarja. A bűn azonban nem por, ami 
letörölhető, nem daganat, ami kioperálható, hanem vele-
született természete az embernek. Ha csak ráragadt vala-
mi volna, megszabadítható volna emberi erővel és segít-
séggel. Mivel azonban természetes állapota, szabadítóra 
van szüksége. A szabadítás egyetlen lehetősége a váltság. 

Isten engedi az embert olyan próbálkozásokra, me-
lyekkel szeretné magát kiemelni a bűn mocsarából. Hadd 
tanulja meg az ember, milyen tehetetlen, míg el nem jut 
odáig, hogy elismeri nyomorult voltát, és kimondja maga 
felett az ítéletet: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít 
meg engem e halál testéből!? 

Az ébresztő igehirdetés egyszerre törvény és evangéli-

 1 Kovács 1996; vö. Az ébresztő prédikátor. In: Túróczy é. n., 46–56. o.

um. A törvény Isten haragjának és ítéletének hirdetése az 
Isten szerint való megszomorodásra, bűnbánatra. Az evan-
gélium a megváltó kegyelem hirdetése. Erre a hitre azon-
ban el kell jutni, melyet az igehirdetéssel ébreszt az Isten 
Szentlelke ott és akkor, amikor akarja. 

A kegyelmes Istent kereső ember szükségképpen bele-
ütközik a keresztbe. A kereszt súlyos ítélet az ember felett, 

másrészt biztosítja számunkra Isten raj-
tunk könyörülő irgalmasságát és megbo-
csátó szeretetének nagyságát, kegyelmét 
személyválogatás nélkül. Egy nagypén-
teki igehirdetésének megdöbbentő témá-
ja így hangzik: Az ember Istent öl, az Is-
ten embert ment. 

Az ébresztő igehirdetés súlypontja a 
váltság. Ez Isten üdvösségrendje. Így tet-
szett neki. A váltság, Krisztus keresztáldo-
zata, helyettes elégtétel. Halála az Atya aka-
rata és a Fiú engedelmessége által engeszte-
lő áldozat. Jézus magára vállalta bűneinket, 
hogy kiengesztelje érettünk az Atyát. A ki-
engesztelés eredménye bűneink bocsánata. 

Ugyancsak nem olcsó kegyelem. Bűnbocsánatom ára az ön-
magát értem is feláldozott Krisztus! Tehát a kereszt áldozat 
nem jogi aktus, hanem Isten atyai nagy szeretete. Elfogadá-
sához hit kell, amely elfogadja ezt a nagy kegyelmi ajándé-
kot, bűnei bocsánatát. Üdvbizonyosságunkat tehát nem em-
beri érdemre vagy élményre alapozzuk, hanem a keresztál-
dozat objektív tényére és valóságára.” (Idézi Kovács 1996)

Hadd álljanak itt ezzel kapcsolatban a püspök tulajdon 
szavai: „Lehet-e ennél többet tenni a bűnös ember meg-
mentésére üdvösségünkért, örök életünkért? Uram a ke-
reszten mindent elvégezett érettem. Lehet-e nagyobb bűn, 
mint nem törődni ilyen nagy üdvösséggel? Bizony a mi Is-
tenünk bővölködik a megbocsátásban. Nem azért, mert ez 
a mestersége, hanem azért, mert ilyen a szíve.” (Uo.)

Az első evangélikus lelkészevangélizációt egyébként még 
győri lelkészként tartotta Túróczy Zoltán. A Lelkipásztor 
szerkesztőségének rendezésében került erre sor 1938 augusz-
tusában a Balaton partján. Közel kilencvenen vettek részt 
ezen az evangélizációs konferencián, a Dunántúli Egyház-
kerület pedig könyv alakban is kiadatta az előadások és áhí-
tatok anyagát. A könyv ajánló soraiban ezt írhatta le az ige-
hirdetők ébresztője: „Mikor mindez hallható volt, tetszett 
Istennek, hogy életet teremtő felséges igéjét belealázza ezek-
nek a mondatoknak szolgai formájába, s így a hallásukból 
hit támadjon. Könyörgöm Hozzá, s tudom, hogy velem kö-
nyörögnek mindazok is, akik hallgatói voltak ez igéknek, 
támasszon hitet az olvasásukból is.” (Túróczy 1938, 3. o.)

Nem tudom, milyen sokan vannak azok, akiknek az éle-
tében Isten beteljesítette ennek a régi imádságnak a meg-
hallgatását, de azt tudom, hogy ennek az imádságnak egyik 
meghallgatása az én hitem és szolgálatom is. 
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Magam nem ismerhettem személyesen Túróczy Zol-
tánt. Csak halála után másfél évvel kerültek kezembe könyv 
alakban megjelent igehirdetései először. (Isten különös 
ajándéka és elfedező szeretete nyilvánult meg abban, hogy 
D. Ordass Lajost viszont személyesen ismerhettem, teoló-
giai hallgató koromban többször meglátogathattam, s má-
ig őrizhetem felavatásomra – 1978 nyarán, másfél hónap-
pal halála előtt – írt levelét is.)

Még 1973 tavaszán, amikor végzős matematika–fi zi-
ka tagozatos gimnazista voltam, ilyen igékkel készítget-
te a személyes hitre és a lelkészi szolgálatra való elhíváso-
mat az Úr: „…eljegyezlek téged magamnak örökre…” (Hós 
2,18; Károli-ford.), és „Nem ti választottatok engem, hanem 
én választottalak titeket…” (Jn 15,16) Megszületett a döntés 
bennem: a kitűnő érettségi után – visszavonva jelentkezé-
semet a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Ka-
ráról – jelentkeztem az Evangélikus Teológiai Akadémiá-
ra. Ekkor, a nyári szünetben kaptam egy csomagot Birta-
lan Tibortól, a matematikatanáromtól. Az 1930-as és ’40-es 
évek protestáns lelki ébredéséből származó, főleg az Evan-
gélikus Evangélizáció működési köréből való kiadványok 
voltak benne, de köztük volt például James Stewart igehir-
detéseinek gyűjteménye is: Mit mond egy híres labdarugó 
Krisztusról. Ebből a küldeményből olvashattam (példá-
ul Diósjenőn, málnaszedés idején, apai nagyszüleim há-
zában) A. J. Pietilä fi nn evangélikus professzor könyvét, 
amelynek címe: A bűn mardosása és az Isten békessége. Ez 
a könyvecske lett Isten döntő eszköze abban, hogy – lelké-
szem, Bolla Árpád előtti személyes bűnvallásban – igazán 
megnyíljon a szívem az Úr Jézus befogadására.

Két Túróczy-könyv is volt a hívő tanáromtól kapott 
csomagban, amelyek Isten Lelkének szintén fontos esz-
közei lettek számomra. Az egyik a könyv alakban kiadott 
„láthatatlan evangélizáció” volt a samáriai asszony törté-
netéről, akit Jézus nem hagyott kitérni a bűnei beismerése 
elől (Túróczy 1947). A másik pedig az a bizonyos első lel-
készevangélizáció, amely „Én a prófétákra támadok” cím-
mel jelent meg. Ez a könyv egész lelkészi szolgálatomra vo-
natkozóan, az indulástól kezdve mindmáig meghatározó 
jelentőségű lett! Hadd álljon itt belőle egy – a mai antro-
pocentrikus teológiai, lelkigondozási irányzatok közepet-
te még inkább aktuális – lelkiismeretünket Isten igéjének 
erejével ébresztő, hosszabb idézet:

„Ha ártalmatlannak tart bennünket a Sátán, az azért 
van, mert arra a meggyőződésre jutott, hogy több bennünk 
a szeretet az emberek iránt, mint az Isten iránt. A tapintat 
és az elővigyázat bálvánnyá lett nálunk, éppen ezért letom-
pítjuk az Ige provokáló élét, elmélkedéssé limonádésítjuk a 
harci riadót, elhallgatjuk az Ige konkrét ítéletét, tehát meg-
hamisítjuk az Igét. Minden igazi prédikáció és lelkipász-
tori ténykedés ítélet is. Nem az én ítéletem, hanem az Iste-
né a bűn fölött, és ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gya-
nú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük.

Ha ártalmatlannak tart bennünket a világ, az azért is le-
het, mert úgy látja, hogy a saját dicsőségünket keressük. Jé-
zus előtt két út állott: Mohamednek és Krisztusnak az útja, 
Ő az utóbbinak útját választotta. Minden lelkipásztor előtt 
is ez a két út áll. Vagy dicsőségben, hatalommal, karddal 
akar missziót végezni, vagy megy a Krisztus útján, és a ma-
ga megöldöklésén át akar eljutni a Keresztig. Mohamedet és 
az ő tanítványait nyugodtan engedi dolgozni a Sátán, mert 
azok a maguk dicsőségét keresik és az ő köreit nem zavarják.

Ha ártalmatlannak tart minket a világ és annak fejedel-
me, az azért is lehet, mert úgy látja, hogy nincs bennünk 
semmi missziói lendület. Elgyávult keresztyének vagyunk, 
nyugalomba vonult katonák, nagyszájú obsitosok, akik me-
séket tudunk mondani soha nem vívott háborúk győzel-
meiről. A harcmezőről rég levonultunk, bezárjuk Jézust a 
léleknek világába és azt hisszük, hogy az emberek fel fog-
nak hagyni bűneikkel anélkül, hogy észrevennék. Krisz-
tus-csempészek vagyunk, akiknek nincs bátorságuk ah-
hoz, hogy nyíltan kiálljunk portékánkkal, hanem úgy sze-
retnénk selyempapírba csomagolva vagy sziruppal leöntve 
beadni mondanivalónkat az embereknek. Pedig Krisztust 
észrevétlenül becsempészni a világba nem lehet. Minden 
egyház, amelyben megszűnik a missziói lendület és bátor-
ság, fogatlan, vén oroszlánná lett, amelyet a kisgyermek is 
ölébe vehet, nem kell félnie tőle.

Ha ártalmatlanok vagyunk a Sátán szemében, az azért 
is lehet, mert nem az Istené, hanem a Sátáné vagyunk. Ne-
ki szolgálunk. Minden lelkész, aki nem azon az úton halad, 
amelyen az Isten a maga dicsőségét akarja szolgálni, a Sá-
tánnak szolgál. Így értjük meg azt, hogy miért mondja Pál 
apostol: Jaj nékem, ha minden jót mondanak rólam az embe-
rek! Kérdezd meg magadtól, Testvérem: Vannak-e ellensége-
id, de a Krisztusért? Nem a magad fogyatkozásaiért, hanem 
a Krisztus ügyéért! Van-e szakadás a gyülekezetben, csalá-
dokban, van-e kellemetlenséged Krisztusért végzett munká-
dért, és ha nincs, döbbenj meg: Jaj nekem! Ennek a világnak 
az a legrosszabb lelkipásztora, aki ellen nincs semmi kifogás, 
akivel mindenki meg van elégedve. Biztosra veheti, hogy Ura 
és Istene nincs vele megelégedve.” (Túróczy 1938, 63–64. o.)

Igen, éppen ezekre a Túróczy-mondatokra is visszave-
zethetők azok a vallomásaim és állásfoglalásaim, amelyek-
kel például az esperesjelölti fórumra készített írásomban 
találkozhattak sokan 2006-ban: „Mint akit Jézus Krisztus 
a vérén vásárolt meg, nem emberek kedvét, hanem embe-
rek üdvét kell keresnem, Isten akarata szerint. Nem szer-
tartásmesternek rendelt az Isten, hanem az Ő szolgájának, 
hogy az Ő igényével és az Ő igéjével szembesítsek minden-
kit, akit csak elér a szavam.”2

Az Úr Jézus iránti személyes hitben való elindulásom 

 2 Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség Levéltára (Iktatott levelek): 
72/2006.sz. irat, Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye Fórumá-
nak (jelöltek bemutatkozása, 2006. március 14.). Írta: Adámi László.
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óta mindig nagy lelki éhséggel vettem kezembe Túróczy 
Zoltán könyveit. Különös öröm volt számomra, amikor 
(még teológiai hallgató koromban) Diósjenőn, nagyszüle-
im kis vályogházának padlásán ugyancsak megtalálhat-
tam két evangélizációs könyvecskéjét: Erőszakoskodóké a 
mennyek országa (utolsó oldalai hiányoztak) és Az Úr az 
én pásztorom! Az előbbiből – amely Bartimeus történetét 
(Mk 10,46–52) dolgozza föl – hadd idézzek még néhány 
sort: „A vak Bartimeus új látása megigézett látás. Nem lát 
mást, csak Jézust egyedül. Azért nem is tekintget sem jobb-
ra, sem balra, csak Jézusra. A megtért ember mindig ilyen 
megigézett látású ember. Mindig egy-ügyű ember. Csak egy 
ügye van. Csak egy dolog vagy egy személy érdekli: Krisz-
tus és Krisztus ügye.” (Túróczy 1946, 49. o.)

Szeretnék ilyen „egy-ügyű”, Jézus Krisztusra néző em-
ber lenni és maradni mindig!
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Emlékezés Sághy András evangélikus lelkész szolgálatára
1945–2018

g  V O E L K E R N É  K O V Á C S  M Á R T A

 „Az Úr az én pásztorom!” – szólt az ige a június 30-án el-
hunyt Sághy András lelkész testvérünk gyászjelentésén, és 
jelzi a sírkövön is földi nyughelyét. Annak a követségében 
járt, aki ezt mondta magáról: „Én vagyok a jó pásztor; a jó 
pásztor életét adja juhaiért.” 

Hogyan, mikor kapta az elhívását, nem tudhatjuk. De 
azt igen, hogy ott volt előtte elődeinek hite, bizonyságté-
tele, útmutatása. A nagymamáé, aki az első világháború 
után özvegyen maradt négy gyermekkel. És attól kezdve 
mindennap, amikor megszólalt a déli harangszó, letette a 
munkát, kezét imádságra kulcsolta, és elénekelte az éne-
ket: „Te vagy reményem sziklaszála […]. / Hozzád sóhajt, 
aki erőtlen […]. / A dúlt szívnek te adsz nyugalmat, / Ál-
dás fakad kezed nyomán.” Ott volt előtte a lelkész édesa-
pa, Sághy Jenő példája, akinek hite és hűsége a legnehe-
zebb időben próbáltatott meg. És az élet dolgait éppen csak 
hogy megismerő kamasz gyermek láthatta, hogy jöhetnek 
idők, amikor a Krisztus-követésnek igen nagy ára van: az 
út nem dicsőségbe, hanem gyalázatba vezet, egészen a má-
rianosztrai börtönig…

Sághy András útja a győri Révai Miklós Gimnáziumon 
át vezetett a budapesti evangélikus teológiára, és a végzés 
éve, 1969 egyben házasságának kezdete is: Lakatos Márta 
óvónővel. Az út ezek után már közös: vele és a két fi úval: 
Andrással és Balázzsal.

A Somogy megyei Vése, ahol hét esztendeig lelkész apó-

sának az utóda lett; aztán a Veszprém megyei Nagyalásony–
Dabrony óriási szórványkörzete és végül Celldömölk artiku-
láris gyülekezete voltak szolgálatának állomásai. Mindenütt 
építette kövekből a lelki otthonokat, és építette a lelkeket.

Volt benne valami lutheri, és nem csupán robusztus 
termetében, hanem lelki alkatában. Egyenessége, kiállása; 
hogy beszédében az igen igen volt, a nem nem, tudva, hogy 
„Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embe-
reknek”. A reformátorral rokonította a lelkében lobogó tűz, 
szenvedély; még a szent harag is, ha valami általa felismert 
és képviselt igazság sérült. De mindenekelőtt lutheri volt 
gyermeki lelkülete, amellyel újra és újra rácsodálkozott Is-
ten kegyelmére. Az evangéliumra. Ahogy ő mondta annyi-
szor: „Isten lefegyverző kedvességére.” 

Krisztus, a jó pásztor lelkületével indult nyája után. 
Szívügye volt a beteglátogatás: minden héten végiglátogat-
ta a kórházakat Ajkán és Celldömölkön, hogy Isten szere-
tetének bizonyosságát nyújtsa vigasztaló beszélgetésekben, 
imádságban és énekben, az úrvacsora szentségében. A be-
tegek mellett másik szívügye a kicsinyek voltak: a megva-
lósuló celldömölki Hajnalcsillag-óvoda, hogy a gyermekek 
minél előbb megismerhessék a jó pásztort, és ebben a mun-
kában óvónő felesége mindvégig támogathatta. 

Sághy András lelkész testvérünk Keresztelő János 
ünnepén született. Idén június 24. vasárnapra esett, így 
születésnapján még együtt lehettünk a templomban, Ke-
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menesmagasiban, ahol utolsó tíz nyugdíjas évüket töl-
tötték feleségével. Gyermeki büszkeséggel mutatta a kis 
aranykeresztet zakója hajtókáján: felesége születésnapi 
ajándékát. Tudtuk, hogy ennél nagyobb és díszesebb ke-
reszt viselésére is jogosulttá vált ez év tavaszától az em-
beri elismerés jeleként (március 15-én megkapta a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt kitüntetést). De legvégül már 
csak az számít, hogy Gazdánk elmondja majd felettünk 
a mondatot: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű vol-
tál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lako-
májára!” ( Mt 25,23)

Sághy András lelkész testvérünk földi öröme és büsz-
kesége a nyájhoz visszavezetettek, a megvigasztalt lelkek 
békessége volt. Annak öröme, hogy családjának is pásztora 
lehetett. Fiai elmondhatják: Isten jóságos szavát, gondos-
kodó szeretetét tudták megszólaltatni feleségével együtt 

gyermekeiknek, akik hivatásukkal, életükkel maguk is a 
jó pásztor szolgálatába szegődtek. 

Így marad meg előttünk Sághy András, utolsó születés-
napjáról, kis aranykereszttel zakója hajtókáján. Nem tud-
hattuk, hogy két nappal később milyen nagy keresztet rak 
majd vállukra az Isten. És aki annyi haldoklóra adott ál-
dást, végül neki is jutott belőle: lelkész fi a mondhatta felet-
te a zsoltárt: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” 
(23,1) Idősebb fi a pedig utoljára az aznapi igét olvashatta, 
amely az itt maradóknak ígéri: „Az Úr meggyógyítja a meg-
tört szívűeket, és bekötözi sebeiket.” (Zsolt 147,3)

Temetése július 22-én volt e sorok írójának szolgálatá-
val. Abban a bizonyosságban búcsúztunk tőle, hogy sem 
élet sem halál nem ragadhat ki minket annak a kezéből, 
aki ezt mondta: „Én vagyok a jó pásztor; a jó pásztor éle-
tét adja juhaiért.”

Lelkészakadémia

f Folytatás a 377. oldalról

Felkészülés egy váltásra: nyugdíjba menni – egy fordulópont ajándékai és kihívásai
Helyszín, időpont: Révfülöp, 2018. november 11–14.
Szervezők: Gáncs Péter, dr. Schneller István, dr. Joób Máté

Lehet-e közösen beszélgetni arról, amivel még gondolati szinten is nehéz találkoznunk? Tud-e segíteni az, aki alig 
várja, hogy nyugdíjba menjen, annak, aki előre fél, hogy mi lesz vele az aktív szolgálati évek után? Hogyan lehet Isten 
elé letenni a szolgálat éveit, és hogyan lehet megtervezni a következő életszakaszt? Nyugdíjba tud-e egyáltalán menni 
a lelkész? Ilyen és hasonló kérdéseket szeretnénk közösen feltenni a tervezett rendhagyó lelkészakadémiai kurzuson, 
amelyre szeretettel hívjuk azokat a lelkészeket, akik az elkövetkezendő öt évben fogják letenni az aktív lelkészi szolgá-
latukat. Azok felé is nyitott a kurzus, akik az utóbbi években mentek nyugdíjba, de még nem tartják későnek az ilyen 
jellegű kérdések közös átgondolását. 

Jelentkezési határidő: 2018. október 28.

Próbaidő élesben – ordinálva, de még nem beiktatva
A beosztott lelkészi évek kihívásai és lehetőségei
Helyszín, időpont: Révfülöp, 2018. december 2–5.
Szervezők: Szabóné Mátrai Marianna, dr. Joób Máté

A kurzusra azokat a lelkészeket hívjuk, akik még nem tették le a parókusi alkalmassági vizsgát, vagy akik közvetlenül 
a vizsga után végzik lelkészi szolgálatukat. A kurzus során szeretnénk közösen átbeszélni mindazokat a kérdéseket, 
amelyek kifejezetten erre a szolgálati időszakra jellemzőek. 

A lelkészi szolgálat első éveinek egyik legizgalmasabb kihívása, hogy megteremtsük azokat a külső kereteket és 
elő moz dítsuk azt a belső nyitottságot, amelyben késszé válunk a folyamatos változásra és fejlődésre istenkapcsola-
tunkban és gyülekezeti szolgálatunkban. Ennek az időszaknak a másik izgalmas feladata, hogy felismerjük azokat a 
személyes karizmákat, amelyekkel a saját szolgálatunkat tudjuk egyedivé és színessé tenni. Ezekben az első években 
persze olyan nyugtalanító kérdésekkel is találkozhatunk, amelyek hosszú távon is megnehezítik a szolgálatunkat. 
E kérdésekkel történő őszinte találkozásra is lehetőséget kínál a kurzus.

Jelentkezési határidő: 2018. november 18.
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 Szentháromság ünnepe után 22. (biblia-) 
vasárnap

f Lk 7,20–23

Igehirdetési előkészítő 

Olvass a sorok között

A vasárnap jellege

A bibliavasárnap az egyházi évben bármikor megtartha-
tó, hagyományosan a legtöbb helyen a reformáció ünne-
pét megelőzően tartjuk egyházunkban, míg a református 
egyházban március első vasárnapján tartják. 

Az elnevezésből nem következik, hogy a Bibliát mint 
szent könyvet mutassuk be, hanem Isten kinyilatkoztatá-
sának forrásaként, amely Krisztusra mutat, Krisztust pré-
dikálja (Hafenscher 2010, 397. o.). 

A kiírt textus nem fordult elő korábban, mégis jól kap-
csolódik a vasárnap témájához: Amik felőle megírattak! Jé-
zus ugyanis éppen arra mutat rá, amit felőle megírtak.

Amit a textusról tudni kell

A kiírt perikópát a 19. és 20. versekben már érdeklődő Ke-
resztelő János kérdésével együtt kell látnunk, aki korábban 
Jézust is megkeresztelte, és aki az „erősebb” utána érkező-
ről prédikált. Most úgy tűnik, mintha a próféta elbizony-
talanodott volna.

A Máté evangéliumában is szereplő szakasz szinte 
egy az egyben megegyezik a lukácsival, azonban Máténál 
megtudjuk, hogy a Keresztelő börtönben van, amit Lukács 

evangélista nem említ meg. Számára inkább a Jézusban va-
ló megbizonyosodás és annak előkészítése a hangsúlyos. 

A Keresztelő Jánoshoz érkező tanítványai beszámol-
nak Jézus csodáiról, amelyekről a hetedik fejezetben is ol-
vashatunk, úgymint a kapernaumi százados szolgájának 
meggyógyítása vagy a naini ifj ú feltámasztása. Utóbbi Illés 
próféta történetével, azon belül a sareptai özvegy gyerme-
kének feltámasztásával (1Kir 17,23) áll párhuzamban. Ke-
resztelő szavaiban ott feszül a kérdés a csodák és más Jé-
zust kísérő események kapcsán: Kicsoda Jézus?

Az  kifejezés nem közismert messiási cím, 
de az Ószövetségben is találunk utalást az Úr érkezésére 
(Ézs 40,10; Zak 14,5; Dán 7,13). Az eljövendő így egyszerre 
fejez ki bizonyosságot, hogy az Úr érkezik, és bizonytalan-
ságot, mert nem egyértelmű, hogy miért Jézusban igazo-
lódik ez a várakozás.

A próféta két tanítványt hívat magához, ami az Ószö-
vetség szerinti hiteles tanúskodáshoz kell (5Móz 19,15). Bár 
a Keresztelő tanítványai korábban beszámoltak Jézus cso-
dáiról, mikor az Úrhoz érkeznek, már tudható, hogy majd 
hiteles tanúk beszámolójára támaszkodhat az olvasó. Ők 
azok, akik látják Jézust ismét csodákat tenni, éppen ab-
ban az órában. Így válnak János tanítványai szemtanúvá.

Lukács megismételteti a kérdést, immár a tanítvá-
nyokon keresztül: „Te vagy-e az eljövendő, vagy mást vár-
junk?” Ebben az összefüggésben az is felmerülhet az olva-
sóban, hogy már-már okafogyottá vált a kérdés megvála-
szolása, hiszen Jézus igazolta magát a csodákban. Jézus 
mégis segíteni próbál a bizonytalanságtól szenvedő, sokat 
látott prófétának, Keresztelő Jánosnak, hogy reménysége 
nem hiábavaló és nem félreértett. Jézus nem mondja ki 
magáról, hogy ő a Megváltó, hanem csak utal rá. A meg-
fejtést és a végső következtetés levonását a kételkedők-
re hagyja. Erről hallottak a tanítványok, akik így fülta-
núkká is válnak. 
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A felsorolásában szereplő kísérő jelek (vakok látnak, 
sánták járnak, leprások tisztulnak, süketek hallanak és ha-
lottak támadnak fel, szegényeknek hirdettetik az evangé-
lium) az Ószövetség több ígéretével és prófétájával össze-
kapcsolódva mutatnak rá Jézus alakjára. Ebből világossá 
válik, hogy Jézus több mint próféta, sokkal inkább a pró-
féciák beteljesítője. Ő az ígért Eljövendő.

A szegények különösen is kiemelhetők ebből a csoport-
ból, hiszen a hetedik fejezetet megelőzően Jézus kétszer is 
beszél róluk, Lukács evangéliumában pedig külön hang-
súlyt kapnak. Jézus egyszer a názáreti zsinagógában, az 
Ézsaiástól származó rész (61,1–2) felolvasásakor mutat rá 
szolgálata kezdetén, hogy a szegényekhez jött (Lk 4,18). De 
a boldogmondások első célzottjai is ők! (Lk 6,20)

A , amelynek az Ószövetségben a héber ani a 
megfelelője, függőséget vagy ráutaltságot jelent. Ez lehet 
szociális jellegű, utalva a nélkülözőre, aki anyagiakban 
magasabb szinten állókra van utalva. De lehet vallási jel-
legű függőség is: az ember Istenre utalt. Ők azok, akik ter-
mészetszerűleg jobban ki vannak szolgáltatva. Jézus ki-
jelenti, hogy Isten az ő oldalukon áll, fi gyelemmel kíséri 
őket. Ők az üdvösség várományosai, akiknek Isten orszá-
gában jóllakottságban és felszabadultságban lehet részük 
(Kocsis 1995, 142. o.). 

Teológiai összefüggések

Keresztelő János kérdése – „Te vagy-e az eljövendő, vagy 
mást várjunk?” – már indító lehet számunkra. Ez ösz-
szecseng az oltár előtti felolvasásra kijelölt igeszakasszal, 
amelyben az etióp kincstárnok mondja Fülöpnek: „Hogyan 
érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?” Bibliavasár-
nap fontos a sorok között olvasás, amelyben mindketten az 
Ószövetség tanúsága nyomán kapják meg a bizonyosságot 
Jézus Krisztusról. Ezt a tanúságot pedig a szem- és fültanúk 
viszik tovább, amelyen a Szentírás nyugszik. 

A másik hangsúlyos mozzanat pedig az, hogy az evan-
gélium üzenete szól minden Istenre szomjazónak. A sze-
gények melletti elköteleződés Isten részéről Jézus Krisztu-
sért végleges. Minden rászorulónak szüksége van az evan-
géliumra, amelyet Jézus váratlan módon, Keresztelő János 
várakozásával ellentétben nem az ítélet hangján közvetít 
a „megrepedt nádszálaknak”, hanem a kegyelem és irga-
lom, a melléállás hangján.

Igehirdetési vázlat

Érzékenyen a szegények felé

Ma sok helyen téma mindenfelé az érzékenyítés. Úgy tűnik, 
hogy a társadalmunkban sokszor híján vagyunk az ember-
társunk iránti szeretetnek, ezért külön fel kell hívni erre a 

fi gyelmet. Sok iskolában kezdenek odafi gyelni arra, hogy 
külön beszéljenek a gyerekek egymás iránti érzékenységé-
ről, talán még inkább azok felé, akik helyzetüknél fogva 
hátrányt szenvednek. 

Szép példa Rút könyve, amelyben az aratók a szegé-
nyeknek is hagynak valamit, összeszedegethetik a mara-
dékot a kévék között. Milyen szép példa, hogy gyülekeze-
teinkben sok helyen segítik így a szegényeket, nem csak 
maradékból vagy fölöslegből. Nemcsak nagy ételosztás al-
kalmával, hanem családokhoz látogatva, eljuttatva a segít-
séget a valóban nélkülözőknek, akik igazán érezhetik ki-
szolgáltatottságukat. 

Mi marad a szegényeknek?

A Biblia pauperum a 13. századtól elterjedt könyv- és kép-
típus. A szegények bibliájában gazdagon díszített illuszt-
rációkkal segítették a krisztusi váltságmű megértését. Ez 
elsősorban a szegény klerikusok számára íródott és didak-
tikai célokat szolgált, a Szentírás tartalmának ismertetése 
volt a cél. Ebben egy rövid szöveg kíséretében egy illuszt-
rációval mutatták be az Újszövetség legfontosabb esemé-
nyeit, amelyeket a hasonló értelmű ószövetségi cselekmé-
nyekkel magyaráztak. 

Ennek segítségével az „olvasásban szegények” is el-
juthattak Krisztus ismeretére, és nem kellett attól tarta-
ni, hogy valaki nem magyarázza el nekik, mit tesz Isten 
az emberért.

A szegényekhez mindenképpen el kell jutnia az evangé-
liumnak, akár ilyen módon is. Nekünk is ez a feladatunk, 
hogy a szegényekhez, a nélkülözőkhöz és az Istenre éhe-
zőkhöz, minden rászorulóhoz a világban eljuttassuk Is-
ten igéjét. Lássák meg a Biblia sorai között: Jézus tettben 
és szóban is az evangéliumot hirdette. Erről való tanúsko-
dásra szólít Jézus, hogy vigyük tovább az Isten irgalmában 
megbotránkozóknak is az irgalmat, amellyel feltétel nél-
küli szeretettel közeledik a benne bízókhoz.

Olvass a sorok között!

Keresztelő János elbizonytalanodása mögött több minden 
is megbújhat. Biztosan benne volt a buzgó reménység, hogy 
valóban eljött a Krisztus, de akkor ez váljon végre látha-
tóvá és nyilvánvalóvá. Ugyanakkor megszólalhat benne a 
meglepődés is: nem ilyen reformerre számított. Keresztelő 
az ítélet hangján szólalt meg, és hirdette az Eljövendőt, aki 
talán még nála is nagyobb szigorúsággal fog érkezni. Ezzel 
szemben Jézus éppen a szelídség hangján szólt azokhoz, 
akik valóban Isten irgalmára szorultak. Jánossal egy cipő-
ben járunk mi is! Mert mi is megdöbbenünk Isten irgalmán 
és Isten hatalmán, amelyet azok felé gyakorol, akik szen-
vednek a nélkülözéstől. Ilyen most a mester megdöbbent 
szemlélése, amely után mi is a szegények segítésére siethe-
tünk az evangéliummal.

A Szentírás sorai között nekünk is ezt az irgalmas Is-
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tent kell szemlélnünk, aki szüntelenül munkálkodik, és aki 
teljesen kiáll a szegények oldalán.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

ApCsel 8,26–40; Ám 8,11–12

Énekek

EÉ (257) 286, 289

Illusztrációk

GONDOLAT

„Ezért is látjuk, hogy ő nem fenyeget és kényszerít minket, 
mint Mózes a maga könyvében, vagy ahogy a törvényeknél 
megszoktuk, hanem szelíden, szeretettel tanít, egyszerűen el-
mondja, mit tegyünk, mit kerüljünk, mi vár a gonoszokra és a 
jókra, senkit sem szorongat vagy erőltet. Olyan gyengéden ta-
nít, hogy inkább lelket önt belénk, mintsem parancsolgat, mi-
kor ezzel kezdi: »boldogok a szegények«, »boldogok a szelídek« 
(Lk 6,20; Mt 5,5) stb. Az apostolok is általában ezeket a szavakat 
használják: intelek, kérlek, könyörgök stb. Mózes azonban így 
beszél: megparancsolom, megtiltom, s emellett fenyegeti és 
szörnyű büntetésekkel riogatja a népet. Ha megszívleled ezt a 
tanítást, haszonnal fogod olvasni és hallgatni az evangéliumot.”

Luther Márton (1483–1546) német reformátor: 
Mi az evangélium? (In: LVM 5)

KÉP

Az Esztergomi Főszékesegyház Könyvtárában található a 
negyvenoldalas Biblia pauperum, amely az interneten is 
megtekinthető. Itt ajánlom a 10r sorszámú képet, amelyen 
középen vélhetően Lázár feltámasztása látható, kétoldalt 
pedig Illés, amint a sareptai özvegy fi át, illetve a sunémita 
asszony fi át meggyógyítja. A 26r sorszámú képen a sírból 
kiszálló Krisztus áll középen, mellette az egyik oldalon a 
cethal gyomrából szabaduló Jónás, a másik oldalon pedig 
a Gáza városának kapujával sétáló Sámson.
Forrás: http://esztergom.bibliotheca.hu/scan/inc_xv_i_4/
index.html
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 Reformáció ünnepe

f Jn 8,31–36

Igehirdetési előkészítő 

Jézus szabadsága

Az ünnepről

Reformáció 501. Az elmúlt, jubileumi 2017-es esztendőben, azt 
gondolom, számos olyan üzenet fogalmazódott meg, amelyek 
a reformáció értékét igyekeztek a ma emberének életéhez is 
közelebb hozni. Azonban 2018 reformáció ünnepén sem le-
het a középpontban más, mint Krisztus, nem ünnepelhetünk 
mást, csak Megváltónkat. Ebben az esztendőben reformáció 
ünnepe szerdára esik, amely talán megnehezíti, hogy a gyüle-
kezet teljes közösségét megszólíthassuk, mégis azt gondolom, 
lehetőség rejlik abban, hogy egy hétköznapi alkalom valóban 
ünneppé váljon. Az oltár piros színbe öltözik, amely hirdeti 
számunkra az ünnep üzenetének fontosságát. Kell-e annál 
több reformáció ünnepén, hogy Krisztus megújító kegyelme 
napról napra árad felénk? Kell-e egy istentiszteleten annál 
többet hirdetnünk, hogy Krisztus megszabadít bennünket a 
bűn szolgasága alól, és új életre hív bennünket? 

Amit a textusról tudni kell

János evangéliumából a 8. fejezet közepe áll előttünk. Jézus 
nyilvános működését tárja elénk, amely a 7. fejezettel kez-
dődik (Jézus a lombsátor ünnepén). „Jézus megszabadít a 
bűntől” – olvashatjuk a fejezet címét, amelynek 30. verse 
még az előző egységhez kapcsolódik. Ezután olvashatjuk 
Jézus párbeszédét az őt hallgatók között, amelyet három 
részre oszthatunk: 1. Aki megtartja igéjét, az a tanítványá-
vá válik; 2. Aki tanítvány, megismerheti az igazságot; 3. Az 
igazság pedig megszabadítja az ő tanítványait a bűntől.

31. vers: Jézus azokhoz a zsidókhoz szól, akik hittek ben-
ne. És így folytatja szavait: ha valóban meg is maradnak 
mindabban, amiről szólt nekik, ha nem csak egy pillanat-
nyi fellángolás eredményeként lesznek Jézus hallgatói, ak-
kor Jézus valóban igaz tanítványainak nevezi őket. Tehát 
akik megtartják az ő igéjét, akik nem csak ideig-óráig te-
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szik ezt, hanem azután is hisznek mindabban, amiről Jé-
zus szól nekik, azok az ő tanítványai.

32. vers: Akik így maradnak meg Jézus tanítványának, 
azokról mondja azt Jézus, hogy az igazságot ismerik meg. 
Az igazság, amelyről itt szó van, nem a világban jelen lé-
vőt fejezi ki, nem az általában helyesen és maradéktalanul 
kifejező tárgyi valóságot és ennek ismeretét jelenti, hanem 
Isten valóságát, amelyet Isten maga nyilatkoztat ki. Tehát 
az, aki megmarad Jézus igéjében, és életében cselekszi is 
ezt az igazságot, magát Istent ismeri meg. Krisztus igéjén 
keresztül a tanítvány magával Istennel kerül közvetlen vi-
szonyba. Ez nem egy „magasabb fokozatot” jelent az em-
ber életében, hanem magának a hitnek szerves alkotóré-
sze. A hit annak hisz, akit ismer. Ez pedig egyedül Isten 
ajándéka lehet. Isten Krisztusban közvetlenül lehajol hoz-
zánk, hogy szabaddá tegyen bennünket.

33–34. vers: Jézus hallgatói a folytatásban azonban kér-
déssel felelnek: mitől kellene őket megszabadítani, ha nem 
szolgái senkinek? Hallják ugyan Jézus mondatát, de nem ér-
tik, hogy mire vonatkozik az, amiről Jézus beszél. Hiszen 
Jézus nem az általuk vélt szolgaságra utal. Jézus mondata 
a bűnnek való szolgaságra akar rávilágítani, hogy aki bűnt 
cselekszik, az a bűn szolgája. Bűn, amely bennünket rabul 
ejt, amely nem engedi, hogy a teremtettségünknek megfele-
lően éljünk, és aki a bűn hatalma alatt van, az annak szolgál. 
A bűntől nem tudunk önmagunk erejéből megszabadulni.

35–36. vers: A szolga képe világít rá igazán Jézus mon-
danivalójára. Egy rabszolga sorsa teljesen bizonytalan volt 
abban a korban, jövője kiszámíthatatlan. Függött a gazdá-
jától, neki volt kiszolgáltatva, ha az úr úgy döntött, a szol-
ga egyik napról a másikra fedél nélkül maradt. Jézus ezzel 
akar rávilágítani arra, hogy ő mit akar adni tanítványai-
nak. Akik meghallják azt, amit mond, azokat a bizonyta-
lanságból a „bizonyosságba”, vagy fogalmazhatnánk úgy 
is, hogy a „biztonságba” vezeti. Az, aki a bűnnek szolgál, 
nem maradhat meg Isten közelségében; akiket azonban a 
Fiú megszabadít, ők felszabadulnak a szolgaságból. Egye-
dül ő oldozhat fel bennünket a bűnök terhe alól, hogy ne a 
bűnnek szolgáljunk, hanem valóban szabadokká legyünk.

A perikópa megértése 

Jézus azokhoz szól, akik hittek abban, amit eddig mon-
dott nekik. Most pedig arról beszél, hogy van valami, 
amit egyedül ő adhat meg nekik. Rámutat arra, hogy az 
igazi szabadságot nála találhatják meg. Nem egy mulan-
dó szabadságot kínál fel számukra, hanem az örök sza-
badságot, amely a bűntől való szabadulást jelenti. Ráadá-
sul mindezt ő maga végzi el tanítványai életében. A mi-
énkben is, akik most, ötszázegy évvel a reformáció után, 
az ötszázadik év méltó megünneplését követően újra a 
hétköznapjainkban, a csendes vagy éppen sokszor zajos 

mindennapokban kell hogy Isten kegyelmére rátaláljunk. 
Jézus tovább vezet bennünket piros betűs napjainkon 
túlra is. Oda, ahol a meghallott igét tovább kell táplálni 
szívünkben. Oda, ahol a hit tényleg gyümölcsöt terem-
het gondolatainkban, szavainkban és cselekedetünkben. 
Luther 1517-ben, 2017-ben és azután is a keresztre mutat, 
amelyre Krisztus felviszi mindenki bűneit. Így aki hallja 
azt, amit a mi Urunk tanít neki, hiszi és meg is tartja azt, 
azt ő megszabadítja a bűntől.

Igehirdetési vázlat

Jézus tanítványának lenni

Nem könnyű feladat ma, hogy megszólaltassuk azt, amit 
Jézus adni akar a jelenben is tanítványainak. Reformá-
ció ünnepén azonban megvan annak a lehetősége, hogy 
azokat az embereket is megszólítsuk, akikkel csak ünne-
pekkor találkozunk a templomban. Hogy rámutassunk: 
az az üzenet, amelyet most Jézustól hallanak, mindenki-
nek szól. Azokat a tanítványokat is hívja, akiket mi nem 
feltétlenül a legaktívabb gyülekezeti tagok közé számo-
lunk. Ő nemcsak azokhoz szól, akik hétről hétre részt 
vesznek az istentisztelet alkalmain, hanem Jézus min-
denkinek hirdeti az ő megszabadító, felszabadító közössé-
gét. Ugyanúgy szól a ritkán betérőnek ez az üzenet, mint 
annak, aki aktív részese Isten igéjének a hallgatásában. 
Mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy ők is tanít-
ványaivá válhassanak. Nemcsak akkor, amikor minden 
rendben van az életükben, hanem akkor is, amikor szük-
ségét érzik annak, hogy szembenézzenek önmaguk vét-
keivel. Hiszen ezen fordul meg minden. Hit által tudunk 
megszabadulni a bűntől, amely lelkünket fogva tartja, bű-
nös önmagunktól. Kérdés, hogy önmagunk bűvköréből 
ki tudunk-e lépni, és képesek vagyunk-e feladni a saját 
magunk igazságát, hogy megláthassuk Jézus igazságát, 
amelyet ő maga hirdet.

A magam igazsága

Jézus igazságának fontosabbnak kellene lennie mindennél. 
Hisz sokszor éljük meg azt, hogy a saját érveink és szem-
pontjaink érvényüket vesztik. Ennek ellenére igyekszünk 
kiállni magunkért, kiállni a magunk igazáért, mert ezt hir-
deti körülöttem a világ. Nehéz belátni, hogy sokszor nincs 
igazam. Nehéz, ha nem a legnehezebb azzal szembesülnöm, 
hogy mennyire elesett vagyok. Amikor rá kell döbbennem 
arra, hogy tévútra jutottam. Evangéliumi szakaszunkban 
is előkerül mindez, akkor, amikor Jézus szavaival nemcsak 
tanít, hanem fi gyelmeztet is. Hogy mit jelent meghallani 
igazán azt, amiről ő beszél. Mi az, ami engem is szabaddá 
tehet, ami nem bennem rejlik, ami nem az én érdemem? 
Amelyet, ha akarok, meghallok, ha nem akarom meghal-
lani, akkor legyintek, és tovább megyek. 
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Jézus igazsága

Pontosan ezért lesz több mindennél Jézus szava. Hiszen ér-
téke van. Pontosan ezért lesz olyanná, ami az ember életét 
megváltja a bűn hatalma alól. Ami megadja azt az igazsá-
got, amelyet sokszor keresünk, amelyet sokszor meg aka-
runk találni, de végül csak nála találhatjuk meg. Hogy ne 
a bűn szolgájává váljunk, ne a bűn hatalma alatt éljünk, 
hanem a szabadság gyermekei lehessünk Jézus által. 

Szolgaságból – szabadság

Amennyire a bizonytalant nem, annyira szeretjük a biz-
tosat a lábunk alatt. A hétköznapi életünk során is szük-
ségünk van a stabilitásra, biztonságra ahhoz, hogy teljes 
életet élhessünk. Így válik Jézus tette számunkra valóban 
olyanná, ami azt adja meg számunkra, amire a legnagyobb 
szükségünk van, a biztonságot. Mert az ő szabadítása nem 
válhat olyanná, ami egyik napról a másikra megszűnhet. 
Nem olyat ad számunkra, ami visszavonható, hanem egy-
szer és mindenkorra a szabadítást, szabadságot, remény-
séget adja az életünkbe. Ez pedig mindenki számára meg-
adatik, aki meghallja, hiszi és megtartja azt, amit ő mond 
nekünk. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Róm 10,3–11; Zsolt 46,2–12

Énekek

EÉ 254, 258, 265

Imádság

Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, 
hogy téged megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a 
földet. Te vagy a mindenség Ura, az egyedül igaz Isten, akin 
kívül más Isten nincs. Urunk Jézus Krisztus által küldd el 
nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden embert, hogy 
felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig kitart-
son melletted!

Irenaeus imája

Illusztráció

VERS

Endrődi Sándor: Kövessük őt

Nincs nála istenibb lény a világon,
Nincs nála szeretőbb és szenvedőbb.
Haladjunk tiszta szívvel nyomdokában,
Kövessük őt!

Nagy lélekből a jóság fénye árad
S napként világít minden bú előtt.
Egész valója irgalom, bocsánat.
Kövessük őt!

Hittel hajol le Lázár nyomorához,
Magához emeli a szenvedőt;
Vérző igaznak igaz könnyel áldoz…
Kövessük őt!

Előtte nincs különbség. Ember: ember.
A szívet nézi, a rejtett redőt.
Keze csak áld, csak simogat, de nem ver,
Kövessük őt!

Nehéz útjának tövis a virága,
De példájánál nincs nagyobb, dicsőbb,
Amerre jár – akár a Golgothára –
Kövessük őt!

Baja Mihály: Szentlélek Isten

Szentlélek Isten, szállj le hozzánk,
Szárítsd fel újra könnyes orcánk.
S mint egykor őket: tégy azokká,
Tégy minket is tanítványokká!

Szentlélek Isten, várva várunk.
Teljék be veled újra házunk,
Zúgj, mint a szélvész zendülése
S indul a vérünk lüktetése.

Szentlélek Isten, csüggedezve
Jöttödre várunk szívrepesve.
Egymásra nézünk koldus-árván
Körülöttünk hitszegés, csel, ármány.

Ha nem jössz: elbukunk egy szálig
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig.
Csendül az ajkunk új Igére
S beteljesül, mit Ő ígére.

Felhasznált irodalom
Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet 
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Tanszéke, Budapest.

Karner Károly 1950. A testté lett Ige. Magyar Luther Társaság, 
Budapest.

Nagy Zoltán 1996. Reformáció ünnepe. Lelkipásztor, 71. évf. 9. 
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 Szentháromság ünnepe után 23. vasárnap

f Lk 17,1–6

Igehirdetési előkészítő 

Bocsássatok meg!

Apró zavar támadhat abból, hogy a perikóparend és az 
Útmutató ezt a lukácsi szakaszt jelöli ki igehirdetési alap-
igének a Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap idei al-
kalmára, jóllehet a teljes és általános perikóparendet tartal-
mazó Agenda és a Liturgikus könyv ezt a textust egy héttel 
korábbra, Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnapra he-
lyezi. Valószínűleg a bibliavasárnap közbeékelődése okoz-
ta ezt a cserét, azonban javasoljuk az igehirdetőknek, hogy 
Útmutatót olvasó gyülekezeti tagjaink érdekében marad-
janak ennél a textusnál. 

A vasárnap jellege

Lassan az egyházi év vége felé közeledünk, s hajlamosak 
vagyunk a hosszú – csupán számokkal jelölt – Szenthárom-
ság ünnepe utáni vasárnapok sorát jellegtelennek, karakter 
nélkülinek tekinteni. Pedig érdemes az egyes heteknek és 
az egész sorozatnak a mélyére menni. Igazi kincsesbánya. 
S ha az idei év lassan már lezárul, jövőre – ha Isten enge-
di, és élünk – mindenkinek jó szívvel ajánlom: „evezzen a 
mélyre”, és lássa meg: az „ünneptelen félév” (milyen rossz 
kifejezés!) sok élményt és mondanivalót rejt. 

A Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap idén az 
utolsó az egyházi évet záró három tematikus vasárnap előtt 
(utolsó ítélet – reménység – örök élet). Mivel evangélium-
ról prédikálunk, az epistola mindenképpen elhangzik: Fil 
3,17–21. (Bár olyan jó lenne az ige egyházában nem az ige-
időn spórolni, és felolvasni mindig mind a három textust 
– itt most az ószövetségit is 1Móz 18-ból Ábrahám Istennel 
való alkudozásáról.) Az epistola az apostoli hit követéséről 
és folytatásáról és a mennyei polgárjog éltető „biztonságá-
ról” szól. Az igehirdetés alapjául szolgáló evangélium a két 
olvasmányt koronázza meg, megmutatva, hogy mekkora az 
eltérés és mekkora a közelíthetőség a két világ: az ember vi-
lága és az Isten országa között. Jó, hogy az ószövetségi vitá-
tól az apostoli biztatáson át a jézusi bejelentésekig érkezünk. 

A vasárnap jellegét mind a Prőhle-agenda, mind pedig 
a Liturgikus könyv így fogalmazza meg: Járjunk elhívatá-
sunkhoz méltóan – két világ polgáraiként.  

Olvassuk és elemezzük végig az igehirdetésre készülve 
az introitus zsoltártól a kollekta imádságig terjedő „első 
oltári szolgálat” anyagát, s már meg is kapjuk azt az ívet, 
amely megmutatja az istentiszteleten részt vevőknek az utat 
a mulandó jelentől a maradandó (örök) életig. 

Amit a textusról tudni kell

Rienecker evangéliumfelosztása szerint Lukács 9–19. feje-
zetei a Jeruzsálembe vezető utat dolgozzák fel három rész-
ben: a kezdetet, az útközbeni eseményeket és az út utolsó 
élményeit. Az út középső szakaszára esik textusunk, ahol 
„az Úr különböző tanításai” kerülnek egymás mellé öt rész-
letben. Az öt mindegyike a tanítvány helyes magatartásá-
ról szól (Rienecker 1969, 395. o.). Igénkben Jézus tehát az 
előző fejezetekhez képest kizárólag egyetlen célközönséget 
szólít meg, a tanítványokat.

Jézus tanítása, igehirdetése, meditációs témái mindig 
kontrasztokat hordoznak. Ezek az éles fogalmazások nem 
engedik, hogy a hallgató kivonja magát a hatásuk alól, s ele-
gáns kívülállóként hallgassa az őt nem érintő témát. Itt is 
erről van szó. A botránkoztatás és a hozzá rendelt „arány-
talannak tűnő” büntetés, az ellenünk elkövetett bűn és a 
mindig megbocsátásra kész hozzáállás, a növekvő hit utá-
ni vágy és a mindent megmozgató hit komoly belső feszült-
séget okoz a Krisztust követni próbáló embernek. A ma-
lomkő – már-már groteszk – példája arról beszél, hogy az 
ember képtelen jót tenni, s méltó a legnagyobb büntetésre. 

A botránkozás, botrány igen sokféle módon értelmezett 
szentírási kifejezés. Megütközést, felháborodást, megbot-
lást vagy megtorpanást okozó magatartás, amely másokat 
gátol az Istenhez való viszonyban és az istengyermeki élet-
ben. „Akadályozza a hitet, és elpártolásra vezet.” (Stöger 
1975, 263. o.) Az evangéliumok újra meg újra emlékeztetnek 
arra, hogy a veszélyeztetett csoport, a „kicsinyek”, védte-
lenek csoportja. A kicsinyek (nem gyermekekről van szó!) 
pedig Isten számára fontosak és különösen is értékesek! 

Természetesen – a más összefüggés miatt – itt nem 
szólunk arról, hogy mit jelent, amikor maga az evangéli-
um hoz botránkoztatást, és a kereszt botránya foglalkoz-
tat embereket… 

Prőhle felhívja a fi gyelmet arra, hogy a félszívvel vég-
zett szolgálat, a látszat Krisztus-követés megbotránkoztat 
másokat. A tanítvány képmutatása veszélyezteti a gyüle-
kezet hitét! (Prhle 1966, 261. o.)

A megbocsátás igénkben a testvéri közösség vonatko-
zásban kerül elő: „Ha vét ellened testvéred…” A hétszer va-
ló megbocsátás szintén visszatérő téma az Újszövetségben 
– mindig a teljesre, a végtelenre utalva –, fokozva egészen a 
„hetvenszer hétszer” való megbocsátásig (Mt 18,22). A test-
véri közösség békessége, megszentelődése a bűnbocsánat 
erejében van, hiszen az egész közösség maga is Isten bűn-
bocsátó szeretetéből él. 

Ahogyan a megbotránkoztatásnál az ítéletet (malomkő) 
túlzásnak érezzük, úgy tűnik a valóságtól elrugaszkodott-
nak a hit hatásáról mondott jézusi szó is arról, hogy a hit 
szavára a fa gyökerestül kiszakad, és a tengerben ver gyö-
keret. Részben tudjuk, hogy Jézus kedvelt eszköze a meg-
hökkentő, kontúros fogalmazás, ugyanakkor nagy segít-
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ség számunkra az, hogy ezek nem engedik elkenni a jézu-
si állításokat. Súlyt adnak, érdemben elgondolkodtatnak, 
s a Mester radikalizmusát teszik egyértelművé. Jézus sok-
szor szól a hit felmérhetetlen erejéről. Az evangéliumi ösz-
szefüggések újra meg újra világossá teszik, hogy ami em-
bernek lehetetlen, Istennek nem az. A hit az Istennel való 
teljes bizalmi kapcsolat, amelyben megvalósulhat mind-
az, ami túl van az ember lehetőségein. A mustármag a leg-
kisebb mag. A vadfügefa olyan erős gyökerekkel rendelke-
zik, hogy akár évszázadokon át is tud a földbe kapaszkodni 
(Stöger 1975, 264. o.). Egy szemernyi hit – értsük jól Jézus 
szavát – minden földi erőviszonyt megváltoztat, hiszen itt 
mennyei viszonylatokról, a Mindenható erejéről van szó! 

A hit növelésére vonatkozó tanítványi kérésre Jézus 
egy paradoxonnal válaszol (vö. Grundmann 1974, 333. o.), 
amely a hit rendkívüli erejét mutatja meg. Ugyanakkor il-
lusztrálja a hit hatását: az a fa, amelyről Jézus beszél, akár 
hatszáz évig is megmarad a földbe gyökerezve. Ezt képes ki-
tépni és „átültetni” a mustármagnyi hit. Ha a tanítványok-
nak – életük tanúsága szerint – még mustármagnyi sincs, 
akkor a mustármag méretűre való növelés is létfontosságú.

A perikópa

Igénk három rövid részből áll össze. Ezek látszólag füg-
getlenek egymástól. Ha azonban közelebbről szemléljük 
őket, olyan mozaikkockák, amelyek összeállnak, és egy 
képet formálnak. Az összekötő szó és téma a hit. Mindhá-
rom szakaszban – más-más módon – hitkérdések fordul-
nak elő: a botránkoztatásban, a megbocsátásban és a hitért 
való könyörgésben.

Igehirdetési vázlat

Igénk egészét most a tanítványok kérése értelmezze: „Nö-
veld hitünket!” (5. vers) Ez a kérés kettős mondanivalót 
tartalmaz: kevés a hitünk, Jézus maga ébreszthet bennünk 
hitet. 

Vallomás és reménység ez egyszerre. Vallomás, amely 
önmagunkra nézve bűnbánatot jelent, Jézusra nézve pedig 
azt a bizalmat, hogy ő tud hitet ébreszteni, adni és növel-
ni. Reménység, hogy nekünk, kicsinyhitűeknek lehet több, 
nagyobb hitünk, hiszen enélkül képtelenek vagyunk nem-
csak Jézust követni, hanem tisztességes, emberhez méltó 
világi életet élni. Az a tény, hogy van kihez fordulunk, hogy 
van, akinél hitért kopogtathatunk, megadja azt a biztonsá-
got, hogy érdemes nyitottsággal és minden erőnket bevet-
ve naponként újra meg újra nekivágni annak a kísérletnek, 
amelyet Krisztus-követésnek, keresztény életnek nevezünk. 

Ezzel a kéréssel, ennek tudatos ismételgetésével és na-
pirenden tartásával indulunk tovább az istentiszteletről a 

hétköznapokba, az élet nagy fordulópontjai után a napon-
kénti Krisztus-követésre. A „növeld hitünket” kérésre mai 
igénk alapján három biztató mondat hangzik: Vigyázzatok 
magatokra, bocsátsatok meg, higgyetek!

Vigyázzatok magatokra!

Botránkozás – amely eltérít. Rólunk van szó, szavainkról, 
magatartásunkról, életünkről, amelyek mások hitét, isten-
kapcsolatát veszélyeztetik. 

Természetesen ma ezt is megpróbálják relativizálni. 
Ami az egyiket megbotránkoztatja, az a másiknak „bele-
fér”. Ami az egyiknél „kiveri a biztosítékot”, az még elmegy 
a másiknál. Így azután bármilyen megbotránkoztatást el 
lehet kenni, hiszen csak társadalmi megegyezés vagy ép-
pen ízlés kérdése. Nekünk azonban minden mérce ügyé-
ben Istenhez kell fordulnunk, igéjére kell fi gyelnünk. Nem 
az a kérdés, hogy mit szól a világ, mit mondanak emberek, 
hanem az, hogy Isten mércéjével mérve mi az, ami bot-
ránkoztat, azaz eltérít másokat Istentől. Ez a magas mérce 
azonban éppen azt erősíti meg, ami igénk kemény ténybe-
jelentése: lehetetlen, hogy botránkoztatások ne történjenek!  

Hatalmas a tanítványok felelőssége! Ezt a felelősséget 
azonban magunkra vállalni nem tudjuk, összeroppanunk 
alatta. Még a malomköves megoldás is jobbnak tűnik, mint 
a megbotránkoztatás következménye… 

Az nem kérdés, hogy a gyülekezeti mozgások felett 
nem mi rendelkezünk. Az élet jele a növekedés és a visz-
szahúzódás. Nem mi térítjük meg az embereket, nem mi-
rajtunk múlik emberek hite. De a hitetlenségük rajtunk is 
múlhat. Minden veszélyt elhárítani a ránk bízott közösség 
életéből nem tudunk. Mindannyian – lelkész, felügyelő, 
presbiter, gyülekezeti tag – felelősek vagyunk az egész kö-
zösségért. Egymás hite által erősödhetünk – ez az egyház 
és benne a helyi közösség nagy lehetősége. A testvéreim a 
közösségben az én hitem által, én pedig az ő hitük által. 
De átokká válhatunk, ha botránkoztatunk. Amit mi tenni 
tudunk: vigyázunk magunkra. Erre a vigyázó életformára 
Jézus sokféle módon hív. Számomra leginkább sokatmon-
dó a Gecsemáné-kertben mondott mondata: „Vigyázzatok 
és imádkozzatok…” Csak a vele való (imádságos) párbe-
szédből nyerjük az erőt az eredményes vigyázáshoz! Nem 
az életvitelünk példaértékű a Krisztus-követésben, hanem 
az, ha láthatóan kegyelemből élünk. (Ez lenne a „látható-
an evangélikus” projekt lényege is.

Bocsássatok meg!

Az emberi lét két legnehezebben kimondható mondata, 
ha valóban szívből mondjuk: bocsánatot kérek, megbo-
csátok. Ha bocsánatot kérek, azzal beismerek valamit, 
ha megbocsátok, akkor feladom az igazamat – így élik 
meg sokan. A testvéri közösségben nem a mi igazunk áll 
a középpontban, és nem a magunk igazságának akarunk 
hangot adni. Isten igazsága azonban nem a jog igazsága, 
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hanem a szeretet igazsága. A gyülekezetben sem bűntelen 
és hibátlan emberek élnek. Minden emberi közösségben 
létezik feszültség, egymás elleni vétek – s ez még jobban 
feltűnik a keresztény gyülekezetben. Jézus arra tanít, hogy 
van kiút. Ahogy a világ életében nem a szövetség, a szer-
ződés, a bűn és büntetés hozott eredményt Ádám és Éva 
ősbűnére, hanem a bűnbocsánatot hozó új kezdet, úgy 
az egyházban is csak ez az egy út van, a megbocsátás út-
ja. Mit jelent megbocsátani? Nem én akarom lerendezni 
a bűn okozta kárt. A megbocsátás nem feledékenység, 
nem elkenés, nem a valóság kikerülése. A bűnbocsánat 
azt jelenti: át-/visszaadom az Istennek a bírói széket, nem 
én ítélek, én azt adom, amit magam is kaptam: bűnbo-
csánatból élek és bűnbocsánattal élek. S mivel Isten irán-
tam tanúsított megbocsátása nem ismert határokat, ezért 
a bocsánat továbbadása sem ismerhet korlátokat. Akár 
hétszer is, akár hetvenszer hétszer is. 

Higgyetek!

Ez a harmadik biztatás. Tudva persze azt, hogy saját erőnk-
ből nem tudunk hinni, azaz magunkat teljesen Istenre bíz-
ni. Higgyetek – ez a kérés azt jelenti hát, hogy kérjünk hitet 
attól, aki megadhatja. S közben megismerni a hit titkát, azt 
a páratlan ismeretet, hogy mindennek alapja a hit. Nem 
az, hogy elhiszem, Isten létezik, hanem az a belső bizalmi 
kapcsolat, amely elhiszi, hogy az én mennyei Atyámnál 
minden értem van, azért, hogy gyermekeként teljes életet 
élhessek – halálon átívelő teljes életet. 

Ez a hit hídépítő hit. (Ezért szoktuk tréfásan megjegyez-
ni, hogy a hittudomány hídtudomány.) Hidat épít Isten és 
ember, ember és ember közt, és hidat épít földi létünk és 
az örökkévalóság között. A reformátori alapelv: egyedül hit 
által – így válik a minden napok ügyévé. Hit nélkül nem 
jutunk el a túlpartra, de a Krisztusba és keresztjébe vetett 
hittel minden a miénk. 

Jóllehet a tanítványok kérdése azt feltételezi, hogy ők 
már hisznek (Grundmann 1974, 332. o.), valójában a „nö-
veld a mi hitünket” kérés a mindenkori, alapvető hitet-
lenségünk kifejezése. Hiszek, Uram, légy segítségül az 
én hitetlenségemen! – mondjuk együtt a beteg gyerme-
két Jézus elé hozó édesapával. Segíts hitetlenségemben, 
mert még a mustármagnyi sincs meg bennem! Ezért igaz, 
hogy Jézus tanítványai számára a Mester iskolájában a 
legfőbb tantárgy az imádság: a hitet kérő és a hitért há-
lát adó imádság. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

A fent említett módon javaslom – nem csak ezen a vasár-
napon, de most különösen is – mindhárom ige: a két lekció 
és az evangélium felolvasását is. A Luther által képviselt vé-

lemény, miszerint a Szentírás önmagát magyarázza, a mai 
lekcióink összefüggésében különösen is igaz. 

Énekek

Istentiszteleten elsősorban az Evangélikus énekeskönyvből 
énekelünk, a publikus énekrendünk szerint az 56-os (Di-
cséret, tisztesség legyen) és a 44-es (Ó, felséges Úr, mi kegyes 
Istenünk) számú ének ajánlott. Mindkét ének kapcsolódik 
perikóparendünkhöz, s találunk bennük utalást a „két világ 
polgárai vagyunk” témára. Ezekhez még szívesen ajánlom 
a következő énekeket: 319, 327, 402.

Az istentiszteletet gazdagító liturgiai elemek ajánlása

Aki a Liturgikus könyv szerint tartja az istentiszteletet, 
most is megérzi a kibővített kyrie erejét és mélységét. Aki 
a régi Agendát használja, annak is érdemes ma kipróbál-
ni, hogy a bűnvalló imádság elé – akár gyülekezeti válasz 
nélkül is – beteszi a kyriét: 

„Úr Jézus Krisztus, aki előtt minden szándék nyilván-
való, Uram, irgalmazz!

Úr Jézus Krisztus, aki szelíd bölcsességgel töröd meg 
az ártó indulatot, Krisztus, kegyelmezz!

Úr Jézus Krisztus, aki megőrzöd népedet a gonosztól, 
Uram, irgalmazz!”

Kiemelem a liturgikus anyagból a kollekta mondatát 
– érdemes hangsúlyozni: „Kérünk, oldd le rólunk a bűn 
minden kötelékét, hogy teljes szívünkkel ragaszkodjunk 
hozzád…” A malomkő kötele és az isteni kötelékleoldás 
kontrasztja fontos komponense a mai liturgia egészének.

Illusztráció

VERS

Illyés Gyula: Szörnyű fegyver

Minden ütésed, átkod
Hiába ellenem.
Szörnyű a fegyverem:
Megbocsátok.
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Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnap a

igehirdetéseit kapcsolták össze, és az ítélet-üdvösség sémá-
ba helyezték el. A babiloni fogság korában és a fogság utá-
ni időben, az ott tapasztaltak fényében teológiailag átdol-
gozták. A próféta által hirdetett ítéletet üdvígéretekkel egé-
szítették ki, és a JHWH napjáról szóló próféciát – amely a 
legnagyobb témaként jelenik meg a könyvben – „eljöven-
dő világítéletté értelmezték át, amelyből csak a szegények 
és a kicsinyek menekülnek meg”.

Zofóniás könyvének két fő témája van: Isten ítélete 
és ígérete. Az ítéletről szóló rész teszi ki a könyv három-
negyedét. Erről beszél először, Isten ítéletéről, pusztu-
lásról, amely Júda népét fenyegeti bálványozása miatt. 
Részletesen felsorolja Júda és Jeruzsálem vétkeit és Isten 
haragjának okát: pogány kultikus szokások, a szinkre-
tista vallásgyakorlat (1,4–6). Mindez még párosul az élet 
minden területén megtalálható romlottsággal is, mely 
az egész népet átjárja (1,8–9.10–11; 3,3–4). Az Úr napjáról 
úgy szól, mint amely a harag, a nyomorúság és az ínség 
napja lesz, dies irae, dies illa, (Zof 1,15) s mely „közel van” 
(Zof 1,7.14). Felszólítja az embereket, hogy tartsanak bűn-
bánatot, hogy ezáltal megmeneküljenek Isten ítéletes ha-
ragja elől. Zofóniás írásában Isten a szomszédos népeket 
is megítéli gonoszságuk miatt: Filiszteát, Móábot, Am-
mont és Asszíriát. Egyetlen ember sem menekül meg az 
ítélet elől, aki nem bánja meg és hagyja el bűneit. Így az 
ítélet meghaladja a történelem kereteit, világítélet mére-
tet ölt, kiterjed a környező népeken túl (2,4–15), az egész 
kozmoszra, emberre, állatra egyaránt (1,2–3). A mene-
külés egyetlen feltétele a megtérés, mert Isten új népet 
szeretne teremteni, amely követi őt. „Vissza kell térne-
tek Istenhez!” – ez Zofóniás igehirdetésének leghangsú-
lyosabb üzenete.

A könyv másik fontos teológiai témája: JHWH napjá-
nak eljövetele, melyet az ítélet fog meghatározni, s mely az 
egész teremtett világra hatással lesz. Zofóniás próféta előtt 
már Ámósz és Ézsaiás próféta is hirdette az Úr napjának 
eljövetelét, de Zofóniásnál az egész világ felett tartott íté-
letről és büntetésről van szó s a próféta fi gyelmezteti népét, 
hogy ez a nap közel van. Az Úr napjának eljövetelekor Is-
ten számon kéri népe vétkeit, bűneit és megbosszulja azo-
kat, majd Júda és Jeruzsálem vétkeiről ír: bálványimádás-
ról és a próféták, papok önkényes törvényértelmezéséről, 
magyarázatáról (Zof 3,4). 

Minden fenyegetés ellenére JHWH napja nem a tel-
jes pusztulás, hanem az üdvösség reményét is magában 
hordozza (3,9–20). Ez a könyv végén kerül elő. (Kijelölt 
igeszakaszunk ezt nem tartalmazza.) Az Úr napjának el-
jövetele és az ítélet meghirdetése után hirdeti a mene-
külés útját is, az üdvösség lehetőségét is: „Keressétek az 
Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek 
a törvényt! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az 
alázatra, talán oltalmat találtok az Úr haragjának nap-
ján!” (Zof 2,3) Az üdvösség ajándékát csak és kizárólag 

 Szentháromság ünnepe után utolsó előttit 
megelőző (ítélet) vasárnap

f Zof 1,14–18

Igehirdetési előkészítő

Közel az Úr haragjának napja, de a kegyelem 

ideje most van

A vasárnap jellege

Az egyházi esztendő utolsó szakasza az „utolsó dolgokról”, 
az egyház életének célhoz érkezéséről, Krisztus királysága 
teljességre jutásának végső eseményeiről prédikál. Halál, 
feltámadás, ítélet, reménység, örök élet és örök kárhozat 
ténye kerül elénk. Ezt hozza elénk a Szentháromság ün-
nepe utáni utolsó három vasárnap, amelyeknek teológiai 
üzenete szerves egységet képez, azaz az eljövendő ítéletre 
és az örök élet reménységére mutat, amely elválaszthatat-
lanul összekapcsolódik és szorosan hozzátartozik keresz-
tény hitünkhöz. Bár az idő múlásával és a végső ítélet kés-
lekedésével Krisztus-hitünknek ez a távlata sokszor nehe-
zen megragadható. 

Ez a vasárnap: ítélet vasárnapja, amikor Isten ítéle-
tének elkerülhetetlen valósága kerül fi gyelmünk közép-
pontjába. A kijelölt igék az utolsó idők pusztításairól, ször-
nyűségeiről szólnak, fi gyelmeztetve arra, hogy Krisztus 
egyházára szörnyű gyötrelem és próbatétel vár, de az Úr 
megmenti övéit, csak tartsunk ki! Erről szól az óegyházi 
perikópa, a kötelező lekció, valamint az epistola, amely 
biztatást akar adni a halál árnyékának völgyében járó 
gyülekezetnek, hogy az ítéletre is reménységgel tudjon 
tekinteni.

Amit a textusról tudni kell1

A könyv szerzője Zofóniás, jelentése: JHWH elrejt, meg-
véd. Kr. e. 7. századi héber próféta. A bevezető sor szerint 
Jósiás király (Kr. e. 641–610) idejében tevékenykedett a 
Júdai Királyságban. Valószínűsíthető, hogy Jósiás vallási 
reformját (Kr. e. 622) megelőzően még Kr. e. 630 előtt te-
vékenykedett, mert a király ebben az évben már eltávolí-
totta a bálványokat.

Zofóniás könyve jelenlegi formájában későbbi szerkesz-
tők munkája. A próféta szóban vagy írásban fennmaradt 

 1 Zofóniás könyve. In: Bibliatudomány és világháló. DRHE Diákság. 
http://diaksag.drhe.hu/bibliatudomany-es-vilaghalo-projekt/zofoni-
as-konyve/.
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Isten kegyelméből kaphatja a nép, azt senki a maga ere-
jéből el nem érheti, ki nem kényszerítheti, meg nem ve-
heti, mert Isten előtt az alázat és a benne való bizalom 
a legfontosabb. 

A perikópa megértése 

Zofóniás próféta könyvének fő témája, Isten ítélete kerül 
elénk a kijelölt igeszakaszban. Arra fi gyelmezteti hall-
gatóit és olvasóit, hogy ne feledjék: egyszer eljön ennek 
a világkorszaknak az utolsó napja, amikor Isten ítéletet 
tart. Egészen addig az ő kegyelme, szeretete, bűnbocsátó 
irgalma uralkodik. Egészen addig hívogat magához nagy 
szeretettel és nagy-nagy türelemmel. Többször is megis-
métli a hívást, egyszer azonban vége lesz ezeknek a lehe-
tőségeknek. Lezárul a megtérésre rendelt kegyelmi idő, és 
eljön a számadás pillanata. Ez lesz Isten ítélete, amely az Úr 
napja, a harag napja (Dies irae, dies illa). Zofóniás próféta 
a kijelölt igeszakaszban arról beszél, hogy mi fog történni 
azon a napon, hogyan képzeljük el, hogyan és miben nyil-
vánul meg majd Isten haragja, mire számíthatunk. Sötét, 
komor kifejezéseket használ, amilyen az ítélet. Pusztítás 
és pusztulás, nyomorúság és sötétség mindenütt. Majd a 
harag napján élő emberekről szól, akik rémülten botor-
kálnak, szinte élettelenül, erre utal, hogy kiömlik vérük, 
mint a por, és a belük, mint a szemét. De nemcsak élet-
telenül, hanem értelmetlenül is, hiszen a por ugyanúgy, 
mint a szemét, felesleges hulladék. Mindez vétkeik miatt 
történik, mert vétkeztek az Úr ellen. Ezzel megadja az okát 
a próféta Isten haragjának.

Isten haragja tehát nem ismeretlen és kiszámíthatat-
lan, sem nem önkényes, hanem ellenkezőleg: szent és ki-
számítható, vétkeink miatt mindig jogos következmény. 
Ettől senki nem menekülhet meg. Szörnyű és félelmetes. 
Annál is inkább, mert kijelölt igeszakaszunk még nyomok-
ban sem tartalmazza Isten ígéretét, sem elkészített üdvös-
ségének reményét. Semmi biztatást nem kapunk kegyel-
méről, kizárólag ítéletéről szól a próféta, és a textuskije-
lölésnek is mintha ez lenne a kizárólagos célja, hogy ne 
adjon semmiféle feloldást, felmentést, reményt. Megéljük 
– ha csak pár pillanatig is – azt, ami elől ösztönösen me-
nekül minden ember, mi is: a teljes elhagyatottság, kilá-
tástalanság, reménytelenség szinte halálközeli állapotát. 
Jézus kereszten elmondott utolsó szavai („Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?”; Zsolt 22,2) és az azo-
kat követő háromórás sötétség jut eszembe Zofóniás Is-
ten haragjának napjáról szóló leírásáról. Hátborzongató, 
hogy az üdvösséghez ezen keresztül vezet az út, amit nem 
lehet „megúszni”, megkerülni. Meg kell élnünk a halál-
közeli állapotot, hogy milyen Isten ítéletének, haragjának 
szörnyűsége, reménytelen és kilátástalan állapota, ami rá-
adásul közel van. 

Igehirdetési vázlat

Utolsó ítélet ma

Az ítéletről beszélni sohasem hálás téma. Legtöbbször nem 
akarunk róla még hallani sem, sőt megpróbáljuk elbaga-
tellizálni. Úgy tenni, mint ha ez már rég érvényét vesztette 
volna. Isten eljövendő ítélete és az arról szóló leírás még az 
örök élet reménységével együtt is nehezen megragadható 
a mai ember számára. Ösztönösen próbáljuk az ilyen vagy 
hasonló, nem egészen ismeretlen, de annál kellemetlenebb 
témákat, mint ítélet, számadás, felelősségre vonás, kiiktat-
ni az életünkből. Hamarosan Mikulás napja lesz. Valami-
kor szorosan hozzátartozott ehhez az ünnephez az aján-
dékok mellett a virgács is. Ma már meg sem jelenik sem a 
boltokban, sem a gondolatainkban. Az egyetemen, ahogy 
ezt egy ott dolgozó tanszékvezető gyülekezeti tag mesélte, 
nem lehet már egyest adni. Ha mégis megteszi valaki, ak-
kor a hallgatók feljelentik az oktatót a minisztériumban, 
ahol vizsgálatot rendelnek el, mire a dékán behívja az ok-
tatót, és megpróbálja jobb belátásra téríteni. Mindebben ott 
van még a média fenyegetése is. Mi lesz, ha kiszimatolja, 
és rájuk szállnak? Érdekel-e minket még Isten ítélete, ha-
ragjának napja, annak leírása? Mit tudunk kezdeni annak 
megígért közeli eljövetelének késlekedésével?

Reményeink

Igénk azonban mégsem akar kizárólag fenyegetés lenni. 
Még ha kizárólag az Úr haragjának közelségéről szól is, 
annak a jövőben való megvalósulásáról minden fenyege-
tettségével együtt, a vasárnap igéje szerint a kegyelem ideje, 
az üdvösség napja viszont most van, a jelenben. „Keressé-
tek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön.” Amikor 
halljuk az ő szavát, fi gyelmeztetését, akkor keressük, mert 
most van még esély, lehetőség a változtatásra, megtérésre, 
hogy méltón és bűnbánattal tudjunk szembenézni, várni 
Isten ítéletére, kitartani a nagy megpróbáltatások idején, 
az ő haragjának napján. Krisztus bűntől való váltsághalála 
óta úgy tekintünk az üdvösségre, mint a jelenben rejtetten, 
már most jelen lévő és végérvényes jövőre, amelyben egye-
dül a rendelkező Isten cselekszik. Ez a mi reményünk. Ez 
nem azonos az „amíg élünk, remélünk” szállóigével, sem 
annak modern változatával: „Azt mondják, amíg élünk, 
remélünk, és nincs is ezzel bajom, de én a fordítottjában 
is hiszek. Amíg remélünk, élünk.” (Stephen King) Ezek az 
emberi élethez kapcsolódó általános reményről szólnak, 
nem pedig a Krisztusban kapott üdvösség ígéretéről. Az ő 
reményük nem segít majd Isten haragjának napján.

Isten haragja nem megúszható

Bár Zofóniás próféciájában megjelenik az, hogy az ítélet-
től senki sem menekül meg, csak az, aki megtér, visszatér 
Istenhez, de akik visszatérnek hozzá, őket sem kerüli el az 
ítélet, hanem sokkal inkább Isten megtartja, megvédi az 
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övéit minden gyötrelmek és próbatételek közepette. Elrejt, 
ami Zofóniás próféta nevének jelentése is. Mennyire tudjuk 
ezt komolyan venni, ebben kételkedés nélkül hinni? Aki 
kitart, az üdvözül.

Az igazi remény 

Az utolsó ítélet, Isten haragjának napja is reményt hordoz: 
a Jézus Krisztusban kapott üdvösség reményét. Ez a mi iga-
zi reményünk, amely nem felment, hanem megtart. Nem 
általános, hanem személyre szabott, Krisztusra mutató. 
Csak ne legyen rajtunk hiábavaló, mert akkor ítéletet hoz. 
Ezzel készülhetünk és tekinthetünk a világ beteljesedése 
előtt bekövetkező utolsó ítélet minden gyötrelmére. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Mt 24,15–31; 1Th essz 4,13–18

Énekek

EÉ 495, 499, 409 

Illusztrációk

TÖRTÉNET

Requiem (latin) a tridenti liturgiában az elhunyt lelkekért 
elmondott gyászmise, amelyben elmaradnak az örömöt 
kifejező részek, mint a gloria, credo, alleluja. Ennek szek-
venciája: a Dies irae.

Wolfgang Amadeus Mozartot életének utolsó évében 
egy „titokzatos idegen” – feltehetően Franz von Walsegg 
grófj a – a Requiem komponálásával bízta meg. Mozartra 
igen nagy hatással volt ez a megbízás. Miközben a Varázsfu-
volán végezte az utolsó simításokat, s Prágába utazott, hogy 
Lipót császár cseh királlyá történő koronázására megírja 
a Titust, állandó fejfájással és rosszullétekkel küszködött. 
E rosszullétek között gondolatai folyton a Requiem körül 
forogtak. Balsejtelmek és halálfélelem közepette „felülről 
jövő intésnek” vette, hogy a saját gyászmiséjét fogja meg-
írni. A kimerült Mozart sötét gondolatait felesége, Cons-
tanza azzal sem tudta elűzni, hogy társaságot és kirándu-
lásokat szervezett férje felvidítására. Mindig kéznél volt a 
mappa a formálódó Requiemmel.

Nem sokkal halála előtt, szeptember 7-én az alábbiakat 
írta egy ismerősének: „A fejem zavart, számolok a végzettel, 
s annak az Ismeretlennek a képe állandóan szemem előtt le-
beg. Folytonosan magam előtt látom, amint kér, sürget és tü-
relmetlenül követeli a munkást. S én folytatom, mert a kom-
ponálás kevésbé fáraszt, mint a pihenés. Egyébként nincs 
mitől rettegnem. Érzem abból, amit állapotom megmond 

világosan: ütött az órám. Meg kell halnom, itt a vég, mielőtt 
igazán örülhettem volna képességeimnek. Pedig az élet oly 
szép volt, a pályám oly sok boldogságot ígért, mikor elindul-
tam! De hát a végzetén senki sem tud változtatni, bele kell 
törődni a Gondviselés akaratába… Be kell hát fejeznem ha-
lotti énekemet – nem szabad, hogy befejezetlenül hagyjam.” 

Mégis befejezetlenül hagyta. Lacrymosa dies illa, qua 
resurget ex favilla judicandus homoreus… („Könnyel árad 
ama nagy nap, hamvukból ha feltámadnak a bűnösök és 
számot adnak…”) Eddig jutott Mozart a Requiem írásá-
ban. Tanítványa, Franz Xaver Süssmayr fejezte be a mester 
megkezdett művét, ám ma már sokkal több tételről vélik 
úgy, hogy Mozart által megírt részleteket tartalmaz, mint 
kezdetben hitték. 

Utolsó este, eszméletét vesztve még mindig a Requiem-
ről fantáziált, sógornője visszaemlékezése szerint az üst-
dob hangját próbálta utánozni. December 5-én, éjjel 1 óra 
előtt halt meg. Pap nem jött a szabadkőműves zeneszerző 
halálos ágyához. Mozart temetéséről különböző feltevé-
sek vannak. Egyes emlékek szerint a zuhogó havas esőben 
azok a kevesek (Süssmayr, Salieri, Swieten) sem kísérték ki 
a temetőbe, akik eljöttek Mozart búcsúztatására. Más fel-
tevések szerint szép, nyugodt nap volt, s csak a kor bécsi 
szokása miatt nem kísérte ki senki a temetőbe a halottat.

Wofgang Amadeus Mozart egy hónap híján harminc-
hat évet élt.

Forrás: https://mno.hu/migr/mozart-es-a-requiem-817501

VERS

Kosztolányi Dezső: Haragszik az Isten 

Haragszik az Isten… a sötét viharban 
zúgó ércszavától a mindenség remeg. 
Mintha égne a menny – lobban a villámlás, 
harsog a mindenség: imára, emberek! 
Halljátok e hangot parányi porszemek, 
ti a végtelennek múlandó férgei! 
Mi felséges az Úr a zúgó viharban, 
boldog, ki szózatát meg tudja érteni. 
Haragszik az Isten! 

Haragszik az Isten… szörnyű e haragban. 
Megrengeti vadul a nyomoru földet. 
A romboló tűzláng égethet és ölhet. 
Ne hagyja el Isten jóságos kegyelme! 
Gyászfátyolt ölt az ég, dörg a felhő torka: 
hogy szent himnuszával harsogva jelentse: 
Haragszik az Isten! 

Haragszik az Isten... Zúgnak az elemek; 
érckardjuk szikrát hány s félelmesen csattog, 
hosszú uszályukkal röpülnek a felhők, 
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remegve bújik el az ember alattok. 
Térdre rogy a hívő, ég a templom mécse, 
buzgó áhitatban zeng a szent imádság; 
ámde halk szózatát túldörgi a vihar 
s villámai zúgva, csattogva kiáltják: 
Haragszik az Isten! 

Reményik Sándor: Reinkarnáció

Ha adsz nekem részt a feltámadásban 
Ó add Uram, támadjak fel virágban, 
Harangvirágban örvények felett, 
Himbálják viharok a kelyhemet, 
Vagy örökkévaló csend simogasson, 
Csengjek misére sziklatemplomokban, 
Bazalt-tornyokon hajnali misére,
És ne kérdezzem: mért élek, mi végre, 
Hadd hervadjak egy kicsit boldogabban, 
Hadd lássam kissé szebbnek az eget, 
Figyeljek jobban mélységek szavára,
A csengetyűmmel dícsérjem neved: 
Harang a harangozót, Istenem.

Felhasznált irodalom
Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin Kiadó, Budapest.
Jánossy Lajos 2008. Az egyház év útmutatása. Fraternitás Ma-

gyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.
Keresztyén bibliai lexikon. Kálvin Kiadó, Budapest, 1995.
Zofóniás könyve. In: Bibliatudomány és világháló. DRHE Di-

ákság. http://diaksag.drhe.hu/bibliatudomany-es-vilagha-
lo-projekt/zofonias-konyve/. (2018. szeptember 20.)
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pétől? Azt, hogy Szentlélekben éljen, mert csak így fordul 
mennyei örömre a várakozás ideje.

Igehirdetési alapigénk (Ézs 35,3–10) arról szól, hogy „Is-
ten népe vigyázva, lelki készenlétben várja az utolsó idő 
döntő fordulatát: a megfi zető és megszabadító Úr eljöve-
telét, aki megtérő népének nyomorúságát örömre fordít-
ja” (Jánossy 1944, 63–64. o.).

Amit a textusról tudni kell

Ézs 35,3–10; nyersfordítás

3. Erősítsétek meg a gyenge/ megereszkedett kezeket, és a 
botladozó/tántorgó térdeket szilárdítsátok meg!

4. Mondjátok a  szapora-sietős-izgatott szívűeknek vagy 
félős, bátortalan szívűeknek [többféle jelentéstartalmú szó]: 
legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jön, az 
Isten az, aki megfi zet, jön és megment titeket.

5. Akkor majd megnyílnak a vakok szemei, és megnyíl-
nak majd a süketek fülei.

6. Akkor majd ugrándozik, mint a szarvas, a sánta, és 
örömmel kiált a néma nyelvű, mert a pusztában (de in-
kább vadonban) víz fakad, és patakok a sivatagban. (Van 
olyan fordítás, amelyik a sivatag helyett meghagyja a hé-
ber Arabah szót.)

7. És a száraz pusztaság tóvá változik/lesz, és a szom-
jas föld vizek forrásaivá, a sakálok lakhelyén, hol megpi-
hennek, fű, nád és papirusz lesz/terem.

8. És lesz ott ösvény és út (tiszta út), és szentség útjá-
nak hívják majd. Nem megy át tisztátalan, mert azoké lesz, 
akik az úton járnak, és/még a bolondok sem tévednek el.

9. Nem lesz ott oroszlán, és ragadozó állat nem megy/
jön fel rá (nem található ott), de/hanem a megváltottak 
járnak rajta.

10. És az Úr megváltottai visszatérnek, megtérnek uj-
jongva Sionba, és fejükön/fejük felett (a görög fordításban 
fejük felett, de a héber is hozza) örök, hosszan tartó öröm 
lesz. Boldogságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájda-
lom és sóhaj.

A próféta és a történelmi kor

Ézsaiás próféta életrajza és élete jobban ismert, mint előde-
ié. Ő maga „az uralkodó osztályhoz tartozott. Tegeződik a 
királlyal, még akkor is, amikor az uralkodó a palotán kívül 
tartózkodik (7,1kk).” (Soggin 1999, 273–274. o.) „Ézsaiás 
Izráel történelmének egy rendkívül gyötrelmes korszaká-
ban prédikált, ezért szentelte prédikációinak nagy részét 
politikai témáknak. Tanúja volt az ún. szír-efraimi hábo-
rúnak (ahogy Luther óta általában nevezik) 735–734-ben, 
amelynek során Izráel és a damaszkuszi királyság előbb 
meggyőzni, később pedig kényszeríteni próbálta Júdát ar-
ra, hogy lépjen be az asszírellenes koalícióba. Az elutasítás 
után Jeruzsálem ellen vonultak, hogy erővel kényszerítsék 

Szentháromság ünnepe után utolsó előtti 
(reménység) vasárnap

f Ézs 35,3–10

Igehirdetési előkészítő

Élni érdemes!

A vasárnap jellege

Az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapjának (remény-
ség vasárnapja) mondanivalója: Vigyázzatok, készüljetek 
Krisztus fogadására! Felszólítás ez arra, hogy Krisztus egy-
háza felkészülve várja az Úr napját. A készülés mögött egy-
szerre van öröm és félelem: Az Úr ítéletre jön, de várakozó 
népét „menyegzőre” viszi. Mit kíván az Úr az ő készülő né-
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a szövetségre. Tanúja volt továbbá Damaszkusz elestének 
732-ben, és az izraeli királyság elestének 722–720-ban. Mű-
ködése alatt került sor a térségben különféle asszírellenes 
lázadásokra 713–711-ben és 705-ben. Utóbbit Szanhérib lá-
zadása verte le.” (Uo.) Ezek alapján mondhatjuk, hogy a 
próféta egy sok szenvedést átélt, meggyötört néphez szól, 
mikor megszólal.

„A 34–35. rész egy másik rövid apokalipszis, amely-
nek a témája Sion megszabadulása és Edóm elpusztulása. 
A szövegben vannak utalások a zsidó diaszpórára, amely 
viszont csak a fogság korában alakult ki. Sőt kimondottan 
említés történik a fogságról a 35. részben, a lakói által elha-
gyott ország leírásában.” (Uo. 281. o.) 

A 35. fejezeten belül a mi kijelölt szakaszunk a 3–10. 
vers. A témája az erősítés egy láthatólag reménytelen hely-
zetben. Ha nyilvánvalóan reménytelen a helyzet, akkor mi 
adhat erőt? A hit, a bizalom. A tények ellenére való ragasz-
kodás, hogy úgy lesz, ahogy a próféta jövendöli: Isten meg-
gyötört, meglankadt és roskadozó népe végül majd visz-
szatér hazájába. A Mindenható akarja. A hit úgy tekinthet 
rá, hogy igazából már úgy van: ámen. Tulajdonképpen ez 
az ámen, ez a szelíd, de nyakas ragaszkodás az Élethez, ez 
a hajtóanyag! Ki van megmaradással megbízva, ha nem 
azok, akik tudják: az ige – amely elhangzásakor a hit nél-
küli többség számára ábrándnak tűnik – testté lesz. Eljön 
az Úr és az ő országa. Ézsaiás próféta ezt: a szabadító, ha-
zavezető hitet éleszti igénk szavaival.

A perikópa megértése

Isten igéje feladatot ad a népének (35,3). A megbízatás az 
erősítés, az elmaradók felkarolása, a gyengülők vissza-
vezetése. A fölszólítás alapja, hogy „féltőn szerető” a mi 
Istenünk. Istennek az emberi fogyatkozásokat gyógyító, 
támogató, erősítő vonása testet ölt Jézus Krisztusban, aki 
a „te vagy-e az eljövendő?” kérdésre e szavakkal válaszol: 
„…vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegények-
nek hirdettetik az evangélium…” (Mt 11,5) Istennek ez a 
mentő szeretete akkor ölt egyetemes jelleget, amikor Pál, 
a „pogányok apostola” e szavakkal kapja meg küldetését: 
„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sö-
tétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez 
térjenek, hogy a bennem való hit által megkapják bűneik 
bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik meg-
szenteltettek.” (ApCsel 26,18) Így soroltattunk mi magunk 
is a megszólítottak közé: Izraelhez. Ezáltal lettünk magunk 
is ott a („menyegzőre”) meghívottak között.

Ézs 35,10 pedig a hazaérkezés pillanataként világítja 
meg a leírtakat. Azt mondja ki, hogy az elveszett éden, az 
Isten országa, az örök haza vonzó tája bontakozott ki itt, 
a szemünk előtt. 

Igehirdetési vázlat

Nem vagyunk a jelen foglyai, sőt nagyszerű jövő vár arra, 

aki kitart, készen áll

A kisgyermek azt mondja: „Majd ha iskolás leszek…” Az 
ifj ú így beszél: „Majd ha párt találok…” Miután az ember 
ideális környezetén, az édenen kívül került, megszűnt az 
időtlenség. Megoldandó problémák sorával találta ma-
gát szemben. Éhezett, szomjazott, fázott, otthontalanná 
vált, megbetegedett, megsérült. Vágyakozott arra, hogy 
könnyebben és gyorsabban célba érjen, hogy ne érezzen 
fájdalmat, szenvedést, ne tévedjen el, legyen békés, biz-
tonságos otthona. Létezése a halál megjelenésével leha-
tárolódott. Léte az idő keretein belülre került, és ezzel 
mozgásba lendült. El kell érnie onnét, ahol van, egy Isten 
által adott célba.

A célravezető hajtóanyag: a Krisztusba vetett hit

Ha van cél, akkor oda el is kell jutni. A problémák, a vá-
gyak, elérendő célok egyben vonzó erők is. A hívás, a von-
zás azonban nem elég. Ha el akarunk jutni valahová, ahhoz 
belső hajtóerő, energia szükséges. Honnan fakad az erő?

A biciklinél az emberi erő adja a meghajtást. Az ipari 
forradalom idején a gőz. Később a benzin, az elektromos-
ság, az atomenergia; a repülésnél a kerozin stb. 

Lelki vonatkozásban hasonló hajtóerő a hatalomvágy, 
a szerzés vágya, a tudás vágya. Mindegyik ilyen energia-
forrás közös problémája a súlya. Ez behatárol, lenn tart, 
képtelen felemelni. Fizikai vonatkozásban még nincs, de 
a lelkiben létezik egy szuperkönnyű hajtóanyag: az Istenbe 
vetett bizalom, az ebből fakadó remény és a Krisztus aján-
dékából fakadó hála.

Kulcsfontosságú, hogy az Ige már testté lett, 

és „eljön ítélni élőket és holtakat”

a) Amire készülni kell: „Íme, visszatér Istenetek.”
A kereszténység számára a környezet itt idegen. Próbára 
tesz. A kezeink meglankadnak, a térdeink megroskadnak, a 
szíveink megremegnek. Őszintén megvizsgálva magunkat 
és elveszett voltunkat a világban, joggal lehet úrrá rajtunk 
a félelem, hiszen úgy tűnhet: teljesen magunkra vagyunk 
utalva. Rabjai vagyunk egy korszaknak, egy helynek, em-
bereknek, önmagunknak; röviden szólva a bűnnek, amely 
lehatárol. Egyetlen „ajtó” létezik ezek közt a falak közt: 
„Íme, jön Istenetek”, és „megszabadít benneteket!” Ebből 
fakad a feladatunk is: „mondjátok”: Legyetek készen! Ne 
csak magatokat, hanem másokat is „erősítsetek”, őket is 
„tegyétek erőssé”! Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó!” Ez a 
készenlét közösségi feladat: egymás erősítése!

b) Miért érdemes vigyázni, kitartani, készen állni? Mi 
lesz majd akkor?

1. Kitartás a szeretetben: Mert az Úr hozza bajaink, fo-
gyatkozásaink, bűneink gyógyulását.
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Süketnek, vaknak megnyílást, készséget a befogadásra. 
Sántának szökellő könnyedséget, némának ujjongó hango-
kat. A különböző testi fogyatkozások lelkileg megfeleltet-
hetők fogyatkozásoknak: Istentől való eltávolodásnak. Jé-
zus mondja: „Én vagyok az Igazság!” 

2. Kitartás a szeretetben: Mert az Úr hozza vágyakozá-
saink végét: kiteljesedett, lüktető életet.

A kiszáradt lélek átitatódik élettel. Jézus mondja: „Én 
vagyok az élet!” A látszatélet helyett valódi, tartalmas, iga-
zán emberhez méltó élet lesz. Nemcsak hogy életre kel a 
halott pusztaság (az egyén), hanem még mást is éltet a be-
lőle fakadó élettel (a közösséget). 

3. Kitartás a szeretetben: Mert az Úr hozza tévelygé-
seink végét.

A hazavezető utat. Jézus mondja: „Én vagyok az út!” 
Hozza a boldog utazást az igazi hazánkba. A megváltot-
tak közös útja ő Isten országába.

4. Kitartás a szeretetben: Mert az Úr elhozza az öröm-
teli hazaérkezést.

Örök otthon, végtelen öröm, határtalan békesség vár 
azokra, akik kitartottak. Jézus mondja: „Íme, az Isten sá-
tora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig né-
pei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden 
könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, 
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők 
elmúltak.” A trónuson ülő ezt mondta: „Íme, újjáteremtek 
mindent.” Ez az „elvégeztetett” után a végső beteljesedés. 
A legtöbb, ami adható.

További javaslatok az istentisztelethez

Az ige lehetőséget ad arra, hogy rávilágítsunk: olyan jövő 
vár, amelyért a keresztény embernek minden „hervasztó” 
jelenbeli tapasztalata ellenére érdemes kitartani abban a 
Krisztustól tanult szeretetben, amelynek ideélése mind-
annyiunk küldetése, bármi ér is minket itt, a fi zikai léte-
zés körülményei között.

Lekciók

Mt 25,31–46; 2Th essz 1,3–10

Énekek

EÉ 520; 506

Imádság

Istenünk, szeretnénk most csöndben eléd lépni. Segíts, 
hogy szereteted tanúivá legyünk. Add, hogy áldásaidat 
osszuk meg és adjuk tovább. Könyörgünk embertársakért. 
Azokért, akik terheket cipelnek, akiket gondok nyomasz-
tanak vagy betegségek törnek le. Akik kilátástalannak 
látják a jövőt, és akiknek csak a földi élet valósága léte-
zik. Akik természeti csapások, háborúk áldozatai. Akik 
elvesztették szeretteiket. A halál révén állókért, hogy bé-
kességre leljenek. Könyörgünk szeretteinkért. Köszönjük, 
hogy támasszá lehetünk egymás számára. Segíts, hogy 
szeretetben éljünk. Állj mellénk és támogass, ha igaz-
ságtalanság ér, ha csalódnunk kell, vagy ha szenvedünk. 
Add, hogy komolyan vegyük ítéleted valóságát, de óvj 
meg minket a kétségbeeséstől. Segíts, hogy átéljük eljö-
vendő országod örömét. Légy velünk, hogy Krisztus nyo-
mában járhassunk: szeretet és békesség vezéreljen. Jövel, 
Urunk Jézus! Ámen.
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