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Kedves Olvasó!
Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? 
című rendkívül aktuális írásában Andreas Mertin azt 
az alapvető kérdést teszi fel, hogy miért akarják Né-
metországban folyamatosan háttérbe szorítani azt a 
tényt, hogy a reformáció sikerének kulcsa éppen nem 
a hit képi megjelenítésében, hanem az ige hirdetésében 
rejlett? Olyan további kérdésekre keresi a választ, hogy 
létezhet-e egyáltalán „digitális hívő”, vagy az egyházi 
személy és a science fi ction kapcsolata. Megállapítja: a 
teológia – amióta csak létezik – demitologizálás. Ezért 
kell hozzájárulnunk a digitális mítoszok demitologi-
zálásához. Ha a Krisztussal való személyes találkozás 
nem jön létre, akkor nincs miről beszélni. 

Szabó Lajos tanulmánya éppen az említett hétköz-
napi tapasztalatok megélésének fontosságát és lehető-
ségét hangsúlyozza: az emberi élet legnehezebb nap-
jai éppúgy, mint a legkönnyedebb időszakok igénylik 
a hitbéli értékeket. Lelkileg jobban megélhető és átél-
hető lesz minden esemény akkor, ha az ünnepnapi lel-
ki erőgyűjtés és a hétköznapi felhasználás valódi lehe-
tőség számunkra. Id. Zászkaliczky Pál lényegre törő 
dolgozatában az áhítatot mint egyházi kisműfajt ér-
telmezi, és olyan gyakorlati haszonnal járó homile-
tikai és retorikai szempontokat mutat fel, amelyek a 
lelkészi hétköznapok szolgálatai során mégis „nagy” 
műfajjá emelhetik az igehirdetésnek ezt a módját is.

 Az igehirdetési előkészítők nagycsütörtöktől hús-
vét ünnepe utáni második vasárnapig segítik az ige-
hirdető készülését.
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Mikor? Hogyan?
Mt 28,20

g  N É M E T H  Z O L T Á N

M É C S E S  A  T E  I G É D

Amit Isten egybeszerkesztett, azt nem lehet szétválasztani. 
Az összetartozó mondatokat sem. A gyakran önállósuló jé-
zusi mondat – „én veletek vagyok a világ végezetéig” – nem 
választható el a logion elejétől: „Nékem adatott minden ha-
talom mennyen és földön…” Azt gondolom, hogy Jézus jelen-
léte, működése akkor tapasztalható meg számunkra, ha az ő 
hatalma úgymond „kihelyezett”, távoli, tőlünk független ha-
talom marad, tehát nem válik az egyház, az egyház képviselői 
és szolgálattevői tulajdonává. De még ennél is hadd menjek 
tovább: nem válik – nem válhat – az egyház és semmilyen 
közösség ennek a hatalomnak még csak a képviselőjévé sem! 
Abban a pillanatban, ahogy ezt a hatalmat kisajátítjuk vagy 
ennek a hatalomnak a képviselőiként kezdünk viselkedni, ez 
a hatalom azonnal megszűnik, pontosabban elhagy minket, 
és mi ott maradunk magunkra hagyottan, és már nem a „ve-
letek vagyok minden napon” van érvényben, hanem az „Ó, hi-
tetlen és elfajult nemzedék, vajon meddig tűrlek még titeket?”

Nekem úgy tűnik, hogy mi ezt a hatalmat – az ő hatal-
mát – már jó ideje nekünk adatott, ránk ruházott, kezünk-
be adott hatalomként éljük meg és gyakoroljuk. Elárul min-
ket saját görcsös igyekezetünk, ahogy próbáljuk „csinálni” 
az Isten országát. Elárul minket az is, hogy azonosítjuk az 
irányunkban tanúsított érdektelenséget az evangélium, a 
Krisztus irányában tanúsított érdektelenséggel. (Márpe-
dig az emberek csak minket utasítanak el, és nem az evan-
géliumot, éppen azért, mert neki adatott minden hatalom, 
nem pedig nekünk). És elárul minket az is, hogy kudarc-
ként vagy sikerként könyvelünk el történéseket, vesztesé-
gekről és eredményekről beszélünk, statisztikákkal mérjük 
a teljesítményünket, természetesnek tesszük ezt a magunk 
szűk egyházi keretei között, és a mutatóink csak nekünk és 
rólunk adnak képet, ráadásul torz képet fogyatkozásról és 
elnéptelenedésről, miközben a föld népessége rohamosan 
növekszik, és útnak induló milliók rajzolják át előbb-utóbb 
a térképet. A föld valójában már régóta nem olyan, mint egy 
új festékkészlet, amelyen a népek és nemzetek, akár a színek, 

jól elkülöníthetők és elhatárolhatók egymástól, hanem sok-
kal inkább olyan, mint eső után a kint felejtett festőpalet-
ta, amelyen egymásba olvadnak, egymásba folynak és egé-
szen absztrakt kompozíciókat hoznak létre a színek. Talán 
az is a „nekünk adatott hatalomról” vall, ahogy próbáljuk 
ezen az egyre tarkább palettán elkülöníteni, egyben tarta-
ni, körülhatárolni, és ha lehet, növelni a mi egy színünket.

Még böjt van. A végén a nagyhéttel, ami a hatalomátadás, 
elengedés, kiüresítés stb. vonatkozásában nagyon sok lehető-
séget kínál. Nem tudom, működőképes-e, de a lemondás, a 
böjti, nagyheti lemondás sokat segíthet. Lemondani a hamis, 
az önámító egyházi hatalomgyakorlás eszközeiről és prak-
tikáiról. Mindarról, aminek középpontjában az áll, hogy mi 
mit és hogyan csinálunk. Lemondani a mennyiségi szemlé-
letről. A gyülekezeti programgazdagság bűvöletéről. A „ho-
gyan tegyük magunkat vonzóvá és érdekessé?” kényszeré-
ről. Lemondani a hatalomról. A saját, a mi hatalmunkról. 

És visszatérni hozzá, aki azt mondja: „Nálam van, nékem 
adatott minden hatalom.” Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
semmi másom nincs: nincs tulajdonom, nincsenek eszköze-
im, módszereim; nincs másom, csak az elköteleződésem. Az 
egyetlen, ami tiszta, az egyetlen, ami hiteles lehet, az egyetlen, 
ami valóban hat, ami misszionál, az annak megélése, hogy én 
Jézussal, Jézusnál elkötelezett ember vagyok. Minden más, 
az összes többi, a szavaim, mozdulataim, módszereim már 
hatalomgyakorlás, méghozzá a saját hatalmam érvényesíté-
sére. Nagyon óvatosnak kell lennem ezekkel, különösen, ha 
mások vonzónak és szimpatikusnak találják!

És íme, lássátok, vegyétek észre: Én veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig!

Mikor? Hogyan?
Ha az idei nagyhéten majd az ünnepi alkalmak kereté-

ben, aztán iskolák, családi otthonok, kórházak, temetőker-
tek kapuján belépve az ilyenkor szokásos bibliai tartalmak 
mellett megjelenik az üdvtörténet eseményeinek fényében 
a te Jézus iránt való elköteleződésed.
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T A N U L M Á N Y O K

Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára?
Futólagos megjegyzések*

g  A N D R E A S  M E R T I N

 1. jegyzet: #digitalisegyhaz

Valahányszor olyan internetes oldalakra kattintok, amelyek 
ilyen vagy olyan címmel az egyház digitalizációjával foglal-
koznak, az unalomtól ásítás jön rám.1 A dizájn vagy valamiféle 
generálszósszal leöntött Wordpress-katalógusból származik, 
vagy egy közepes tehetségű, egyházhoz köthető dizájnügy-
nökség fáradozását tükrözi az egységes megjelenés érdekében. 
Sohasem zavarba hozó, sohasem felkavaró, sohasem izgalmas, 
sohasem közöl butaságot, hanem mindig jólnevelt, konform, 
sima és CSS-stílusú. Caravaggio helyett Raff aello, Masaccio 
helyett Masolino. Lehet így csinálni, de nem kötelező. Én leg-
alábbis másként szeretném. Kényelmetlenül érzem magam, 
ha a simaság van műsoron, s azt még követnem is kell.

Na és a tartalmak! Mindnyájan abból élünk, hogy pros-
tituáljuk azt, amit tudunk. De valóban elkerülhetetlen, hogy 
szinte valamennyi, az egyház és az internet kapcsolatával 
foglalkozó cikk, amely a világhálón megjelenik, ne azt bi-
zonygassa: a média következetes használata nélkül a refor-
máció nem sikerült volna, és ezért az új médiumok beve-
tése nélkülözhetetlen? Ez bizony csekély bizalomról tanús-
kodik a Szentlélek munkája iránt. A meggyőzés kultúrája 
(Cul ture of Persuasion) másképp működik (vö. Pettegree 
2005). A Szentlélek néha igénybe veszi a könyvnyomtatást, 
máskor nem. Néha képeket használ, máskor nem. Miért 
akarjuk Németországban folyamatosan háttérbe szorítani 
azt a tényt, hogy a reformáció sikerének kulcsa éppen nem 
a hit képi megjelenítésében, hanem az ige hirdetésében rej-
lett? Ezen akkor sem tudunk változtatni, ha Cranach után 

 * Eredetileg megjelent: Mertin, Andreas 2018. Was „Digitalisierung” 
in der Kirche nicht heißen kann. Kursorische Notizen. Tà katoptrizó-
mena, 112. sz. https://www.theomag.de/112/am623.htm. (Megtekintés: 
2018. december 28.)
 1 Vö. http://digitale-kirche.evangelisch.de/.

kiáltunk. Akkor már inkább választom bármelyik huma-
nista művészt, aki a képi vallási propaganda és a művészet 
tönkretétele helyett hű maradt a művészethez és az ügyhöz 
magához.2 Ugyanez érvényes a digitális megjelenítésre is.

Érthető, hogy az internetrajongók digitalizációs tapasz-
talataikat el akarják adni az egyháznak és a gyülekezetek-
nek, de ezt csak mértékkel volna szabad. Luther nem azért 
állt ki és vitatkozott kollegáival éjszakákon keresztül, hogy 
eldöntsék, melyik „médium” a legmodernebb a reformá-
ció céljainak közvetítésére, nem akart hashtageket tervez-
ni (lásd #digitalekirche), hanem mindenekelőtt a teológiá-
val akart foglalkozni.

Ahol csak tudott, a jól bevált médiumokra támaszko-
dott, néha a szükségesnél is jobban. Vizuális médiastra-
tégiái is hagyománytisztelőbbek voltak annál, mint amit 
egyesek el akarnak hitetni velünk. Luther sok mindent át-
vett a katolikus tradícióból. Elég, ha az 1593-ban kiadott 
Schedel-krónika ábrázolásait összehasonlítjuk az 1534-es 
Luther-biblia képeivel. Hogy minden kommunikáció mé-
diafüggő, az messze nem jelenti azt, hogy a médiára kell 
koncentrálnunk, csupán azt, hogy meg kell találnunk a 
központi tartalom közvetítéséhez leginkább illő eszközt, 
amelynek nem kell szükségszerűen a legújabbnak lennie.

Ez érvényes a gyülekezeti kommunikációra is. Örülök, 
ha a gyülekezetek csatlakoznak az internethez, örülök, ha 
élnek a digitalizáció adta lehetőségekkel, és nem csak azért, 
mert immár több mint húsz éve magam is élek velük. De a 
felhozott érveknek értelmeseknek, okosaknak kell lenniük 
(vö. Mertin–Herrmann 1996). Ne gondolja senki, hogy 

 2 „Ezeket a fejlődési folyamatokat szem előtt tartva a művészet csak 
akkor tarthatja meg hűségét a valláshoz fűződő valódi affi  nitásához, 
kötődését a valósághoz, ha szinte aszketikus módon távol tartja magát 
minden vallásos igénytől és a vallásos témákkal való bármiféle érint-
kezéstől. A vallásos művészet manapság nem egyéb istenkáromlásnál.” 
Adorno 2002, 653. o.
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Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? a

a digitalizáció önmagában meg fogja gátolni, hogy az em-
berek meneküljenek az egyháztól.

Ha ez ilyen egyszerű lenne, valamelyik teológiailag ke-
véssé felvértezett szekta már rég fordulatot ért volna el a di-
gitalizácó segítségével. Karizmatikus hittestvéreink ugyanis 
egyáltalán nem olyan technikaellenesek. Épp ellenkezőleg, 
igen hamar ráálltak a műholdas technológiára és a televí-
ziós közvetítésekre. Csakhogy a digitalizáció nem hoz lét-
re teológiát. Miközben ezt írom, Lipcsében műholdszórás-
sal zajlik a 2018-as ProChrist konferencia, mégsem vesz róla 
tudomást senki, feltehetőleg azért, mert senkinek sincs mon-
danivalója – eltekintve egy ultramodern eszközökkel terjesz-
tett régimódi ideológiától. Hihetetlen? Igen, de ez a valóság.

Félő, hogy a „digitalizációt” az egyházban főleg végrehaj-
tás-technikai és munkaerő-piaci területen fogják igénybe ven-
ni. Ilyen értelemben nyilatkozott nemrég Frank Otfried July 
württembergi püspök, amikor arról beszélt, hogy a digitalizáció 
kihatással lesz az egyházra, amennyiben javítja a végrehajtási 
folyamatokat. Ugyanakkor mindez etikai kérdéseket is felvet, 
hisz munkahelyek megszűnéséhez vezet. Ez számomra kevés.

2. jegyzet: „Digitális teológia” nem létezik

A manapság megjelenő „digitális teológiáról” szóló köny-
vek legtöbbször a piacot és nem az ügyet szolgálják (Ha-
berer 2015). Mit jelentsen a „digitális” teológia? Bináris 
teológiát? Biztosan nem. De nyilván nem azonos a digita-
litás teológiájával sem.

A könyv szándékolt üzenetének indoklására ilyen té-
nyeket hordanak össze az emberiség történetéből: „Az em-
beriség történetében négyszer fordult elő, hogy az élet kul-
turális szempontból alapjaiban megváltozott találmányok 
– vagy inkább felfedezések – révén: amikor megtanultunk 
beszélni, megtanultunk hazudni. Amikor megtanultunk 
írni, megtanultunk tervezni. A könyvnyomtatással meg-
tanultunk kritizálni, és az internettel megtanulunk egy-
mással hálózatot alkotni. Ma legyőzzük a tér és az idő, az 
országhatárok és a test szabta korlátokat. Új nyelveket, új 
szavakat tanulunk, új távlatokban és új ritmusban élünk. 
Másként gondolkodunk, másként dolgozunk, másként ta-
nulunk, és másként találkozunk egymással.” (Uo.)

Jobb híján tételezzük fel, hogy az állatok tényleg nem 
tudnak hazudni, és a neandervölgyi ember nem tudott 
beszélni. Az emberi beszédképesség (1) kialakulása lega-
lább 100 000 (ha nem 300 000) évvel ezelőttre tehető. Az 
írott nyelv (2) 6000 éve alakult ki, a könyvnyomtatás (3) 
alig 600 éve, az internet (4) pedig kevesebb mint 50 éves. 
Ha ezt egy méretarányos számegyenesen akarnánk ábrá-
zolni, nem tudnánk elég hosszú egyenest rajzolni ahhoz, 
hogy az utóbbi három esemény elkülönüljön egymástól:

Ráadásul mindezt megelőzi a kőbalta feltalálása 3,4 mil-
lió évvel ezelőtt, majd a tűz megszelídítése 1,8 millió évvel ez-

előtt, pedig ezeknél jelentősebb kulturális előrelépést aligha 
lehet elképzelni. Aztán a nyelv és írás már említett megje-
lenése között olyan fontos kulturális vívmányok találhatók, 
mint a képi ábrázolás (a datálás módszere szerint 64–48 000 
évvel ezelőtt), a hajózás 40 000 éve, a neolitikus forradalom, 
amely a rendszerbe foglalt vallást és sok mást hozott magá-
val 11 000 évvel ezelőtt, és ezekhez jön később az 1960-as 
években a világűr meghódítása. Milyen jogon nevezhetünk 
központi eseményeknek olyan egymással összehasonlítha-
tatlan dolgokat, mint a beszéd, az írás, a könyvnyomtatás és 
az internet kialakulása? „Az emberiség történetében négy-
szer fordult elő, hogy az élet kulturális szempontból alapjai-
ban megváltozott találmányok – vagy inkább felfedezések 
– révén.” Hogy lehet ezt leírni? Az emberiség kulturális fej-
lődéstörténete kapcsán nekem egy csapásra annyi sorsdön-
tő esemény jut eszembe, hogy a 4-es szám után nyugodtan 
kitehetnénk két-három nullát is.

E négy felfedezés önkényes kiragadása velejéig miti-
kus beszéd. 2000 év múlva a könyvnyomtatást és az inter-
netet bizonyára már csak egy lépésnek fogják tekinteni a 
kulturális fejlődés folyamatában, mivel a köztük levő idő-
különbség oly csekély. Valahogy úgy, ahogy ma „barlang-
festészet” címszó alatt egy 20 000 éves fejlődési szakaszt 
foglalunk össze. Az az állítás pedig, hogy a hálózatépítést 
az internet révén tanultuk volna meg, nem egyéb, mint az 
IBM és a NEC által a múlt század ’90-es éveiben reklámfo-
gásként elterjesztett mítosz, ami ettől nem lesz igaz. A Föld-
ről mint globális faluról beszélni már 200 000 évvel ezelőtt 
sem volt igaz, amikor a Föld még tényleg csak egy falu volt.

A teológia – amióta csak létezik – demitologizálás. Ezért 
kell hozzájárulnunk a digitális mítoszok demitologizálásá-
hoz. Kétségtelenül lehet és kell is olyan teológiának lennie, 
amely a digitalizáció életünkben betöltött szerepével foglal-
kozik, algoritmusetikával és sok minden mással, de digitális 
teológia nincs. Vannak digitális képek, van digitális művé-
szet, mert ezek mint olyanok nem a digitális térben jönnek 
létre, hanem lényegüknél fogva kötődnek a digitalitáshoz 
(Reck 2002; 2003). Ezzel szemben csak felettébb ironikus 
környezetben használhatók olyan kifejezések, mint a digi-
tális misztika. Annak idején Th omas Assheuer is a digitali-
tás misztikájáról beszélt (2004). A Technology Rewiew című 
folyóirat szerkesztője, Gregor Honsel (2015) a következő só-
hajjal fejezi be – egyébként sajnos meglehetősen felületes – 
recenzióját Johanna Haberer Digitális teológia című köny-
véről: „Kár. Azt reméltem, hogy a teológia valami okosabbat 
tud hozzátenni a digitális fordulat témájához.” Tévedtem, té-
vedtem – mondta a kakas, és leszállt a hattyúról.

Valahogy különös és szomorú, hogy a digitalizációról 
szóló komoly viták nem teológusok körében, hanem in-
kább olyan, nem egyházi felületeken zajlanak, mint pél-
dául a www.algorithmenetik.de. Teológiai vitacikkek alatt 
olyanokat értek, amelyek nem „a digitális világ polgárává 
válásról” szólnak, hanem valódi fi lozófi ai, humanista, teo-
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lógiai mércéket állítanak fel arra nézve, hogyan kezelje az 
ember a gépeket, illetve algoritmusokat.

3. jegyzet: A digitalitás teológiája

Mind a zsidó, mind a keresztény vallás fontos eleme az ér-
telmezés. A Sínai-hegy szabadító istenének vallási tapaszta-
lata alapján értelmezik a világot. A Smá Jiszraél – Halld, Iz-
rael szavai mélyen gyökereznek hitünk alapjaiban. Az Isten 
felszabadító voltára való emlékezéshez hozzátartozik az is, 
hogy a zsidó és a keresztény hit beivódott környezetének kul-
túrájába, csakúgy, mint a környezet kritikus szemlélete és a 
környezet interpretációja. A digitalitás teológiája nem lehet 
csak megőrző teológia, vagyis nem elég, ha az élet különböző 
területeinek digitalizációjával szemben csupán a hagyomá-
nyos igazságokkal érvel. Nem elég tehát bibliai idézeteket és 
reformátori gondolatokat elővarázsolni a kalapból, és megal-
kotni a digitális világ tízparancsolatát – a dolog ennél sokkal 
bonyolultabb. Perry Barlow-nak a páli szemléletben gyöke-
rező, Principles of Adult Behavior című munkájában megfo-
galmazott elvei jobban illenek a helyzethez, mint a teológiai 
közhelyek formális alkalmazása (vö. Mertin 2018). Ehelyett 
érdemes elgondolkozni azon, amit Ralph Charbonnier a Die 
Zeitben így foglalt össze: „Az egyházak számára a digitali-
záció nem csupán azt jelenti, hogy konkrét technológiákat 
és műszaki termékeket etikai szempontból értékeljenek. En-
nél többről van szó: a digitalizációt specifi kus lehetőségként 
kell felfogni a valóság megragadására, interpretációjára és a 
benne való működésre nézve.” (Charbonnier  2017)

Persze mondani könnyű, csinálni annál nehezebb. Char-
bonnier nem véletlenül tekint el attól, hogy konkretizáljon. 
Először is magát a digitalizációt kellene megérteni. A kísér-
let, hogy ezeken a folyamatokon átrágjuk magunkat, évekig 
is eltarthat, ha hitelesen akarjuk elvégezni, nem csak hasra-
ütés-szerűen, teológiai előítéletektől vezérelve. Ugyanakkor 
az események olyan sebességgel követik egymást, hogy alig 
érünk a nyomukba. Itt van a probléma. Mégis többet kell tud-
nunk mondani annál, hogy a digitalizáció az egyházi végre-
hajtási folyamatok optimalizálását szolgálja, vagy hogy mind-
ez a gazdasági munkafolyamatokat is érinti. A jelenség nem 
új, ahogy félig-meddig kiborgként magam is tapasztalom, a 
fejlett technológia vívmányai már évtizedek óta egyre na-
gyobb hatással vannak rám. Az emberiséget megváltoztató 
intim technológiák körüli vita sokkal régebbi keletű, mint az 
Edward Snowden leleplezéseit övező felháborodás. Hogy is 
mondta Sherry Turkle már évekkel ezelőtt? „Az elsők, akik 
kapcsolatba kerültek az intim technológiákkal, betegek, pél-
dául cukorbetegek voltak, akiknek naponta többször elle-
nőrizniük kell a vércukorszintjüket. Egyre több ember kerül 
testközelbe a technológiával, hogy közérzetét javítsa. […] A 
technológia mind több ember életébe szól bele, elsősorban 
természetesen az egészségügy területén: látást, hallást vagy 

emlékezőképességet javító csipek – egymást követik a fejlesz-
tések, úgyhogy a kiborgok lassan már fel sem fognak tűnni.” 
Egyszer eljutunk odáig – amint azt William Gibson cyber-
punk-trilógiájában (2005) leírja –, hogy a virtuális világ csat-
lakozó egységeit nemcsak a bőrünkön, hanem a testünkben 
érezzük majd. A teológiának erre is refl ektálnia kell.

4. jegyzet: Digitális lelkésznők és lelkészek

Ismétlem: a digitalitás teológiáját alapvetően meg kell kü-
lönböztetnünk a gyakorlati teológiai cselekmények digitá-
lissá, virtuálissá tételétől, amiről Th omas Melzl a Magazin 
für Th eologie und Ästhetik 112. számában ír (2018). Ezek a 
refl exiók elengedhetetlenek, és végigvitelük – mint itt is – 
nagy tapasztalatot és képzelőerőt igényel. Nem tagadom, 
hogy a gyakorlati teológiai cselekmények digitalizációjával 
szemben igencsak szkeptikus vagyok. Nem mintha illegi-
timnek vagy teológiailag indokolatlannak tartanám. Ép-
pen ellenkezőleg, e téren egyáltalán nincsenek kétségeim.

Nem vitás, hogy a lelkészeket gépek is helyettesíthetik, 
ha nem is maradéktalanul, de számos dologban. Úgy, ahogy 
sok más hivatás esetében is gépek végzik a munkát az embe-
rek helyett. Már a véleményalkotást is kezdjük „botokkal” 
irányítani. És miért lenne rosszabb egy gép a bűnbocsánat 
megítélésében, mint a lelkész? Hiszen a big data jóvoltából 
sokkal többet tud a gyónó emberről, mint amit a gyónta-
tóatya valaha is tudhat. Miért prédikálna a gép rosszabbul, 
mint egy ember, ha az eddig megtartott prédikációk milli-
ói birtokában csiszolhatja nyelvi kultúráját? Úgy, ahogy a 
számítógépes sakkjátékban a gép milliónyi már lejátszott 
partira támaszkodhat. Mi kifogásolnivaló lenne abban, ha 
betegség vagy halál esetén az agyonhajszolt egyházi személy 
helyett egy robot szolgáltatná ki az úrvacsorát, vagy – kato-
likusoknál – adná fel az utolsó kenetet? Miért ne végezhet-
né a megterhelő temetést egy automata, amely a rendelke-
zésre álló big data alapján bizonyára szebb, személyre sza-
bottabb prédikációt tud összeállítani az elhunytról, mint 
akármelyik pap, akinek temetési beszédét az utóbbi évek-
ben volt szerencsém meghallgatni. Miért ne ünnepelhet-
nénk a virtuális istentiszteletet virtuális úrvacsorával? Aki 
ebben örömét leli, és aki ezt vallásnak tartja – lelke rajta!

Csakhogy ez nem az én vallásom lenne, és személy sze-
rint semmilyen érdeklődést nem tanúsítanék iránta. Azért, 
mert valami lehetséges, nem kell okvetlenül élni is vele. Né-
hány évvel ezelőtt egy református kolléga írt egy rendkí-
vül okos könyvet arról, hogy a református teológia szerint 
képek használata az istentisztelet és az igehirdetés során 
nem tilos. Teológiailag bizonyára igaza van (vö. Mertin 
2002). Ugyanakkor a református egyház vallásgyakorla-
tának mégiscsak jellemző vonása, hogy éppen a képekről 
mond le. A zsidóság esetében is el tudnám képzelni, hogy 
arra nézve, mi számít kósernek, modernizált változatokat 
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Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? a

fejlesszenek ki. A kérdés azonban megmarad: milyen súly-
lyal esik ez latba az egyes vallások kulturális emlékezeté-
ben, lehet-e, és főleg kell-e az eddigi vallási táblákat egy-
szerűen új whiteboardokra cserélnünk?

Válaszom először is: várjuk ki a végét. Nézzük meg, mi-
lyen hozadéka lesz a digitális áldástevékenységnek, főleg ak-
kor, ha a magányos wittenbergi áldásrobot mellett már min-
den repülőtéren, miden pályaudvaron, minden villamos-
megállóban, sőt minden háztartásban lesz belőlük. Ébredés 
után, becsekkolás előtt gyorsan még egy áldás. „Áldjon meg 
téged a gép, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját 
a gép, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját a gép, és 
adjon neked békességet!” (Vö. Halb wachs–Maus 1985)

Mindezek után talán mégis vonzóbb, ha nem adjuk át 
magunkat a gépi technikából szükségszerűen adódó sor-
rendiségnek, hanem értékeljük azt, ami személyes. De mint 
mondtam, várjuk ki nyugodtan, mit ad az áldást osztó ro-
bot, a gyakorlati teológiai cselekmények digitalizálása és 
a virtuális istentisztelet az embereknek. Szeretem a kísér-
letezést – mindaddig, amíg nem kell részt vennem benne.

Mivel itt egy művészeti és kulturális magazin számára 
írok, le kell szögeznem: az áldást osztó robot semmi esetre 
sem művészeti alkotás. Két külön kategóriáról van szó.3 At-
tól, hogy egy villamosmérnök a „művészeti projekt” címkét 
aggatja a robotjára, az még nem válik művészetté (vö. Leh-
nerer 1999). A „művi” nem azonos a „művészettel” – két 
különböző jelenségről van szó. Sokkal kézenfekvőbb lenne a 
szociális kísérlet megnevezés. A másik lehetőség, hogy a mű-
vészet fogalmát a legtágabb értelemben használjuk, mint pél-
dául a konyhaművészet és más hasonló összetételek esetén, 
amikor is „művészit” értünk alatta. Ami a művészeti alko-
tást művészetté teszi – amint azt az utóbbi kétszáz év vala-
mennyi esztétikai elmélete állítja –, az éppen az instrumen-
talizációval és a funkcionalizációval való szembenállás (vö. 
Menke 1991). Az újkor óta ez a művészet lényege. Ha ebben 
az értelemben tekintünk az áldásosztó robotra mint művé-
szeti projektre, be kellene látnunk, hogy nem oszt áldást – 
hiszen nem egyéb, mint egy esztétikailag generált interakció.

Ez a robotprojekt mindenekelőtt azt a bizonytalanságot 
juttatja kifejezésre, amely a performanszszerű cselekmény 
tulajdonképpeni hatásával függ össze. Ha már az áldás folya-
mán azt kell kérdeznem: Mi az áldás? Mikor hat az áldás? – 
akkor valami alapjaiban félrecsúszott, az ember hirtelen egy 

 3 Vö. Dewey 1980, 368. o.: „Kritikusok csakúgy, mint elméleti szak-
emberek ki vannak téve a kísértésnek, hogy a specifi kusan esztétikai 
kategóriákat a tapasztalat valamely más módjának fogalmává konver-
tálják. E téves következtetés legelterjedtebb formája az a feltételezés, 
hogy az anyag, amellyel a művész dolgozni kezd, már eleve rendelkezik 
egyfajta elismert státusszal erkölcsi, fi lozófi ai, történelmi vagy bármi-
lyen más tekintetben, és a művész nem tesz egyebet, mint hogy ezt az 
anyagot érzések előhívásával és fantáziadús cicomázással kellemesebbé 
teszi. A műalkotást úgy kezelik, mintha olyan értékek új kiadása lenne, 
amelyek a tapasztalat más területein már forgalomban vannak.”

metasíkon találja magát. Ez a robot éppen nem a jövőt vizio-
nálja, sokkal inkább egy kétségbeesett kísérlet arra, hogy a 
kérdésessé vált régit (az áldást) valami újjal (a robottal) von-
zóvá tegye. Ám az eff éle „re-noválások” nem működnek.

1. exkurzus: egyházi személy és science fi ction

Egyszer átnéztem a mintegy 310 kötetből álló sci-fi  gyűjte-
ményemet. Amennyiben a science fi ctiont egy társadalom 
vágyainak tükreként fogjuk fel, ezekben a könyvekben ro-
bot képében fel kellene bukkannia egy vallási virtuóznak 
is. Lehet, hogy nem a megfelelő sci-fi ket olvasom, de az én 
könyveimben, noha megjelennek papok (87 könyvben), 
szerzetesek (21), lelki vezetők (16), lelkészek (9), teológu-
sok (7), sőt még neokálvinisták (1) is, valamennyien való-
di emberek – az egyetlen kivételre mindjárt visszatérek.

Témánkhoz a Machine of Death című elbeszélésgyűj-
temény kerül legközelebb (North et al. 2012), amelyben a 
történetek közös vonása, hogy egy gép pontosan meg tudja 
jósolni a kérdezőnek, hogy miben fog meghalni. De az em-
berek, miután megtudják a diagnózist, még itt is valódi pa-
pokhoz futnak. Hagyjuk, hadd fussanak! Ha a robotok meg-
adják nekik, amire szükségük van, akkor a robotokhoz fog-
nak futni; ha csak emberektől várják mindezt, nos, akkor 
nem fogják igénybe venni a robotokat. Sci-fi  könyveim eb-
ben a kérdésben rendkívül szkeptikusak. Még a 24. század-
ban is adnak a személyesség elvére – kivéve a detektíveket, 
mint például Isaac Asimovnál (1993), aki egyszer már beve-
tett egy robotot, igaz, egy valódi ember konkurenciájaként.

Isaac Asimov Az utolsó kérdés című sci-fi  novellájában 
AC, a komputer, amely az évmilliárdok során minden em-
beri szellemet bekebelezett, maga is istenné válik, aki egy 
paradox fordulattal megalkotja a világmindenséget, mert 
az emberiség eltűnése után a „Hogyan lehetne az univer-
zum entrópiájának nettó mennyiségét jelentős mérték-
ben csökkenteni?” kérdés címzettje egyszerűen hiányzott:

„AC tudata tartalmazott mindent, ami valaha az uni-
verzumot jelentette, és eltűnődött a káoszon. Lépésről lé-
pésre kellett haladnia. 

Az első lépés végrehajtásához így szólt: 
– LEGYEN VILÁGOSSÁG! 
S lőn világosság…” (Asimov 2012)
Az életvilágok digitalizációjából fakadó paradox követ-

keztetés végül is az, hogy a robot, vagyis a gép arra kénysze-
rül, hogy valódi embereket teremtsen. Valahogy jellemző ez.

2. exkurzus: Szerzetes Plusz

Akkor hát lássuk a kivételt a szabály alól: Douglas Adams 
Dirk Gently holisztikus nyomozóirodája című könyvét (1992), 
amelyre Michael Waltermathe hívta fel a fi gyelmemet. Ez 
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a szöveg témánk szempontjából jó és rossz példának is te-
kinthető – aszerint, milyen alapállásból nézzük. Mindez 
hamar kiderül a regény első fejezeteiből vett idézetekből:

„Az Elektromos Szerzetes pontosan ugyanolyan ház-
tartási gépezet, mint a mosogatógép vagy a videó. A mo-
sogatógép elvégzi az ember helyett a fárasztó mosogatást, 
a videómagnó megnézi helyette a fárasztó tévéműsorokat, 
az Elektromos Szerzetes pedig arra való, hogy mindenfé-
lét elhiggyen az ember helyett, és így megkímélje attól az 
egyre terhesebb feladattól, hogy neki kelljen elhinni azt a 
számtalan dolgot, amit a világ el akar hitetni vele. Sajnála-
tos módon azonban a szóban forgó példány meghibásodott, 
és többé-kevésbé találomra a legfurcsább dolgokat kezd-
te hinni. […] Ez a Szerzetes akkor romlott el először, ami-
kor egyszer túl sok mindent akartak elhitetni vele egy nap 
alatt. […] A Szerzetest visszavitték az üzletbe, ahol az eladó 
azt mondta, teljesen ki kell cserélni az alaplapját, aztán fel-
hívta rá a fi gyelmet, hogy az új, továbbfejlesztett Szerzetes 
Plusz modellek kétszer olyan hatékonyak […]. Ezzel a do-
log el is volt intézve. Ennyi. A meghibásodott Szerzetest ki-
hajították a sivatagba, ahol aztán azt hihette, ami neki tet-
szett, beleértve azt is, hogy vele bizony csúnyán elbántak.”

Amint az Douglas Adamstól várható, a leírás tele van 
iróniával, mégis felvet néhány érdekes kérdést azzal kap-
csolatban, hogy tulajdonképpen miért is van szükségünk 
Elektromos Szerzetesekre.

5. jegyzet: „Digitális hívők”

Első és legfontosabb kérdésem a következő lenne: ha az 
Elektromos Szerzetes pótolhat egy papot vagy egy lelkészt, 
miért ne pótolhatnák avatárok a vallásos alanyokat? Sőt 
továbbmegyek: a vallásos folyamat valamennyi (!) részt-
vevője szép sorjában pótolható lenne elektronikusan, míg 
végül létrejönne egy autonóm „Welt am Draht” („bedróto-
zott világ”) (Galouye 1994) – mindenfajta valós és isteni 
személy részvétele nélkül. Az ötlet, hogy kizárólag vallási 
virtuózokat és/vagy tereket pótoljanak, illetve szimulálja-
nak, szerintem szűkkeblűségre vall. Nem sokkal egysze-
rűbb mindent szimulálni? Ha már lúd, legyen kövér. 

A reneszánsz idején, a Mediciek Firenzéjében már en-
nél lényegesen messzebbre jutottak, amint arról Aby War-
burg művészettörténész egy meseszerű, ám korabeli tudó-
sítások által hitelesített leírásában beszámol: 

„A Santissima Annunziata-templom lehetővé tette a vá-
ros hatalmasságai és előkelő idegenek számára azt a nagy 
keresletnek örvendő privilégiumot, hogy a templomban 
még életükben felállíttassák saját ruháikkal felöltöztetett 
életnagyságú viaszmásukat. Lorenzo de’ Medici idején az 
ilyen viaszfi gurák (voti) gyártása rangos művészeti ággá 
nőtte ki magát olyanok keze alatt, min a Verocchio-tanít-
vány, Benintendi, akik több generáción keresztül vezet-

ték és működtették egyházi megbízásból fallimagini né-
ven voti-műhelyeiket.

Lorenzo maga is készíttetett Orsino Benintendivel há-
rom életnagyságú viaszfi gurát, miután 1478-ban szerencsé-
sen megmenekült a Pazzik tőre elől. Ezeket a votókat három 
különböző templomban más-más ruhába öltöztetve állíttat-
ta ki: egyik képmását egy a Via San Gallón lévő templom-
ban függesztették ki abban az öltözékben, amelyet fi vére, 
Giuliano meggyilkolásának napján viselt, amikor maga is 
megsebesült, de végül megmenekült, s amelyben az ablakból 
megmutatta magát a népnek; egy másik képmása fi renzei 
polgári ruhában az Annunziata templom egyik ajtaja fölött 
volt látható; egy harmadik ilyen portréfi gurát pedig Assisi-
ba, a Maria degli Angelii templomba küldött hálája jeléül.

A 16. század elejére a votók mennyisége annyira felduz-
zadt, hogy a templomban helyhiány lépett fel, és az adomá-
nyozók alakjait kötelekkel kellett a gerendázatra akasztani, 
aminek következtében a falakat láncokkal kellett megerő-
síteni. Csak miután több voto lezuhant, megzavarva ezzel 
az áhítatot, száműzték a viaszfi gura-gyűjteményt egy félre-
eső udvarba, ahol a panoptikum maradványai még a 18. 
század végéig láthatók voltak.” (Warburg 1932, 99–10. o.)

Ha tehát az emberekkel/hívőkkel teológiailag meg le-
hetne értetni, hogy avatárok, azaz virtuális votik jelenlé-
te a digitális istentiszteletben valóban ugyanazt a célt éri 
el, mint az emberek/hívők személyes jelenléte a valódi is-
tentiszteleten, akkor a vallásos Second Life tervezői a jövő-
ben hasonlóan jó idők elé néznek, mint a Benintendi mű-
vészcsalád. Ám hogy az emberek idáig eljussanak, ahhoz 
teológiailag megalapozott érvekre van szükség, nem egy-
szerűen egy rövid távú hájpra, mint a Second Life eseté-
ben (vö. Mertin 2012).

6. jegyzet: Church of Fools

Mivel a protestantizmusban az egyházi vezetés hagyomá-
nyosan kisebb szerepet játszik, mint például a katoliciz-
musban, s így sokkal kevésbé érvényesül a személyes he-
lyettesítés elve, talán itt lehetne elkezdeni a digitalizáció fo-
lyamatát. Nem abban az értelemben, hogy digitális hatalmi 
apparátussal ruházzuk fel az egyházvezetést, hanem úgy, 
hogy egyszerűen gépekkel helyettesítjük. Tekintve, hogy 
az algoritmusok állítólag jó HR-tanácsadók (lásd Weit zel 
2018), és egyben többé-kevésbé pontos társadalmi prog-
nózisokkal rendelkeznek (vö. Brooks 2017), érdekes ötlet 
lenne. Elsőként talán a lelkészi szolgálatért és személyzeti 
tervezésért felelős osztályt lehetne algoritmusok által ve-
zérelt gépekkel helyettesíteni. Az egyházvezetés ugyanis 
eddig ezen a téren bizonyult a leggyengébbnek. Nem vet-
ték kellően fi gyelembe a jövendő lelkészek karizmatikus 
képességeit, de azt sem tudták pontosan kiszámítani, hány 
lelkészre lesz szükség a jövőben. Ezt a gépek jobban tudják.
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Mit nem jelenthet a „digitalizáció” az egyház számára? a

De avantgárd módon talán még „magasabbról” kellene 
kezdeni. Az EKD Tanácsának elnöke lehetne például az első, 
akit robottal lehetne helyettesíteni. Az ő esetében a Pepper 
helyett a Sophia alkalmazása lenne jobb. Ezután következ-
hetne fokozatosan az EKD egész vezetőségének lecserélése. 
Nekik már biztosan elegendő lenne a Pepper is mint pótlék.

Így aztán végre mi válthatnánk valóra a First Church of 
Cyberspace gondolatát, amelynek csíráit a New York Times 
már 2004-ben megvalósulni látta (Feder 2004). Nemhiá-
ba a vállalkozás akkori és mostani neve: Church of Fools.4

Ehhez nincs több hozzáfűznivalóm.

7. jegyzet: Zárásként egy emlék

De komolyra fordítva a szót: a 2017-ben elhunyt teológus 
és író, Kurt Marti 60 évvel ezelőtt a képek és a vallási rí-
tusban megjelenő képviselet jelentőségéről elmélkedve a 
következőket írta: „Ha Jézus Krisztus inkarnációja előtt 
Isten aktuális, önként választott földi tartózkodási helye, 
ahol szívesen időzött, hogy újra és újra találkozzon né-
pével, lokális (szent sátor, templom) képviselet volt, úgy 
utána személyes képviseletet (Jézus Krisztust) választott 
magának. A templom jelentőségének háttérbe szorulása 
természetesen történelmileg rendkívül diff erenciált fo-
lyamat. Ugyanez érvényes az első keresztények teológiai 
tudásának kialakulására is. Elégedjünk itt meg e folyama-
tok teológiai eredményével. Újszövetségi felfogás szerint 
az Istennel való találkozás innentől kezdve már nem egy 
templomban, hanem Jézus Krisztus személyében történik 
meg.” (Marti 1958, 372. o.)

Számomra úgy tűnik, itt van a lényeg, amikor digitali-
zációról (és nem csak a gyakorlati teológiai cselekmények 
digitalizációjáról) beszélünk. Létrejön a találkozás Isten-
nel Jézus Krisztus személyében? Ha igen, a térbeli kiala-
kítás és a kontextus kérdése másodlagos. Ha ez a szemé-
lyes találkozás nem jön létre, akkor nincs miről beszélni.
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Fordította: Szűcs Lívia

 „Adja meg az Isten,
Mit adni nem szokott,
Száz bús vasárnap helyett
Sok, víg hétköznapot,
Adja meg az Isten.” 
(Ady Endre)

Meddig él bennünk egy különleges hitbeli élmény?

Meddig tart egy csodálatosan szép egyházi alkalom fénye és 
ereje? Meddig hat bennünk egy ünnepen énekelt, himnikus 
erejű és lendületű reformátori ének tartalma és zenéje? Meddig 
visszhangzik bennünk? Meddig hallatszik? Meddig élő és lel-
kesítő erő egy ünnepélyes eskü, fogadalom vagy egy nevünkre 
szóló, személyes áldás fennkölt, katarzist teremtő élménye? 

Ha vissza tudunk gondolni rá, és élő erő ez bennünk, 
akkor segít, felemel, hitet, reménységet és életkedvet éb-
reszt. Azzal tisztában vagyunk, hogy nagy szükségünk van 
ezekre a forrásokra, hogy fel tudjunk állni nehéz lelki hely-
zetekben, vagy lendületet nyerjen életünk egy-egy idősza-
kasza, és tovább tudjunk lépni kríziseken, botlásokon és 
sérüléseken. Nagyon sokan ekkor érkeznek meg az egyházi 
közösségekbe is, hogy ott segítséget és támaszt találjanak.

Ki őrizheti meg sokáig az ünnep lángját? Ki tarthatja 
ébren az erőt adó pillanatok nagy élményeit? Vigyázunk-e 
eléggé mi magunk ezekre a nem mindennapi tapasztala-
tokra és örömökre? Keressük-e a hatásukat az életünkben? 
Vannak-e például különleges úrvacsorai alkalmaink, ame-
lyekre ma is emlékezünk? Vannak-e olyan istentiszteletek 
az emlékezetünkben, amelyeket őrzünk és nem engedünk 
el, nem adtunk át a feledésnek? 

A hit naponkénti megerősítése ebben a bennünk tovább 
élő és mindig újra ébredést és frissességet adó folyamatban 
történik meg. Legyen mihez visszatérni, és legyen miből me-
ríteni! Lelkészeknek és gyülekezetei tagoknak egyaránt fon-
tos erről meg nem feledkezni. Protestáns területen kevesebbet 
foglalkozunk ezekkel a lelki élményekkel, pedig a reformáto-

raink élettörténete szép példákat ad ezzel kapcsolatban is. Lu-
ther lelkesedését sokszor emlegetik nemcsak egyházi, hanem 
világi területen is mint olyan személyét, aki a zenében, a csa-
ládban, a házasságban és egyáltalán a környezetében mindig 
inspiráló, életkedvet sugárzó hatással élte meg a kapcsolata-
it. Nagy szükség lenne ma is erre a felszabadult, örvendező és 
bátorító motivációra a protestáns hit megélésének területén.

Egyre többeket foglalkoztat egyházi körökben mosta-
nában az a kérdés is, hogy vajon mit lehetne tenni annak 
érdekében, hogy a konfi rmációnak vagy magának a lel-
készszentelésnek a legmeghittebb pillanatai ne vesszenek 
el. Hogy az együtt énekelt Confi rma (EÉ 39. ének) Szentlé-
lek erejét kérő és erőt adó dallamát a templomi istentiszte-
let ünnepi és emelkedett hangulatából elvigyük magunk-
kal, hogy megmaradjon felemelő erejével a hétköznapok 
szürkeségében és nehéz, küzdelmes helyzeteiben is. Le-
gyen élethosszig tartó forrás, ahová vissza lehet majd térni.

Érdemes kicsit közelebb engedni magunkhoz ezt a 
Confi rma-szöveget. Jó elmélyülni benne. Tiszta, ünnepi 
és magasztos szöveg. Zsoltármintára írt és egy szép dal-
lamra helyezett alkotás. Nem hétköznapi, hanem igazán a 
szent időbe és a szent térbe illő, ünnepi szavak és monda-
tok. Jó elolvasni. Jó hallani. Jó elénekelni. Olyan erő árad 
belőle, amelyet nem lehet nem érezni, átvenni és magunkba 
tölteni. Belopja magát az életünk belsejébe, és nagyon mé-
lyen képes átrendezni érzéseket és gondolatokat bennünk. 

Miközben énekeljük, ráébredhetünk arra, hogy mégis 
van erőnk és mégis van képességünk, mégis van esélyünk és 
lehetőségünk megújulásra, regenerálódásra és arra, hogy a 
lelki értékek uralják az életünket és a döntéseinket. Hogy lé-
tezik egy másik dimenzió. Van egy új perspektíva. Van kiút 
és új kezdet. Nem törvényszerű, hogy sorsunk legyen a ki-
égés, elfáradás és leállás vagy éppen a hitben való meglan-
kadás és Istentől való eltávolodás. A negatív állapotok nem 
szükségszerűen állandósulnak, hanem legyőzhetők, és hi-
tünk gyakorlati megélésével mindig találhatunk kiutat. Va-
jon eszünkbe jutnak-e nehéz órákban, kilátástalanságban 



1 2 9  c

Hitünk megerősítése hétköznapjainkban a

ezek a mondatok? Amikor ma azt látjuk, hogy egy népes 
konfi rmanduscsoportból évek múlva már csak néhányan ér-
keznek meg a templomba, és még kevesebben vesznek részt 
aktívan a gyülekezet életében, akkor elgondolkodunk-e az 
aktuális egyházi munka hatásfokán és minőségén?

„Confi rmára” direkt és átvitt értelemben is mindig új-
ra szükségünk van. Ha többször elénekelnénk, ha gyakrab-
ban megszólaltatnánk ezeket az ősi, megerősítő sorokat és 
dallamokat, akkor talán nagyobb esélyünk lenne az élő hit 
megmaradására és a megújuló lelki aktivitásra. Minden-
kinek szüksége van a folyamatos megerősítésre az egyház-
ban és a személyes életében is. Az egyház küldetésének ré-
sze ez, a személyes hitgyakorlásnak pedig elengedhetetlen 
eszköze. A közösségi és személyes lelki megerősödés min-
dennapos igény és egyben esély a megújuló életre.

Megerősödni csak aktivitásban lehet. Erőt akkor kapunk, 
ha mi magunk megmozdulunk, keressük, és küzdünk érte. 
Mindenkinek fontos tudatosan küzdeni a hit megerősítésé-
ért. Azoknak is, akik nagyon biztosan érzik, hogy él és lük-
tet a hitük, de azoknak is, akik lankadnak, elbizonytalanod-
nak, vagy csak éppen elkalandoznak másfelé, és nincs senki 
a környezetükben, aki frissítené, újítaná és elevenítené ben-
nük a hitet. Az elbizakodottságban, de a kétségbeesésben is 
megszólaló régi dallamnak és erőteljes mondatnak mindig 
nagy ereje van. Önkritikára, útigazításra, újratervezésre vagy 
akár életmentő korrekcióra sokszor van szükség a hit útján 
egyetlen ember életében is. Ez a hit fejlődésének természetes 
folyamata, de a hit gyakorlati megélésének lehetséges lépé-
sei is ezek, amelyekkel élni fontos része az életünknek. A hit 
mindig képes újulásra, gyógyulásra és változásra. Csak el ne 
hallgassunk és el ne fáradjunk a belső, lelki küzdelemben! 
Csak el ne forduljunk indulatosan! Csak el ne hanyagoljuk 
a már nekünk adott lelki értékeket és kincseket! Bátran tér-
jünk vissza! Nyugodtan időzzünk ott, ahol már korábban 
gyógyultunk és rendeződtünk lelkiekben!

Addig él bennünk a különleges lelki élmény, ameddig 
nem felejtjük el az egyszer már személyesen megértett, el-
fogadott és megszeretett igéket, szavakat és imákat. Amed-
dig nem szakad el a kötődés a többiekhez, a közösséghez, a 
lelkészhez és Istenhez, addig újra és újra dialógusokba kerü-
lünk, megszólítottak és megszólítók lehetünk. Ennek a ké-
pességnek a fenntartását kell szolgálnia az egyház poimeni-
kai munkájának minden időben. Isten mindig kész meghall-
gatni és komolyan venni a mi személyes, néha el-elhalkuló 
vagy elcsukló, de legfőképpen a bajban és a veszélyben meg-
ismételt, megerősítést kérő mondatainkat és dallamainkat. 
Ezt a készséget el ne veszítsük! Ez a tudás ne felejtődjön el! 
Ez a gyakorlat ne szűnjön meg! Edzésben kell tartanunk ezt 
a képességünket, amely a lelki éberséget fenntartja. Újra és 
újra felfedezni a mélyben rejlő hitélményeink aktív mai ha-
tását. Nem kell félni a hit élményszerű megélésétől a protes-
táns egyházban sem! Isten közel érkezik hozzánk, és képes 
Szentlelkének erejével a legmélyebb pontról is felemelni és 

újra elindítani, akár szó szerint a reformátori megfogalma-
zás értelmében: minden ellenkező látszat ellenére is. 

Idézzük fel ezt a szép, megerősítő éneket!
„Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk, és ne 

hagyd el népedet, kezeid alkotását!
Erősítsd meg, Jézusunk, amit cselekedtél értünk, és 

tartsd meg, akiket megváltottál véred árán!
Erősítsd meg, Szentlélek Isten, amit cselekedtél értünk, 

és egyesítsd híveidet békességben!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, mi-

képpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörök-
kön-örökké. Ámen.”

Ünnepélyesség, tökéletes tartalom és forma jellemzi. 
Egyetlen szót sem lehetne elvenni belőle vagy átírni. Ez 
a trinitárius forma így teljes és egész. Bár eredetileg egy-
mondatos forma volt csupán, Prőhle Károly mint gyakor-
lati teológiai professzor írta át ebbe a klasszikus trinitári-
us formába akkor, amikor az általa szerkesztett Agenda ké-
szült 1963-ban. A szöveg forrása az 1931-ben megjelent, majd 
1936-tól, a Magyarországi Evangélikus Egyházban beveze-
tett Raff ay-féle liturgiában még rövid formában és latinul 
szerepelt: „Confi rma Deus hoc opus, quod operatus est in 
nobis, in monte tuo sancto Jerusalem.” Ezt ismételve ének-
lik, majd folytatódik tovább: „Gloria sit Deo Patri, Filio et 
Spiritui Sancto, sicut erat in principio, ita et nunc et semper, 
et in saecula seaculorum! Amen.” (Raffay 1932, 294. o.) 

Korábbi előfordulásra hiába kérdeztem rá mai evangé-
likus liturgikai kutatóktól, nem tudtak felvilágosítást adni. 
Azt azonban nyugodtan állíthatjuk, hogy a mostani magyar 
nyelvű változat tökéletes és hibátlan, tökéletesen megfelel a 
liturgikai kritériumoknak. Teljes forma. De az is elmondha-
tó róla, hogy ezzel a mindenre kiterjedő áldáskéréssel a fü-
lünkben és a lelkünkben emelkedetten léphetünk ki a min-
dennapi életbe a hitünk megélésének kiemelt és ünnepi al-
kalmáról. Lelki erőt adó mondatok ezek. Lüktető, dinamikus 
és szépen sugárzó dallam. Abban a bizonyosságban és tudat-
ban hangzik fel, hogy egyedül Isten a cselekvő és kezdemé-
nyező. Ő az egyedüli alkotó. Ő az egyedüli megvalósító. Tőle 
indul el minden, és hozzá is érkezik meg. Ő képes arra, hogy 
megteremtse, fenntartsa és megújítsa az emberi élet minden 
helyzetében a hitet. Másnak nincs erre ereje, esélye és képes-
sége. Csak egyedül neki. Nem véletlenül énekeljük a lelké-
szi ordináció liturgiájában, mert a lelkészi élet leg alap vetőbb 
kérdéseire is igaz az, hogy egyedül Isten indíthat, őrizhet és 
újíthat meg valakit a papi hivatásban, szolgálatban.

Isten közelében van az emberi életnek olyan útja, amely 
képessé teszi arra, hogy úgy viselkedjen, úgy alkosson és 
úgy éljen, ahogyan azt a Teremtője elképzelte és megalkot-
ta. Ezért tud az ember ezen a helyen, az Alkotó közelében 
nehéz helyzetben is felállni és újrakezdeni. Ahogyan ezt a 
speciális lelki szilárdságot nagyon szépen fejezte ki Szabó 
Magda író egy megnyilatkozásában a kálvini reformációi 
örökség értékeléseként: „A kálvinizmus nem pusztán teoló-
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giai kategória, bizonyos magatartás, életvitel is. Az itt állok, 
másként nem tehetek attitűd. Igen, ez az igazi predestináci-
ós életforma, amelyben az ember élete nem rendül meg any-
nyira senkitől és semmitől, hogy ne lenne ereje belekapasz-
kodni ebbe a velünk az Istenbe, s ne lenne ereje talpra állni, 
tovább menni, írni, szólni, álmodni.” (Idézi Fekete 2017)

A protestantizmus fennmaradása és mai élete is tanú-
sítja azt, hogy egyedül Isten jelenlétében és Jézus megvál-
tói munkája nyomán van megmaradásunk és megújulá-
sunk ebben a földi világban és az örök életben, személyes 
sorsunkban és közösségeinkben. Az egyház megújulásá-
nak a nyitja is ez a mindig megismétlődő új felfedezés, ez 
az új rácsodálkozás és újra talpra állás. 

Költői kérdésnek tűnhet, mégis nagyon is valóságos: tart-e 
eddig a Confi rma üzenete, megerősítő szövege és dallama ma 
is bennünk? Lehet-e ekkora lelki hatóereje? Eljutunk-e az új-
rakezdés valóságához életünk kritikus pontjain? Egy egyház, 
de egy gyülekezet életén is mindig észrevehető, hogy „frissen 
tartott” állapotban vannak-e a tagjai, vagy romló emlékezet 
és feledékenység jellemzi őket. Kérdések sorozatát tehetjük fel 
magunknak. Mennyire valóságos az újrakezdési energia ma 
bennünk? Milyen erővel él bennünk az Isten erejébe való be-
lekapaszkodás vágya? Mennyire fontos számunkra, hogy baj-
ban, kétségbeesésben és erőtlenség idején hozzá érkezzünk 
meg először, és csak utána lépjünk más segélyforrások felé? 
Elkezdjük-e még mondani és énekelni a segítséget és az erőt 
kérő, egykor nagyon eleven énekeinket, igéinket és imáinkat? 
A legreménykeltőbb az számunkra, hogy ezt elkezdeni min-
dig „időben” lehet. Amíg halljuk a biztatást, és amíg szól fe-
lénk az ige, amíg érkeznek hozzánk a fi gyelmeztető követek, 
addig mindig van értelmük az újra vagy először kimondott 
mondatoknak és énekeknek, a megerősítésért való könyör-
gésnek. Amíg nem hűl ki és nem üresedik ki a beszédünk, 
hanem ereje, varázsa és lelkesedése van ma is. Egyetlen em-
ber, de egy gyülekezet is visszahúzhat és leépülhet, ha nincs 
benne parázs és nincs benne tűz. Erre utal Anselm Grün ben-
cés szerzetes is, amikor azt mondja: „Egy olyan ember mel-
lett, aki hideg nyelven beszél, csak megfagyni lehet. Az em-
ber önkéntelenül menekül tőle. Kellemetlen őt hallgatni. Ez 
a beszéd már önmagában is bomlaszt. Hiányzik belőle a pa-
rázs, a szikra, amely alapvető része a beszédnek. Elszakadt 
a szívtől, csak a fejből fakad. Annak a beszédnek, ami meg-
érinti az ember szívét, életet teremt, fantáziát inspirál, ideákat 
közvetít, amely megjeleníti és táplálja az életet, annak megélt 
élményekből és szívből kell jönnie. Ne csodálkozzunk azon, 
hogy a beszéd – a politikai és az egyházi közlések ugyan-
úgy – gyakran nem éri el az embereket, arról nem is szólva, 
hogy megtöri a lelkesedést. Hatástalan marad, ha olyan em-
berektől jön, akik ki vannak égve, bár lehet, hogy tele van-
nak jóakarattal, de nem vigyáztak a lelkükre, és nem őrizték 
meg a szikrát, a tüzet magukban.” (Grün 2014a, 257–258. o.)

A körülöttünk és bennünk gyorsan kialakuló válság-
helyzetekre nézve is igaz, hogy leküzdésükben élnünk kell 

a hitünk tapasztalatával és aktív lehetőségével. Ne hideg be-
szédek vegyenek körül minket! Váljon megélhetővé mindaz, 
amit a hitről tudunk, ismerünk és megtanultunk! Ahogyan 
egy bencés szerzetes, Guido Kreppold is kifejti: nem attól kell 
tartanunk, hogy az életünkben halmozódnak a válságok, 
hanem attól, ha mi magunk nem látjuk meg és nem talál-
juk meg a kivezető utakat ezekből. Az a baj, ha a keresztény 
embernek nincsen válságból kivezető stratégiája, vagy elfe-
lejtette azt. Jézus működése és cselekedetei mind azt adják 
tudtunkra, hogy éppen ezekből a nehéz válsághelyzetekből 
lehet felállni, megkönnyebbülni, és új bizalommal és életö-
römmel továbbmenni. Az emberi lélek nagy erőket rejt ma-
gában Isten ajándékaként. A mélyről sok plusz erő törhet a 
felszínre, lelkiek is. A bencés szerzetes így fogalmazza meg 
ezt a helyzetet: „A cél a korábbiaknál teherbíróbb, szélesebb 
körű és hasznosabb új erők és értelmi összefüggések feltárá-
sa. Az emberi lélek vagy a tudattalan mérhetetlen kincseket 
rejt magában, csak felszínre kell hozni őket. Legfontosabb-
ként a vallásos tapasztalat kiaknázását említhetnénk. Épp a 
válsághelyzetben kellene újból végiggondolni Jung monda-
tát, mely szerint az emberi léleknek megvan az az alapvető 
képessége, hogy észlelje Isten közelségét. Legfőbb ideje, hogy 
észrevegyük: hiába dicsérjük a fényt, és prédikálunk róla, ha 
senki sem látja. Inkább szükség lenne arra, hogy elsajátíttas-
suk az emberrel a látás művészetét.” (Kreppold 2006, 34. o.)

A hívő életgyakorlathoz is szükség van az ilyen „látás” 
megtanulására. Az ehhez szükséges képesség úgy alakul 
ki, hogy benne élünk a hitben, és gyakoroljuk naponta. 

Sok közismert ember, mondhatni celeb is vall erről, né-
ha nagyon meglepő módon. Egy kiragadott példa lehet né-
hány mondat az idősebb korosztály körében nagyon népsze-
rű énekessel, Szikora Róberttel készült riportból: „– Tele a 
naptára, sőt, külföldön is gyakran fellép. Hogy bírja ezt ener-
giával? – Én mindennap megyek templomba szentmisére. 
Amikor átlépek a szakrális világba, teljesen feltöltődöm. Ne-
kem ez tökéletes kikapcsolódás. Ami még teljesen kitisztít-
ja az agyamat, az a tenisz vagy bármilyen más sport. Akkor 
csak azon gondolkodom, merre megy labda, és hogy győz-
ni kell, de ez hasonlít a koncerthez, mert ott is győzni kell.”1

Ez a meglepő vallomás is mutatja, mekkora ereje van a 
fenntartott és megélt mindennapi vallásos gyakorlatnak. 
Nem állunk le, és nem hagyjuk abba. Tudjuk és valljuk, 
hogy csak így találjuk meg és fedezhetjük fel Isten közel-
ségét mindennapi életünkben. Isten végtelen hatalma és 
ereje teszi lehetővé a Szentlélek munkája által azt, hogy az 
ember tényleg békében élhessen, és egységben tudja meg-
élni hitét az egyházban. Nem felejtve az egykori élménye-
ket, szavakat és hangokat, felfedezhetjük az új és a jelenlegi 
élethelyzetben minket elérő lelki élményeket is. Ebben az 

 1 http://blikkruzs.blikk.hu/sztarok/magyar-sztarok/szikora-robi- 
nem-kisnyugdijas-beszelt-arrol-milyen-szinvonalon-el/3dd1slc. (Meg-
tekintés: 2018. november 21.)
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Hitünk megerősítése hétköznapjainkban a

értelemben legyünk „naprakész és gyakorlati” keresztények 
válságmentes vagy akár válsággal teli élethelyzetünkben!

Hétköznapi kereszténység kontra vasárnapi hit?

Magától értődő a közgondolkodásban, hogy a keresztény hit 
kérdései inkább a vasárnapokon és az ünnepnapokon kerülnek 
elő, és inkább ott éljük meg a hitünket, mint a hétköznapokban. 
Ha azonban egy kicsit is továbbvisszük a gondolatot, akkor ha-
mar belátjuk, mennyire nem elhanyagolható a mindennapok 
szerepe a hit megélésével és gyakorlásával összefüggésben. Sőt 
talán éppen az a döntő, hogy mit és hogyan élünk meg a min-
dennapokban! Mire van bátorságunk és mire van indíttatá-
sunk? Miben leszünk aktívak, és mitől tartjuk távol magunkat?

Nemcsak a külső megítélés jelzi – időnként kritikusan, 
időnként tán túl megértően is –, ha valakinél a vasárnapi ke-
reszténység és a mindennapoké, a munkanapok magatartása 
és az ünnepnapok viselkedése nincs összhangban egymással, 
hanem egy belső visszajelzés is rámutat erre. Vagy úgy, hogy 
nem sikerül átvinni az ünnepi vallásosság hatását és fényét a 
hétköznapokba, vagy úgy, hogy állandóan küzdve keressük azt 
a megoldást, hogy a kettő ne legyen távol egymástól, és ne kü-
lönüljön el. A hitünk ünnepi öröme és a hétköznapok megpró-
báltatásai legyenek közel egymáshoz. Ne felejtsem el a vasárna-
pi erőforrást és feltöltekezést a hétköznapokon. Legyen fényem 
és sugárzásom akkor is keresztény emberként, amikor nem a 
templom falain belül mozgok és élek. Az első egy fi gyelmezte-
tés (ne felejtsem el), a második pedig egy céltudatosság (legyen 
fényem). Mindkettőre szükség van. Mindkettővel küzdünk a 
hitünk fejlődése során, és nagyon fontos, hogy mindig szink-
ronban legyenek. A kiszámítható és megbízható, lelkileg meg-
alapozott emberek jelenléte fontos a keresztény közösség szá-
mára. Mindig szükség van azokra az élő hitű egyháztagokra, 
akiknél a fi gyelmeztetés és a céltudatosság harmóniája érző-
dik, és épp emiatt vonzó emberek a gyülekezet közösségében. 
Ők az igazi oszlopok és tartópillérek. Rájuk lehet számítani. Ők 
adnak erőt másoknak is, megmutatják, miért érdemes a keresz-
tény életutat választani ma is. Lelki példaképek ők. 

De hogyan élik meg és hogyan élhetjük meg a hitünket 
a mindennapokban? Hogyan éljünk a kínálkozó lehetősé-
gekkel? A profán környezet reakciói és elvárásai sok eset-
ben ellentmondásosak. Van, amikor azt jelzik, hogy szük-
ség van a keresztény megnyilvánulásra nyíltan és jól látha-
tóan, van, amikor inkább az az igény fejeződik ki, hogy ne 
kerüljenek előtérbe a hit megnyilvánulásai. Ilyen esetek-
ben a semlegesség és a vallásos meggyőződés kikapcsolása 
a cél, mert sokan azt gondolják, hogy a nagyon határozott 
vélemények kimutatása esetén nincsen esélyegyenlőség, 
és nem egyforma súllyal szólalhatnak meg az emberek, az 
egyes véleményeknek nem lesz azonos jelentőségük. Nem 
várhatunk tehát egyértelmű igényt a környezetünk részé-
ről. Kinek-kinek magának kell minden alkalommal eldön-

tenie, hogy milyen viselkedést, milyen kiállást vagy milyen 
mértékű szembefordulást valósít meg ezekben a helyzetek-
ben. A személyes vélemény képviselete egyben a saját val-
lásos meggyőződésnek is a kifejezése és kinyilvánítása.  

A keresztény hitnek olyan megélése is létezik a hétköz-
napokban, hogy valaki maximumot szeretne nyújtani és 
nagy teljesítményeket megvalósítani a munkájában és az 
élet minden területén, mert komolyan veszi és gyakorolni 
szeretné a keresztény életvitelt. Ez néha olyan sajátos üze-
netet közvetít, mintha tökéletesen és teljesen meg tudnánk 
valósítani a krisztusi életet a mindennapokban. Mintha erre 
lehetőségünk és képességünk volna. Ugyanakkor számolni 
kell azzal, hogy a hibák és a tévedések ugyanúgy hozzátar-
toznak a keresztény ember életéhez, mint bárki máséhoz. 
Épp az a döntő, hogy ezekkel a hibákkal, rossz döntésekkel 
és téves lépesekkel ki hogyan bánik. Mennyire képes ezeket 
reálisan és önkritikusan is nézni, vagy mennyire ignorál-
ja őket, és viselkedik úgy, mintha nem is lennének, és nem 
is okoznának sokaknak kellemetlen és kemény perceket a 
hívő ember környezetében? Talán azért is törekszik valaki 
keresztényként tökéletes teljesítményre és hibátlan dönté-
sekre, mert úgy gondolja, illene mindig példakép szerepbe 
kerülnie a hétköznapokban, családban, munkahelyi és más 
közösségekben egyaránt. Olyan keresztény ember szeretne 
lenni, akire felnéznek. Akit követnek. Akit sokra tartanak.

Általában nem könnyű tudomásul venni azt, hogy a va-
sárnapi kereszténységet őszintén megélő ember is ugyanúgy 
kiborul, elakad, hibázik, mint bárki más. Ugyanúgy szem-
besül a mindennapi élet durvább és erőszakosabb helyzetei-
vel és megnyilvánulásaival, mint más. És ugyanúgy reagál-
hat hibásan, alacsony színvonalon vagy épp bántóan, mint 
bárki más. De nem egyszerűen ezek a rossz reakciók vagy el-
akadások okozzák keresztény hitünk hétköznapi megélésé-
ben a problémát; inkább akkor van igazán baj, ha nem érez-
hető az őszinte odaadás, a vállalás és a lelkesedés a hétköz-
napokban, ha a tűz hiányzik belőlünk. Ha ez hiányzik, akkor 
hiányzik a megelégedettség is, és nincs belső béke sem. A hit 
pedig nemhogy erősödne, inkább csak gyengül, és élni próbál 
valami korábbi tartalékból a legjobb esetben. Ebbe azonban 
hamar bele lehet fáradni. A tartalékok hamar kimerülnek.

Mire elég az ünnepi hit többletenergiája? Mikor 

van szükségünk megerősítésre? Hogyan őrizhető 

meg a „hit lángja” bennünk?

A személyes hitünk megélésében jelentős szerepük van a 
megtapasztalt és átélt szubjektív emlékeknek. Ami már ben-
nünk él, annak hatalmas ereje van, és képes lehet arra, hogy 
reménységet és új perspektívát teremtsen lelki életünk szá-
mára. Az átélt élményekhez mindig vissza lehet térni. Ben-
zinkutak, üzemanyag-felvevő helyek ezek az életünkben. De 
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nem akármilyen használattal és nem akármilyen értelem-
ben. Szükség van egy speciális magatartásra, hogy merít-
hessünk ezekből a forrásokból. Anselm Grün erre a speciális 
magatartásra utal, amikor arról értekezik, hogy kimerült-
ségben és fáradtságban hogyan meríthetünk a Szentlélek 
erejéből. „Természetesen ez a forrás nem egy tank, amely-
ből kiszolgálhatom magam, hogy mindig továbbhaladjak. 
Inkább csak akkor tudok meríteni belőle, ha áteresztő va-
gyok, ha háttérbe helyezem az egóm. Akkor már nem nekem 
kell valamit teljesítenem. A dolgok inkább rajtam keresz-
tül áramlanak. Bár fáradt vagyok, de mégis kreatív ötletek 
születnek meg bennem. S követni tudom a beszélgetést. Ám 
ilyenkor nem összeszedem magam, nem erőlködöm, hanem 
fáradtságomban és tehetetlenségemben áteresztővé válok a 
Szentlélek forrása számára.” (Grün 2014b, 146. o.)

A hit megerősödése szempontjából az a cél, hogy az 
egykor már átélt és megtapasztalt élmény újra elérhető le-
gyen egy aktuális belső vágy számára, amely bennünk él, 
és egyre erősebben igényli a feltöltődést. Ezt a bennünk 
élő vágyat fejezte ki nagyon megragadóan Latinovits Zol-
tán színművész egymondatos vallomásában: „Emlékszem 
a repülés boldogságára. Hiszem, hogy szárnyaim újranő-
nek.” (Latinovits 1973, 78. o.)

Ezek azok a „belső kutak”, amelyek táplálják és meg-
erősítik a hitünket, akkor is, ha – Anselm Grün kifejezésé-
vel élve – épp sivatagélményben van részünk, vagyis csak 
szárazságot és ürességet érzünk önmagunkban, és nem lá-
tunk kiutat. Ilyen sivatagélmények idején van szükségünk 
különösen is arra, hogy elérjen minket egy olyan lelki ha-
tás, amely képes a kimozdításra. Sokszor talán csak annyit 
kell tennünk, hogy lassítunk, megállunk egy kis időre, és 
meghallgatunk prófétai, pásztori vagy lelkigondozói sza-
vakat. „Ám ha engedjük, hogy ezek a szavak behatoljanak 
a bensőnkbe, érintkezésbe hoznak belső kutunkkal, amely-
lyel mindannyian rendelkezünk. E kútból mindig ihatunk. 
Csak meg kell állnunk, el kell csendesednünk, s csendben 
befelé fi gyelnünk. Akkor lelkünk mélyén felfedezzük ezt a 
kutat.” (Grün 2014b, 147. o.) Ma is adhat minden istentisz-
telet és minden igehirdetés esélyt a belső kút megtalálására.

Azt az istentiszteletet és prédikációt szoktuk pozitívan 
elismerni, attól lelkesedünk igazán, amelyik közel áll a min-
dennapi életünkhöz, és olyan kérdésekkel foglalkozik, ame-
lyek valóban az aktuális életkérdéseink. Azon az istentisz-
teleten érezzük magunkat megszólítva, ahol azok a kérdé-
sek kerülnek elő, amelyekkel beléptünk a templomba. Ide jó 
megérkezni, és itt jó töltekezni. Lehet letenni és lehet felven-
ni. Lehet összekavarodottan beesni és kisimultan távozni. 
Ide szeretünk visszatérni, és kérni azt a megújulást és hit-
erősödést, amelyet Latinovits Zoltán mondata kifejezett. 
Lehet, hogy tudatosan hoztuk magunkkal ezeket a konkrét 
életkérdéseket, lehet, hogy csak a mélyben voltak bennünk, 
de az igehirdető szavai a felszínre hozták őket. Akármi is a 
sorrend, a lényeg az, hogy a lelki élmény megérint, és mi el-

kezdjük feldolgozni őket. Tisztulni kezdenek zűrzavaros gon-
dolataink. Erősítést kapunk. Irányt hallunk. Ez a töltekezés 
azonban nem magányban, hanem közösségben történik. 
A gyülekezeti közösség megélése része ennek az élménynek. 

Különösen is igaz ez például az élet egyik legkritikusabb 
szakaszára, a gyászolás folyamatára. Bodó Sára sok kuta-
tást végzett ebben az összefüggésben, és gyakorlati teológiai 
mélységekben vizsgálta meg az egyház és a gyülekezet sze-
repének fontosságát a gyász kérdésében. Rámutat a gyüleke-
zeti hitmegélés pozitív és negatív esélyére, amikor ezt írja: 
„Az igehirdetés nem elszigetelten hirdet meg egy igazságot, 
hanem azt mögötte, mellette megerősíti vagy hitelteleníti a 
teljes egyházi kontextus. A gyülekezetben a gyászra, gyá-
szolóra nézve ez azt jelenti, hogy hiába szól a prédikáció a 
Szentháromság Isten vigasztaló, elfogadó hatalmáról, ha épp 
az élet és halál határán nem tapasztalhatja meg a haldokló 
és gyászoló a gyülekezet közösségének odahajló és együtt-
szenvedő szeretetét. A prédikáció ebben az esetben is ma-
radandó hatásokat okoz, szocializációs tényező marad, de 
nem arra, hogy a gyászban erősítsen, eligazítson, hanem, 
hogy még jobban elbizonytalanítson.” (Bodó 2013, 198. o.) 

Az emberi élet legnehezebb napjai éppúgy, mint a leg-
könnyedebb időszakok igénylik a hitbeli értékeket. Lelkileg 
jobban megélhető és átélhető lesz minden esemény akkor, ha 
az ünnepnapi lelki erőgyűjtés és a hétköznapi felhasználás 
valódi lehetőség számunkra. Ennek az állandósága ad krí-
zishelyzetekben komoly biztonságérzetet és lelki energiát.

Vajon a vasárnap hallott igei válaszok tényleg mélyen 
hatnak-e ránk a mindennapokban? Megmaradnak ben-
nünk? Irányítanak minket? Vezetnek minket? Fenntar-
tanak bennünket? Mennyire jönnek velünk a vasárnapi 
gondolatok hétfőtől szombatig? Merítünk-e olyan erőt az 
ünnepi órában, hogy tudatosabban és felelősebben, nem 
utolsósorban pedig bátrabban, kevesebb félelemmel és szo-
rongással éljünk a hétköznapokban? Van-e bennünk olyan 
többletenergia és hit, hogy kisugározzuk ezt a templomon 
kívüli környezetünkben élőkre a hétköznapokon?

Minden bizonnyal azt tudjuk válaszolni, hogy igen. 
A hallottak és az átéltek megerősítenek és mozgósítanak. 
Az ünnepi óra bátorságot ébreszt a hétköznapi világomhoz. 
A fennkölt és magas gondolatvilág leereszkedik, és eléri az 
én személyes élethelyzetemet. Az elvontnak látszó vagy na-
gyon elméletinek tűnő gondolat egyszer csak átalakul, és 
befolyásolja a mindennapi döntéseimet és küzdelmemet.

De az újra meglelt vagy erősödő hitet is ápolni kell. Egy-
általán mennyi idő és mennyi energia marad hitünk ápolásá-
ra a hétköznapokon? Vannak-e olyan visszatérő perceink, lel-
ki rítusaink, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy frissüljön 
és újuljon a hitünk? Minden olyan kis mozzanat és esemény, 
amelyikben Isten közelségét és jelenlétét érezzük, és erre odafi -
gyelünk, nagy kincs. Egy-egy kialakult szertartásos, szinte kul-
tikus mozgás, megtartott csend vagy védett idő nagyon sokat 
ér. A reggelnek és az estének kiemelt esélye van ebben az érte-
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 * Nyugdíjas lelkészek találkozóján 2014. október 3-án elhangzott 
előadás szerkesztett változata.

lemben. Mennyire próbáljuk megkeresni és felépíteni az ilyen 
időpontok személyes „lelki” pillanatait? Keressük-e tudatosan 
a félrevonulás, a belső csend pillanatait? Hihetetlen nyomás 
nehezedik mindenkire ma az idő hasznosságát és kihasználá-
sát illetően, komoly ellenállásra van szükségünk, hogy fenn-
tartsunk a lelkünk számára perceket a saját lelki megerősö-
désünk érdekében. Nem szabad elengednünk ezeket a perce-
ket könnyedén. A modern világban is jól hangzik Spurgeon 
egy mondata a hétköznapi és ünnepi hitmegéléssel kapcso-
latban: „A hit a lakószobába és nem a vendégszobába való.”

A hit megerősödéséért elénekelt zsoltárok egyike hatá-
rozottan kifejezi, mekkora szükség van az őszinte kiáltás-
ra, amely az élet mélyéről hangzik, és hatalmas belső vá-
gyat tükröz. Legyen ez a mi zsoltárunk is!

„ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd 
meg bennem! Ne vess el arcod elől, és szent lelkedet ne vedd el 
tőlem! Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedel-
messég lelkével támogass engem. Hadd tanítsam útjaidra a bű-
nösöket, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád.” (Zsolt 51,12–15)
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Teológushallgató voltam, s az országos közgyűlésen idős 
lelkész hirdette az igét. Prőhle professzor hosszúnak ítélte. 
Félrehívott: „Látod, erről soha nem beszéltünk. Ilyenkor 
elég lenne 3-5 perc. Ez lenne az egyházi kisműfaj…” Van 
ilyen? S ha van, miért nincs?

Szavak jelentése, egy kis nyelvészkedés

Az áhítat szóban benne van az áhít szó, ez kissé választé-
kosan azt jelenti: valaki valamit nagyon kíván, óhajt. Az 
áhítat: vallásos elmélyülés. A protestánsok így hívják a rö-
vidített istentiszteletet. A szó jelenti a megilletődéssel pá-
rosuló elmélkedést is, a csodálatot. Sőt magát az elmondott 
szöveget is, a prédikációt.

Az elmélkedés szóban benne van az elme szó. Jelentése: 
1. ész, értelem; 2. az ember agymunkája. Készülés közben 
az elménket nem kapcsolhatjuk ki, tehát használnunk kell 
az eszünket, vagyis készülnünk kell. A rövidre szabott idő 
pedig összeszedettséget követel. (Tapasztaltam, hogy lel-
kész- vagy esperesiktatáson sokan köszöntik az új lelkészt 
vagy esperest, olykor hosszan és készületlenül. Talán kí-

váncsiak arra, mit is fognak mondani?) Az elmélkedés 1. el-
mélyült gondolkodás (érdekes, hogy a szinonimaszótár ki-
csit másképpen magyarázza a szó jelentését: nem feltétle-
nül elmélyült gondolkodás, aztán felsorol más jelentést is: 
eszmefuttatás, elmefuttatás, sőt refl exió, lásd O. Nagy–
Ruzsiczky 1980); 2. elvi fejtegetés (zárójelben megjegyzi: 
„unalmas”, és azt is, hogy a protestánsok prédikációja is 
elmélkedés). Ám legyen, de ne legyen unalmas!

Helyette legyen elmélyült. Jelentése: 1. valami mélyeb-
bé válik; 2. mélyrehatóbbá, világosabbá, illetve bensősége-
sebbé válik. Aki elmélyülten dolgozik, az a fi gyelme teljes 
összpontosításával teszi. Mélyre ás, a szavak mélye – akár-
csak a föld mélye – rejti a kincseket. „Evezz a mélyre!” – 
mondja Urunk is; akkor telik meg a háló. Aki viszont ezt 
nem teszi, az felületes (beszédes szó ez is!) – az csak be-
szél, de nem mond semmit. 

Érdemes fontos latin szavak jelentésének mélyére ás-
ni. A középkori szerzetesség – amelyben Luther is felnőtt 
– őrizte és elmélyítette a prédikációs gyakorlat oratio, me-
ditatio, tentatio ősi hármasságának hagyományát. 

A felkészülés előkészítő szakasza a lectio, amelynek jelen-
tése: 1. kiolvasás, kiszemelés, kiválasztás (csak kérdezem: ez 
jelentheti a szabad textusválasztást is?); 2. felolvasás, előolva-
sás, olvasmány. Minden itt kezdődik: a szöveg, a textus ol-
vasásánál. Az olvasásnak azonban alaposnak kell lennie. A 

*
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szerzetesek a szöveget megrágták (ruminatio), azaz rágód-
tak rajta, többször is elővették, újra megrágták, a szó a ké-
rődzést is jelenti (vö. Schütz 1993, 73. o.). Gondoljunk Ezé-
kielre, akinek meg kellett ennie a siratóéneket tartalmazó 
tekercset (Ez 2,9–3,3). Nem táplálhat mást az, aki az eledelt 
maga meg nem kóstolta, aki nem táplálkozik a kínált étel-
lel. Tehát az alapszöveget első elolvasás után nem tehetem 
félre. A meg nem rágott étel nem táplál, ellenkezőleg: meg-
fekszi az ember gyomrát. Az igehirdetőét és a hallgatóét is!

Az oratio jelentése: 1. ált. beszéd; 2. a beszéd módja, ki-
fejezés; 3. állítás, nyilatkozat; 4. szónoki beszéd, előadás; 
5. a beszéd anyaga; 6. prózai előadás, próza; 7. leirat, ren-
delet. Érdekes, hogy a szótár nem sorolja fel az imádság je-
lentést. Pedig mindjárt ott található az oratorium szó, ami 
pedig imaházat, imádkozó helyet jelent. Az imádság pe-
dig az Istennel való beszélgetés. Mielőtt róla beszélnénk, 
beszélnünk kell vele! Csak azt mondhatom róla, amit tőle 
kaptam. Beszédes rajz a Vetés közben címlaprajza. Először 
ki kell nyújtanom a kezemet, az imádság kezét, hogy abba 
belehulljon az ő vetése. (A teológusotthonban történt 1955-
ben. Friedrich Lajos otthonigazgató így tudta: „A készü-
léshez karosszék kell, szivar és forró kávé.” Magyar László 
szólalt fel: „Kedves Igazgató úr! Mi úgy tanultuk, hogy a ké-
szülést a Szentlélek segítségül hívásával kell kezdenünk!”)

A következő szavunk a meditatio. Jelentése: 1. gondol-
kodás, elmélkedés; 2. készülődés, begyakorlás; 3. (az ide-
gen szavak szótára szerint) közvetítés. Aki gondolkodik, 
annak jár az esze, az készülődik valamire, az kutakodik 
gondolatai sűrűjében. (Lassan építkező ember vagyok, s 
ehhez időre van szükségem. Áldottak voltak a hosszú ba-
ranyai autóutak. Bőven volt időm a hétfőn olvasott textu-
son egész héten át rágódni, gondolkodni.) 

Végül a tentatio szó, jelentése: kísérlet, próba, vizsgá-
lat, sőt kísértés. Igei formája a tento: 1. megfogok, tapoga-
tok, érintek; 2. megtámadok, elfoglalni törekszem; 3. meg-
támad – például a betegség; 4. megvizsgálok, kifürkészek; 
5. (kép. ért.) próbára teszek, megkísérlek; 6. kísértetbe ho-
zok, ingerlek, izgatok, csábítok. Ezek közül a szó 4. és az 5. 
jelentése fontos. Ha a textus értelmével kapcsolatban elju-
tok valameddig, akkor annak alapján meg kell vizsgálnom 
magamat is, sőt elsősorban magamat! Más szóval: önma-
gamon próbálom ki azt, amit mondani szeretnék, mint az 
orvos, aki a terápiát, a szérumot önmagán kísérletezi ki. 
A páli ige jut az eszembe: „…megsanyargatom és engedel-
messé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, 
magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.” (1Kor 9,27) 
Térdre kényszerítem magam, azaz imádságra. Közben ter-
mészetesen a mélyből kibányászott mondanivaló engem is 
eltalál. S az Isten találata elől nem szabad félreugranom! 
Azután gondolkodásra késztetem az elmémet, hogyan tu-
dom mindezt emészthető – azaz érthető és befogadható – 
módon továbbadni. Ha áhítatra készülök, akkor sem elég 
csak úgy „felütnöm” a Bibliát!

Általános teológiai gondolatok

Az „áhítat”, az „elmélkedés” és a „meditáció” szavakat hi-
ába keressük a biblikus teológia szótárakban és fogalmi 
szókönyvekben (Léon-Dufour 1974; Kozma 1992). A ke-
resett szavak nem bibliai fogalmak. 

Sikerrel forgattam viszont Herbert Vorgrimler Új teo-
lógiai szótárát (2006). Az elmélkedés címszó a szótár szerint 
„a katolikus egyházi lelkiség kifejezése, amely a különféle 
hittartalmak belső imádsággal összekapcsolódó egyéni mér-
legelését jelöli, mégpedig gyakorlati-etikai célból is” (kieme-
lés tőlem). A hangsúly a töprengésen és az akarati meghatá-
rozottságon van, ebben rejlik a különbség az elmélkedés és 
az erősebben passzív jellegű szemlélődés között. Az elmél-
kedés a téma érzékletes megragadására törekszik, és vilá-
gosan tudatosítja az Istenhez fűződő személyes viszonyt is. 

A meditáció – a szótárcikk írója szerint – „inkább a 
tudat megnyitására és megváltoztatására irányul, s nem 
szükségképpen fordul hittartalmak felé. A meditáció egyik 
történelmi gyökere a hinduizmus és a buddhizmus, a má-
sik a keleti keresztyénség tisztulási és elmélyülési módsze-
rei. Innen ered a lutheri misztikus szemlélődés és az ignáci 
elmélkedés. A kettő csak céljában ugyanaz: Istent és Krisz-
tust szeretné személyesen megtapasztalni.”

A római katolikus elmélkedés-meditáció segítsége te-
hát a következő: ha áhítatot készítünk, imádságos szívvel 
kell kiindulnunk a Szentírásban megtalálható hittartalom-
ból, egyéni mérlegeléssel – önmagunkat nem ki-, hanem 
bekapcsolva – kell eljutnunk a gyakorlati-etikai cél kitűzé-
séhez, s a legvégén el kell jutnunk az imádsághoz. S mind-
ez segít abban, hogy személyesen megtapasztalhassuk Is-
tent és Krisztust. 

Egy, a nagyközönség számára készített lexikonban a 
biblikus elmélkedés címszó alatt a következőt olvashatjuk: 
„A Szentírás szava vagy mondata arra indít, hogy összeves-
sem életemet az Isten szavával. […] S ez akkor is fontos, ha 
Istennel való viaskodás lesz belőle, panasz vagy siralom.” 
A továbbiakban erőteljesen arra fi gyelmeztet, hogy nem 
szabad a szövegből egy-egy szót kiemelni, illetve a mon-
danivalót egy-egy szóhoz kapcsolni. Mindig az összefüggő 
szövegrész alapján elmélkedjünk. S talán a legfontosabb és 
legszebb tétele az, amit a bibliai szereplővel kapcsolatban 
jegyez meg: ha „képük plasztikussá válik, üdvös megkér-
dezni, hogy – akár jó, akár rossz tulajdonsága miatt – nem 
tükörképünk-e. […] Látnunk kell, hogy a szövegekben sze-
replő emberek sorsában Isten a mi üdvösségünk történetét 
is kinyilatkoztatja.” (Schütz 1933, 36. o.) Egyetlen szó, akár 
egy fogalom alapján nem szabad prédikálni. Az ilyen szol-
gálat általában unalmas, parttalan, nem vezet sehová! (Az-
azhogy nagyon messzire: „Jeruzsálemtől Makóig”.) A foga-
lomról sokféle gondolat juthat az igehirdető eszébe, de nem 
szabad mindent elmondanunk, ami eszünkbe jut! Közöttük 
„rendet kell vágni!” Ebben a homiletika segíthet.
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Homiletikai megfontolások

Már az eddigiek alapján is látható, hogy az áhítat tulajdon-
képpen igehirdetés. A céljában is megegyezik vele: a Jézus 
Krisztusban való hitre hívja, hitre ébreszti és a hitben meg-
tartja a hallgatókat. Ugyanúgy az Isten igéjéből kell kiin-
dulnunk, elolvassuk, „megrágjuk”, értelmezzük az alapigét, 
ugyanúgy elmélkedünk vagy meditálunk rajta stb. „Mezít-
lábasan” a következő négy vonását látom alapvető fontos-
nak: 1. Legyen benne a textus. (Tehát ne akarjak, mint egy 
uszodai ugródeszkáról, minél messzebbre jutni! A textus 
nem mottó, hanem alapige!) 2. Legyen igeszerű, tehát a tel-
jes Szentírásnak megfelelő mai mondanivalót tartalmaz-
zon. (Ha például ószövetségi textusról beszélünk, meg kell 
szólaltatnunk az Újszövetség többletét, esetleg másságát. 
Jézus igazolja, betölti az Ószövetséget, megvédi az önké-
nyes farizeusi magyarázatokkal szemben. Más esetekben 
felülmúlja, megtisztítja, kiigazítja, sőt elveti például a há-
zassági elválás és a bosszúállás tekintetében.) 3. Krisztust 
kell hirdetnünk, nagypéntek és húsvét győzelmes Urát, őt, 
aki nemcsak megszerezte és hirdeti bűneink bocsánatát, de 
el is indít az új élet útján. S végül a 4. fontos szempont: Ne-
kem mint igehirdetőnek, az áhítatot végzőnek is „benne kell 
lennem” a szövegben. Az igehirdetés egyben személyes bi-
zonyságtétel is. Nem vagyok, nem lehetek hűvös kívülálló!

S mindezzel együtt az áhítat – éppúgy, mint az igehir-
detés – témás beszéd. A téma: egész mondat, amelynek ala-
nya és állítmánya van. A téma összefoglalja a mondaniva-
lómat. Az ilyen igehirdetés könnyebben követhető, s a lé-
nyege megjegyezhető. A jó témát a hallgató még „haza is 
tudja vinni”. Természetesen az áhítat szövegében – éppen 
a rövidsége, összeszedettsége miatt – már nem szükséges 
a témának diszpozícióra való bontása.

A retorika segítsége

Nagy segítséget jelenthet Ravasz László retorikaelmélete 
(vö. Vígh 1981). Ravasz – több mint száz évvel ezelőtt! – 
azt hangsúlyozta, hogy „szónoklás csak ott van, ahol egy 
magasabb igazságról tesznek bizonyságot azért, hogy an-
nak érvényt szerezzenek” – kiegészítve azzal, hogy „ez a 
magasabb igazság […] mindig etikai igazság”. Ha pedig 
„magasabb”, „etikai” igazságról van szó, akkor ebből az is 
következik, hogy az igazság képviselete, „az akaratátvitel 
[…] nem erőszakkal, hanem a meggyőzés útján történik”.1

Ravasz máshol azt írta: „A próféta igazat kell, hogy be-
széljen, mert különben vége a hitelének. Kell, hogy megra-
gadóan is tudjon beszélni, mert az esztétikailag felháborító 
beszéd bukását jelentené. Ezenfelül azonban valami olyan 
jót kell akarnia és akartatnia, amelyben mindnyájan sür-

 1 Ravasz 1915, 246., 251. o. Idézi Vígh 1981, 356. o.

gős szükségünket fedezzük fel. Igazság nélkül nincs beszéd, 
de az igazság a beszédben eszköz; szépség nélkül nincs be-
széd, de a szépség a beszédben eszköz, bár kevésbé, mint 
az igazság; etikai életirányítás, azaz a jó akarása nélkül 
nincs beszéd, és érdekes, hogy már nem eszköz, hanem ez 
a beszédben a cél. Minden ebből ered és minden ezt szol-
gálja.” Az igazság, a szépség és az etikai életirányítás köve-
telménye érvényes az igehirdetésre, de fokozottabban igaz 
az áhítatra, főképpen, ha az nyomtatásban is megjelenik. 

S ami talán a sok lehetséges tanulság között a leginkább 
megfontolandó, az a „retorikai célszerűség” követelménye. Új-
ra csak Ravasz Lászlót idézem: „…a beszéd egy állító ítéletet 
felszólító ítéletté alakít át. Az állító ítéletnek a szónoklattan-
ban kazuális tétel a neve: olyan ítélet ez, amely a beszéd tár-
gyát adja, s magában foglalja egész anyagát. Minden, amit a 
beszédben elmondunk, a tételből következzék, s a beszédben 
mindazt mondjuk el, ami a tételből következik.” Magától ér-
tődik, hogy ez a tétel csak ítélet lehet (teljes mondat tehát!), fo-
galom soha. „A fogalom olyan, mint a geometriában a pont: 
nincs térbeli dimenziója. Az ítélet már viszony, két fogalom 
közti kapcsolat […] De nemcsak a beszéd egészének, hanem 
egyes részeinek is tételesnek kell lennie […] Végül a tétel csakis 
állítás lehet, hiszen a beszéd lényege, hogy állítson; nem azért 
beszélünk, hogy találgassunk, kérdezzünk, keressünk, hanem 
hogy kijelentsünk, feleletet adjunk, utat mutassunk.”2 

Gyakorlati kérdések

Milyen alkalmakon hangoznak el áhítatok? Többek között a 
különböző szintű presbiteri és közgyűléseken, egy munkaági 
értekezleten, iskolai tanévnyitókon és évzárókon, kollégiumi 
reggeli és esti áhítatokon, egyházi rádiós félórák kezdő vagy 
befejező perceiben. Egy többnapos konferencia reggeli és es-
ti áhítatain indokolt a hosszabb igehirdetés, főleg abban az 
esetben, ha azt reggeli vagy esti evangélizációnak nevezzük.

Meghatározható-e az áhítat idői kerete? A tévében, rá-
dióban elhangzó áhítatoknál ezt a rendező szigorúan meg-
határozza három, esetleg öt percben. (Kínos emlékem: erős 
refl ektor fényében állok a zuglói templom sekrestyéjében, 
velem szemben a kamera, a rendező kezében pedig a stop-
per, amint felváltva néz rám, illetve az órára…) A nyom-
tatásra szánt szöveg hosszát pedig a karakterszám szabja 
meg. (A kérdés az, „hogyan lehet tömören fogalmazni?” 
Az ember leírja a szöveget, s általában kiderül, hogy más-
félszer hosszabb a kelleténél. Ám akkor nem tudunk rajta 
rövidíteni, hiszen a saját szöveg olyan kedves, mint a sa-
ját gyermek… De két nap múlva a szöveg már idegenné 
lett, s akkor kíméletlenül működhet a szövegszerkesztés!)

Szükséges-e textus? Prőhle professzor említette egy alka-
lommal, hogy igehirdetés lehet az is, ami előtt nem olvasunk 

 2 Ravasz 1941, 33–34., 39–40. o. Idézi Vígh 1981, 361., 364. o. 
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textust. Ősagárdon id. Harmati Bélától hallottam olyan pré-
dikációt, hogy a bevezetést elmondta a szószéken, s az abban 
felvázolt emberi kérdésekre válaszként olvasta fel az alapigét. 
A tömegkommunikációban elhangzó áhítatok szerzői is jól 
alkalmazzák ezt a lehetőséget. S fi atalkorunk vasárnapi is-
kolai tanfolyamain is ezt tanultuk (vö. Jung 1995).

Áhítatok, áhítatoskönyvek

Kisiskolás koromban a fóti evangélikus elemi népiskolá-
ban a tanító minden reggel tartott rövid áhítatot, amelyen 
néhány idősebb asszony is részt vett. A szöveget a Bethá-
nia kiadású „leszakítós naptárból” olvasta, ez pedig tex-
tust, annak rövid magyarázatát s egy-egy odaillő történe-
tet tartalmazott. Lehet, hogy már ott rögzült bennem az 
a meggyőződés, hogy akkor kész az igehirdetésem, ha an-
nak mondanivalóját egy valóságos – sőt saját – történettel 
tudom illusztrálni, azaz „igazolni!”

• Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! (1938, 
1990) – E kötet anyagát Luther egyetemi előadásai, iratai és 
igehirdetései szövegéből D. Carl Witte lelkész, később ham-
burgi püspök állította össze. Általában az egyes vasárnapok-
ra és ünnepekre eső óegyházi perikópáinak anyagát osztot-
ta el a hét napjaira. Első megjelenése 1933. Szabó József az 
1936-ban megjelent harmadik kiadás szövegét fordította ma-
gyarra. Kapi püspök előszavában a naponként szóra hívta fel 
a fi gyelmet: „A keresztyénségben minden arra rendeltetett, 
hogy az ige és a szentség által naponta elnyerhessük bűneink 
ingyenes bocsánatát, megnyugtathassuk lelkiismeretünket, 
és nyerhessünk új erőt, amíg csak élünk.” Veöreös Imre pedig 
a fordítás erényeit emelte ki: „Szabó József, a magyar nyelv 
mestere szinte csodát művelt. Mondatai teljesen hűek a né-
met szöveghez, de tömör, szép magyar nyelven hangzanak.” 
A könyv végén találunk egy 17 címszóból álló „Luther-szó-
tárt”. Az áhítatoskönyv 425 (!) áhítatot tartalmaz, egy, a va-
lóságban elképzelhetetlen egyházi esztendő számára. Olyan 
esztendő nincs, amelyben a vízkereszt utáni vasárnapok (és 
hetek!) száma eléri a hatot, a Szentháromság utániak pedig a 
huszonhetet. Így viszont bármelyik naptári év minden nap-
jára találhat az olvasó táplálékot. Idős és fi atal lelkészeink-
nek többet kellene forgatniuk ezt a könyvet! 

• Ordass Lajos: Útravaló (1967, 1990) – Az áhítatoskönyv 
mottója: „Az én lábamnak szövétneke a Te igéd, és ösvényem-
nek világossága.” (Zsolt 119,105) A benne szereplő áhítato-
kat „napi útravalónak” szánja a szerző, s azt írja: ebben a 
könyvben az olvasó „imádsághoz hasonló elmélkedéseket” 
talál. Mindig a textus áll az első helyen, „a többi szöveg egy 
jó szándékú ember fogyatékos szeretetéből fakad”. A napi ol-
vasmányt érdemes a reggeli rohanásban is elolvasni. Maga 
a szerző is reggelenként beszélgetett Urával, s amit igéjéből 
megértett, azt neki magának mondta el – mintegy felmond-
ta –, s a szövegben szereplő második „Uram” után már vá-

laszként az imádság szerepel. Id. Hafenscher szerint Ordass 
a magyar evangélikus misztikus. A misztikus profi lját így 
rajzolta meg Jan van Ruysbroeck: „Az az ember, aki közös-
ségben él Istennel és minden létezővel, gazdag, szolid alappal 
rendelkezik, ami Isten gazdagságára épül, […] gazdagsága 
a Szentlélek éltető forrása, amit kimeríteni soha nem lehet.” 
(Idézi Schütz 1993, 268–269. o.) A művet először az Útitárs 
adta ki Ordass neve nélkül (Köln, 1967) az 1967/68-as egyhá-
zi esztendőre. A második kiadás az OLBK és a Harmat Ki-
adó közös vállalkozása volt a püspök születésének századik 
évfordulójára (2001), de itt harminckét áhítat dátum nélkül 
szerepelt. A harmadik, szintén közös kiadás 2008-ban már 
a következő polgári évre készült, sajnos azon az áron, hogy 
harmincvalahány áhítatot ki kellett hagynunk.

• Einar Lyngar: A gyermekek áhítat-könyve (1975) – Itt 
nem derül ki a fordító neve (Ordass?). A norvég szerző a be-
vezetésben írja: „A magam módján […] meglátogatlak tite-
ket, magyar gyermekek. Ugyanis ezt az áhítatoskönyvet én ír-
tam. Ahányszor olvasol belőle, ott vagyok nálad látogatóban.” 
Az áhítatoknak olykor címe, máskor témája van: „Légy hű 
a kevésen!”, „Jézus barátai örvendező emberek”, Békülj meg 
atyádfi ával!”, „Szülők tisztelete”. Az utolsó kettő-négy soros 
bekezdés tartalmazza a csattanót, s maga a textus is ott van.

• Molnár Miklós: Csak légy egy kissé áldott csendben… 
(2005) – A kötetben mintegy százhúsz áhítatot, rövid igehir-
detést találunk. A bevezetésből idézek: „A református ke-
gyességben fontos szerepe van a csendességnek.” Ebben a 
csendben naponta végig kell gondolnunk és Isten előtt fel kell 
sorolnunk örömeinket és kudarcainkat, félelmeinket és vá-
gyainkat, s azokat, akikért felelősek vagyunk. S meg is kér-
dezzük tőle: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” (ApCsel 
9,6) Aztán fi gyelnünk kell az igére, mert Isten válaszát igé-
jéből érthetjük meg… (Ez a sorrend a református textusvá-
lasztás indoklása!) Minden áhítatnak témája vagy címe van. 

Rendszeresen kapom a fóti gyülekezeti körlevélen kí-
vül – gyerekeink révén – a zuglói gyülekezet Reménység 
című lapját, a Kőbányai Harangszót és a Kereső Szó című 
havi újságot, amely a rákosmenti evangélikusok értesítője. 
E két utóbbi havonként jelenik meg, s mindkettő gazdagon 
illusztrált. A Kőbányai Harangszóban a számonként négy-
öt áhítatot elsősorban gyülekezeti tagok írják. 

Több áhítatoskönyvről kellene még írnom: Bonhoeff er, 
Cseri Kálmán, ifj . Joób Olivér műveiről. Hadd említsem 
most Madocsai Miklós munkásságát. A Visszfény című 
könyvében (2001) előadásaiból és cikkeiből vett idéze-
tek között magvas áhítatok is találhatók. A Szólj hozzám, 
Uram, és hallgasd meg imádságomat! (2013) első és máso-
dik füzete két-három hónapra ad lehetőséget munkába in-
dulók számára öt-öt perces reggeli csendességre. Nyugdí-
jas lelkésztársunk versek és képek illusztrálásával mondja 
el azt az öt-tíz mondatot, amely őt magát is megérintette 
a textusból, majd rábízza az olvasóra, elfogadja vagy elu-
tasítja-e az olvasottakat. Nagyon fontosak Madocsai „mo-
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zaikjai” is (Ádventi-karácsonyi mozaik, Szilveszter-újévi 
mozaik, Böjti mozaik stb.) A mozaikokban versek, áhíta-
tok, több tucatnyi szerző tartalmas igehirdetés-részletei 
elgondolkodtató kincsesbányát nyújtanak az olvasóknak. 

Kaptam egy áhítatoskönyvet Erdélyből is, amelynek 
szerzője Varga László, címe Isten asztaláról (2012). A szerző 
hét és fél évet töltött román börtönökben, s ott tanulta meg, 
hogyan lehet hitét tömören és világosan megfogalmazni. 
Előfordult, hogy két hónapon keresztül a Szentírásban já-
ratlan regáti ortodoxoknak tartott bibliai leckéket, máskor 
pedig – egy százágyas cellában – vacsora után igyekezett 
egymás után azok mellé kerülni, akik szolgálatát kérték. 
Szó szerint „fülbe súgva” mondta el nekik a napi áhítatot.

Az áhítat – mint egyházi kisműfaj – az elmúlt időszak-
ban kilépett az egyház falai közül, s hangzik a rádióban, 
mégpedig nem kifejezetten egyházi műsor keretében is. 
A „keresztény esszé” vagy „biblikus társadalmi publicisz-
tika” nagyszerű példáit tartom a kezemben. Mindkettő 
megerősíti sokak álláspontjának igazát. Újságcikkek és 
a politikusok nyilatkozatai tele vannak a szocializmus-
ból ittmaradt egyoldalú tétellel: „minden politika”. Ez így 
természetesen igaz, de egyáltalán nem zárja ki az álta-
lunk képviselt másik, az előbbivel egyenrangú igazságot: 
„minden teológia!” A teológiának, az egyháznak s így az 
igehirdetésnek is foglalkoznia kell az élet minden kérdé-
sével, mert azokra Isten igéjének érvényes válasza és sza-
va van. Ha egy-egy emberi vagy társadalmi kérdésről nem 
szólunk, akkor hallgatásunkkal magunk szekularizáljuk az 
életet, illetve annak egy részét. Két püspökünk, Ittzés Já-
nos és Fabiny Tamás „a háztetőkről hirdetik, amit a Szent-
lélek – készülésük közben – a fülükbe súgott” (Mt 10,27). 

Ittzés Jánosnak Az evangélium hullámhosszán (2004) 
címen megjelent meditációi három éven keresztül a Magyar 
Rádió Vasárnapi Újság című műsorában hangzottak el. Eb-
ben – ifj . Fabiny Tibor ajánlása szerint – „emberként, hívő-
ként, lelkipásztorként, evangélikusként szól. […] Személye 
és mondanivalója összhangban van. Ma ezt úgy mondják: 
hiteles. A helyén van. Nemcsak azért, mert emberek átvi-
lágították, és múltját tisztának találták, hanem főleg azért, 
mert tudja, és ezért újra és újra makacsul hirdeti, hogy va-
lójában csak az Isten által átvilágított és felmelegített em-
beri szív tud másoknak is világosságot és szeretetet adni…” 
(Uo. 4. o.) A meditációk témái széles ölelésűek. Szól az egy-
házi ünnepek jelentőségéről (vízkereszt, nagypéntek, hús-
vét, reformáció ünnepe), a misszióról, egyháztörténelmünk 
nagy alakjairól (Luther, Túróczy, Ordass), de felveti az em-
beri közösség számos kérdését is. Például a naponként min-
dent elárasztó hírbőséget, az iskolai szünetben a gyermeke-
ket fenyegető veszedelmeket, az átvilágítás fontosságát, az 
árvízi veszélyhelyzetet… A felvetett kérdésekre Isten igéjé-
ben keres és talál megnyugtató választ. 

Fabiny Tamás Kereszt fogantyú nélkül (2013) című kis kö-
tetében megjelent reggeli rádiós áhítatai szintén a Vasárnapi 

Újság című műsorban hangzottak el 2008-tól kezdődően. Az 
áhítatokat Jónás István, a rádió elnöke ajánlásában az adott 
napra készített lelki „útvonaltervezőnek”, illetve keresztény 
esszének nevezi. S így folytatja: „Egy történet, egy hír, egy 
élmény, egy találkozás, egy zsoltár, egy személyes benyo-
más mind-mind útjára indít egy gondolatot arról, hogy mi-
lyenek is vagyunk mi, »földiek« (Zsolt 148).” (Uo. 5–6. o.) Az 
áhítatok témái széles skálán helyezkednek el: az adóbevallás 
közelgő határideje, a fagyhalál megdöbbentő statisztikája, a 
Duna vízszintjének évszázados rekordja, sporteredmények, 
Andorka Eszter meggyilkolása, egyházi ünnepek stb. A mé-
diában otthonosan mozgó püspök a legnagyobb természe-
tességgel jut el az „utcán heverő” vagy körmünkre égő té-
mákból mint kiindulópontból Isten igéjéig. Az igéből kihá-
mozott választ egyszerűen és mindenki számára érthetően 
fogalmazva mondja el a rádióhallgatóknak.

Vannak tehát követhető példák, tanulnunk kell az előt-
tünk járóktól. Ám ne felejtsünk el elsősorban Urunkra fi -
gyelni, hiszen minden igehirdető rá van szorulva az áldott 
Gazda magvetésére!
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Emlékezés dr. Foltin Brunó evangélikus lelkész szolgálatára
1951–2019

g  G Á N C S  P É T E R

 Foltin Brunó 1951. május 16-án született Pécsett id. Foltin 
Brunó evangélikus lelkész és Lázár Erzsébet gyermekeként. 
A soproni líceumban érettségizett, majd pedig 1969-től 1974-
ig a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult, 
ahol öt éven át évfolyam-, sőt szobatársam is volt. Minde-
zek után érthető, hogy úgy döntöttünk: együtt kérjük ordi-
nációnkat a budavári templomban, ahol Ottlyk Ernő püs-
pök mellett a két lelkész édesapa, valamint Selmeczi János 
otthonigazgató álltak az ünnepi oltárnál 1974. június 23-án.

Lelkészi munkáját Kisbaboton kezdte, majd követke-
zett a Fasor, Gyenesdiás, Budavár, a Deák tér, majd pedig 
1982-től Mende, illetve Péteri, ahol összesen huszonöt esz-
tendőt szolgált, valamint 1992-től Gyömrőt is ellátta. 2007-
ben vonult nyugdíjba, Gyömrőn lakott. 

Mindezek mellett tele volt tervekkel. Gyömrőn Karzat 
Galéria névvel kiállításokat rendezett a templomkarzaton. 
Ha szükség volt rá, szolgálatot is vállalt. Utolsóként halá-
la előtt két héttel, Detzky Júlia festőművésznő temetésén 
hirdette a feltámadás evangéliumát Gyömrőn.

A lelkészi munka mellett külön művészi talentumokat 
is kapott, főleg a fafaragásban alkotott maradandót. So-
se felejtem, amikor egy nyíregyházi látogatása során egy 
nálunk talált tűzifadarabból percek alatt Jézus-fejet for-
mált. Többek között ő tervezte és készítette isaszegi imater-
münk oltárterét és szószékét. Komolyan tovább is képezte 
magát, hiszen 1984 nyarán művészettörténetből bölcsész-
doktori diplomát szerezett az ELTE-n summa cum laude 
minősítéssel. Ösztöndíjasként fél évet tanult a lipcsei teo-
lógiai fakultáson.

Barátságunk megmaradt, sőt alkalmasint jóízű mun-
kakapcsolattá is érett, amelynek egyik gyümölcse a közö-
sen írt és általa gazdagon illusztrált Élet-jel című, konfi r-
mandusoknak szánt tankönyv, amely 1985-ben jelent meg 
ötezer példányban.

Képzőművészeti képességeit különösen is a Péteriben 
végzett negyedszázados szolgálata alatt tudta kamatoz-
tatni az egész falu javára. Erről a község honlapján Pető-
né Vizi Valéria polgármester asszony így emlékezett meg:

„Dr. Foltin Brunó lelkisége és keze munkája még hosz-
szú évtizedekig elkíséri településünk lakóit, hiszen az aláb-
bi emlékműveink, kegyeleti helyeink megálmodója és lét-
rehozója volt:

• a Bohus Dániel téren az áttelepítések 50. évforduló-
ján állított emlékműegyüttes,

• a Művelődési Ház előtt kialakított Földváry-Boér Ele-
mér-emlékhely,

• a Művelődési Ház előtt az 1956-os recski emléktáb-
la emlékhelye,

• a II. világháború áldozatainak a temetőben létesí-
tett emlékhelye,

• a temetőben Csaba Gyula lelkész emlékhelye,
• a temetőben Millenniumi emlékhely, lélekharang és 

Golgota,
• a Csemete kertben az Élet fája,
• őseink földjén – a felvidéki Illésfalván – felállított kopjafa,
• a parkjainkban elhelyezett, idézetekkel díszített pi-

henőpadok.
Dr. Foltin Brunónak jelentős szerepe volt Péteri helytör-

ténetének kutatásában, a Szülőfalunk Péteri című helytör-
téneti kiadvány felelős szerkesztőjeként hiánypótló mun-
kát végzett településünk lakóinak identitáserősítésében.”

1974-ben kötött házasságot Tihanyi Eszterrel. Ebből az 
első házasságából két fi úgyermek született: Zénó, illetve 
Zalán, akit húszévesen tragikus körülmények között ve-
szítettek el. Ugyanakkor Zénóéknál már két unoka, Beat-
rix és Petra örvendeztette meg nagyapai szívét.

Második házasságát 1990-ben kötötte Antal Klárával, 
akinek gyermekét, Gergelyt négyéves korától sajátjaként 
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nevelte, szerette. Gergő huszonhét évesen súlyos betegség 
miatt bekövetkezett halála mélységesen megrázta. Ebből 
a házasságából két, nagyon szeretett leánygyermeke szü-
letett: Fruzsina és Fanni.

Végül még egy személyes emlék: őrzök tőle több álta-
la készített alkotást. Könnyen számon tartottuk egymás 
születésnapját, hiszen ugyanabban az évben és hónapban 
születtünk, mindössze nyolc nap különbséggel. A hatva-
nadik mérföldkőnél beszédes szimbólummal ajándéko-
zott meg, ami már ordinációs meghívónkon is hirdet-
te közös Urunk hordozó és vezető szeretetét: a kép egy 
megtartó és egy küldő, iránymutató kezet ábrázol. A fa-
tábla hátlapjába ezt égette bele „…csak azért, hogy min-

dig tudd: merre van az előre: egyívású barátod és szol-
gatársad…”

Január közepén került kórházba, sajnos, már nem tud-
tak segíteni rajta. 25-én, Pál apostol megtérésnek ünnepén 
Urunk hazahívta súlyos beteg szolgáját.

Most, hogy búcsúzni kényszerülünk tőle, újra erőt, vi-
gasztalást és reménységet adhat gyászoló szeretteinek épp-
úgy, mint gyülekezetének és mindannyiunknak a közel 
négy és fél évtizede közösen választott ordinációs igénk, 
az apostoli bizonyságtétel: „Közülünk senki sem él önma-
gának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úr-
nak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát 
akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,7–8) 

 * Elhangzott Péteriben, 2019. február 16-án.

Igehirdetés dr. Foltin Brúnó temetésén
Gal 4,19

g  F A B I N Y  T A M Á S

*

 „…amíg ki nem formálódik bennetek a Krisztus…” (Gal 4,19)

Gyászoló Gyülekezet!
Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Egyházunk honlapján látható a Zákeus Médiacentrum egy 
2006-os felvétele, amely itt, Péteriben készült. Foltin Brúnó 
bordó kezeslábasban, kezében vésővel szól a munkájáról. 
Egy Luther-rózsát farag ki kőből, a háttér részét „riccelte”, 
ahogy a szaknyelv mondja.

Közben pedig valahogy így vall: „Az első számú mun-
kaeszközöm a Biblia; a véső és a többi szerszám pedig a 
második számú munkaeszköz. Istentiszteleten, bibliaórán, 
hittanórán közvetlenül szólaltatom meg az igét.” Majd rá-
mutat a kőre, amit éppen farag: „No, de ez is igehirdetés! 
A látvány igehirdetése.” Aztán bal karján egy kisebb sebe-
sülésre mutatva így folytatja: „Néha megsérül az ember. De 
hát ez is hozzátartozik az életünkhöz.” Itt hangja mintha 
kicsit fátyolossá válna, talán meg is remeg. 

Nemrég, egy születésnapi kerti partin egy-egy Ady vers 
volt a belépő. Ő maga is választott egyet: a Szeretném, hogy-
ha szeretnének címűt. El is mondta: 

Sem utódja, sem boldog őse, 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 

De jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié.

Gyászoló Gyülekezet! Legtöbben bizonyára érezzük, hogy nem 
volt véletlen ez a versválasztás. Brúnó szeretetvágya ugyanúgy 
benne van, mint az „önkínzás, ének”.

Lelkésztől és művésztől, alkotó embertől búcsúzunk. Aki 
elsődleges igehirdetéssel Péteri, Mende, Gyömrő szószékein 
szolgált a leghosszabb ideig, előtte a Fasorban, a Deák téren 
és más helyszíneken.

A „látvány-igehirdetései” is leginkább itt láthatók, kedves fa-
lujában. Itt, a péteri temetőben áll monumentális szobra, amely-
nek tövében kapott most sírhelyet. Ez a Golgota egy fából készült 
hatalmas Krisztus-arc. A kéreg a szakáll, rajta a markáns, mély 
redők láthatók, fent pedig ott a töviskoszorú. Brúnó meglát-
ta abban a fában a Krisztus-arcot. Valahogy úgy, ahogy igénk-
ben Pál fogalmaz: „Míg ki nem formálódik bennetek a Krisztus.”
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Érdemes a szövegkörnyezetet is megnézni. Szenvedé-
lyes páli sorok ezek. Egyebek mellett ezt írja: „…testi erőt-
lenségben hirdettem nektek az evangéliumot, de ti erőtlensé-
gem miatt nem vetettetek meg, hanem úgy fogadtatok, mint 
Isten angyalát; még a szemeteket is kivájtátok volna és ne-
kem adtátok volna.” Tudom, a péteri és a mendei, gyöm-
rői gyülekezet is így szerette Foltin Brúnót, aki szóban és 
művészettel megkísérelte kiábrázolni a Krisztust, aki testi 
erőtlenségében hirdette nektek az evangéliumot.

Egy 2015-ben nekem írt levelében felidézi, miként is ke-
rült előbb Mendére, majd Péteribe. Mendéről ezt írja: „1982 
januárjában iktattak be a szolgálatba. ’82 tavaszán a temp-
lom teljes külső renoválását megcsináltuk az akkori gyüle-
kezeti vezetőkkel és tagokkal. Pénzünk alig volt. De hóna-
pokon át a falakon, tornyon, a tetőn dolgoztam a híveim-
mel együtt. – Nagyszerű bibliaórák voltak ezek az idők… 
(Mint veled, Hafó Karival és sokakkal annó a gyenesiek.)”

Itt meg kell állnom egy szóra. Mit is jelentett nekünk 
Gyenesdiás a ’70-es évek közepén? Egészen személyes le-
szek. Akkor még nem voltak szervezett ifj úsági konferenci-
ák, viszont a Brúnó által említett gimnazisták és teológus-
hallgatók – másokkal együtt – szívesen dolgoztunk nya-
ranta a Kapernaum konyháján, segítettünk a beszerzésben, 
takarításban és hasonlókban. 16-17 évesen nagyon imponált 
nekem, ahogy a fi atal, vagány lelkész a Kapernaum intéz-
ményt vezette. Egyaránt gondja volt az öregekre, az üdü-
lő vendégeire vagy éppen a lelkészkonferencia résztvevői-
re. Ő tartotta a reggeli és esti áhítatokat, amelyeket mindig 
Luther imái kereteztek. Aztán előkerült a gitár is, és ifj ú-
sági énekeket tanított nekünk. Napközben gyakran láttam 
vasvillával a kezében a szénapadláson, vagy emlékszem, 
ahogy az egyik konyhásnő házépítésében kalákában segí-
tettünk. Aligha sejtette, hogy amint ott voltunk körülöt-
te, érett bennünk a megtérés csodája. Ez volt a hivatásvá-
lasztás izgalmas időszaka. Brúnó eszköz volt abban, hogy 
„kiformálódjék bennünk a Krisztus”.

Fontos volt neki Gyenes! Halála előtt néhány héttel írt 
levelében felidézi a jelenetet, amikor az ablaka alatt veszet-
ten ugató puliházaspár, Maszat és Cigány jelzésére kiment 
a kertbe, és az embermagasságú, tüskés jukka tövéből ki-
húzta a kilencvenéves, gyémántdiplomás mérnököt, aki 
valaha Nagy-Magyarország összes erdeje fölött rendelke-
zett. Igen, ez is a szolgálata része volt: az embereken való 
segítés, az elesettek felemelése. Mert ő maga is tudván tud-
ta, hogy mi az elesettség, ahonnan valaki, egy nála sokkal 
erősebb kiemelheti őt.

De vissza Mendéhez és Péterihez! Utóbbiról ezt írja 
ebben a bizonyos 2015-ös levelében: „Lyukas tetejű, beá-
zó, kívül-belül omladozó vakolatú, de egyébként – mind-
máig – kiemelt műemlék templom, melynek tornyában, 
tetőterében, sőt benn a templomban is több tucat galamb 
és denevér, valamint pár kuvik és fülesbagoly-házaspár 
lakott, s tisztelte meg időnként még az istentiszteletet is. 

Egyébként a hívek közül úgy tízen-húszan alkalman-
ként…” A gyülekezetépítést meglepő módon a temető fel-
újításával kezdte. Addig ugyanis a ravatalozót egy kuko-
ricáson át lehetett csak megközelíteni. A rendbetétel ér-
dekében magánszemélyeket (nem csak evangélikusokat) 
és cégeket is megszólított, aztán 1985–86-ban Nyitott sír 
elnevezéssel megalkotta a II. világháborúban elpusztult 
helyi magyar katonák emlékhelyét, Magyarországon el-
sőként. Számon tartotta, hogy a gyülekezetnek volt egy 
mártír lelkésze, Csaba Gyula, akit a kommunisták brutá-
lisan meggyilkoltak. Róla a rendszerváltás előtt a halot-
tak napi gyertyafényes istentiszteleteken emlékeztek meg: 
„Megemlékeztünk az elmúlt év halottairól, s azt követő-
en a gyülekezet nevében koszorút helyeztünk el a teme-
tőben nyugvó lelkészek sírjánál. Csaba Gyulára emlékez-
ve – mivel mindeddig nem tudni, hol hantolták el – egy, a 
ravatalozó mellett lévő földmélyedésbe helyeztük a koszo-
rút, gyújtottunk gyertyát, énekverssel kezdve, imádságot 
mondva, énekverssel zárva az alkalmat. Ennek a gödör-
nek a helyén áll ma a Csaba Gyula-emlékhely.”

Ugyanígy megalkotta az 1956-os mártír, Földváry-Boér 
Elemér emlékművét is. Foltin Brúnó gyömrői szolgálatát 
a következőképpen jellemezte a gyülekezet mai lelkésze, 
Németh Mihály: „Utolsó éveiben gyömrői gyülekezetünk-
ben talált lelki otthonra. Jó lelkű, segítő- és szolgálatkész 
volt. És alázatos. Nem tudom, ismerte-e a mondást: »Ne le-
gyél ott ministráns, ahol te voltál a pap!« Képes volt erre. 
A templom leghátsó székén ült. Mikor az Úr imáját kezd-
tem imádkozni, ő szólaltatta meg a harangot, hogy annak 
hangját hallva a betegek és a távol lévők velünk együtt 
imádkozhassák a Miatyánkot.”

Az említett Golgota című alkotása mellett olvasható 
Dietich Bonhoeff er verse, amelyből énekeskönyvünk 355-
ös éneke is lett, az Áldó hatalmak oltalmába rejtve. Ennek 
hadd idézzem két részletét:

„Ha gyötri, bántja szívünket a régi,
És múlt napoknak terhe ránk szakad…”

„S ha szenvedések kelyhét adod inni,
Mely színig töltött, keserű s nehéz,
Te segíts békén, hálával elvenni,
Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz.”

Brúnóra is sokszor rászakadt a múlt napoknak terhe. Ő is 
megismerte a szenvedések kelyhét. Egyik fi a tragikus ha-
lála, majd – immár második házasságában – sajátjaként 
szeretett nevelt fi a fájdalmas elveszítése mind-mind a szen-
vedés kelyhét jelentette neki. Éveken, évtizedeken át rá-
szakadt a múlt napoknak terhe. Emlékezzünk arra, ahogy 
vésővel a kezében, a Luther-rózsa faragása közben karján 
a sebét mutatta: „Néha megsérül az ember. De hát ez hoz-
zátartozik az életünkhöz.”
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Látható és láthatatlan sebek. „Testi erőtlenségemben hir-
dettem nektek az evangéliumot…” – írja a galatáknak Pál 
apostol. Mind az apostol, mind a lelkész hivatásának ér-
telme az, hogy kiformálódjék az emberekben a Krisztus.

Ezt a harmóniát és szépséget – a krisztusi harmóniát és 
krisztusi szépséget – kereste a természetben is.

Nővérei elmondták nekem: kiskorában is járta az er-
dőt, és fi gyelte az ágakat, a terméseket, azok rejtett formá-
it. Ezt kereste a művészetben: a fában és a kőben. A kály-
ha mellett heverő gyújtósban is fel tudta fedezni a Krisz-
tus-arcot. A lelkészi szolgálatban is arra törekedett, hogy 
kiformálódjék az emberekben a Krisztus: fi atalban, idős-
ben – és önmagában is! Bár szőke volt (édesapjától nem-
csak hivatásszeretetét és kreativitását örökölte, de szőke-
ségét is), de Krisztus-arca volt.

Ezért rá is érvényes Reményik Sándor verse:

„Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.”

A sok rárakódott törmelék alatt megmaradt Foltin Brúnó 
Isten-arca, Krisztus-arca.

Az erdélyi író, Nyírő József Uz Bence című novellafü-
zére a havasokban játszódik. Az egyik elbeszélésben a fő-
hős a nagypénteki istentiszteletre készíti elő a kis hegyi 
kápolnát. Egyebek mellett azt a koporsót is elő kell ven-
nie, amelybe jelképesen majd Krisztus testét kell belerak-
nia. Váratlanul betoppan hozzá egy teljesen legyengült, 

immár haldokló szerzetes, aki utolsó erejével meggyón 
neki, majd meghal. 

„Uz Bence becsületesen kimosdatta a szenvedésből, s 
mire elkészült vele, a barát arca egyszer csak mosolyogni 
kezdett… Bence maga is elmosolyodott. Hirtelen felölelte 
a szegény barát testét, beletette a Krisztus gyönyörű kopor-
sójába, elhelyezte a szent sírban, és körülrakta gyertyákkal, 
ahogy szokás. (…) A barát csendesen feküdt a koporsóban 
Krisztus képében.”

Testvérünk és szolgatársunk, dr. Foltin Brunó temetésén 
vagyunk. Nem egyszerűen sírba tesszük őt, hanem az élő Is-
ten kezébe. Hisszük, hogy benne is kiformálódik a Krisztus.

Az elmúlt napokban valaki idézte Foltin Brunótól ezt 
a mondatot: „Az életünkben sok mindenki ott van mellet-
tünk. De az életünk végén senki más, csak Jézus.” Az utol-
só előtti napokban fi zikailag vagy lélekben együtt lehetett 
azokkal, akiket szeretett: testvéreivel és a tágabb családdal, 
akiket személyes karácsonyi levélben szólaltatott meg, va-
lamint Angliában élő fi ával és annak családjával. Az utolsó 
előtti szobában, a kórházi ágynál lelkészétől és legközvet-
lenebb hozzátartozóitól még el tudott búcsúzni. Kláritól, 
akiről még utolsó levelében is olyan szeretettel ír. Lányai-
tól: Fruzsinától, akire oly büszke volt a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemen szerzett diplomája és Gáborral kötött 
házassága miatt, Fannitól, akinek ugyancsak büszkén kí-
sérte fi gyelemmel egyetemi tanulmányait. 

Akkor már nagyon gyenge volt. Az utolsó előtti szobá-
ban, ott, a kórházban még vele lehettek szerettei. De ama 
legvégső órán, hisszük, már Jézus volt vele. Csak Jézus. Át-
ölelte, és azóta is átölelve tartja megbocsátó, irgalmas sze-
retetével. Ámen.
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Nagycsütörtök

f Ez 34,23–25a

Igehirdetési előkészítő

Az asztal körül

A vasárnap jellege

Nagycsütörtök eredete és az ünnep teológiai üzenete

Az ünnep gyökerei valószínűleg a babiloni fogságig nyúl-
nak vissza, mégpedig a jeruzsálemi templom alternatívá-
jaként létrejövő zsinagógák liturgikus istentiszteleti gya-
korlataiig. A száműzetésben élő zsidó közösségek számá-
ra igazi kihívást jelentett, hogy miként tudják megőrizni a 
jeruzsálemi zarándokünnepekhez kapcsolódó tradíciókat, 
így a peszach liturgikus hagyományát is úgy, hogy adap-
tálják azokat a kialakult helyzetre: a kultuszi centrumot 
nélkülöző ünneplés sajátos viszonyaira. 

A „kreatív újragondolás” azt eredményezte, hogy más 
teológiai hangsúlyokkal, újabb liturgikus formákkal, ritu-
ális és közösségépítő elemekkel bővült az ünnep. Az újítá-
sok közül több a hazatérés után is megmaradt; majd ezek-
ből a Kr. u. első század elején, a római lakomák rendjének 
mintájára létrejött az a széderesti (peszach előesti) litur-
gia, amely a zsinagógai ünneplés mellett a családi otthonok 
asztalközösségeiben is ébren tartotta, ápolta az Egyiptom-
ból való szabadulás emlékezetét. A Peszachi haggáda ókori 
szertartáskönyve mint narratív teológia és liturgia mind a 
mai napig élő hagyomány a zsidóságban.1 

 1 E témához lásd: http://www.hebraisztika.hu/site/pageprocess.
htm?id=722. (Megtekintés: 2019. március 2.) Magyar nyelven elérhető 
széderesti rend: https://docplayer.hu/108585706-Haggada-peszach-es-
tejere.html. (Megtekintés: 2019. március 2.)

Az evangéliumokban nagy hangsúlyt kapnak a jézusi 
asztalközösségek, amelyek a Názáreti által meghirdetett, 
küszöbön álló új országot, alternatív életrendet „modelle-
zik”.2 Az utolsó vacsora elbeszélései az asztalközösségek 
sorát zárják le úgy, hogy a Jézus által bemutatott és vele 
elkezdődő új korszak sajátosságainak teológiai sűrítését 
nyújtják. Jézus Krisztus személye és műve maga a Szaba-
dítás – mégpedig abból a szolgaságból, amely az Istentől 
való elidegenedettség emberi alapállapota. 

A Krisztussal való közösség az ő testébe való betagozó-
dás, amely a szenvedésében, halálában való részesedés ta-
pasztalatát is magában foglalja. Ahogyan az Emberfi a kö-
zösséget vállalt az emberrel, úgy az ő követői is közösséget 
vállalnak ővele. A Krisztus-követők Krisztus testének és vé-
rének ajándékában ismerik föl hitük nélkülözhetetlen erő-
forrását, a vele való kapcsolat igazi lényegét, amely a máso-
kért, a Másikért áldozatot vállaló szeretet útja. 

Amit a textusról tudni kell

A „pásztorprédikáció” Ezékiel könyvében

Ezékiel könyvének hagyományanyaga egy sokrétű, tartal-
milag nagyon gazdag teológiai kompendium. A mű sajátos 
karakterét egyrészt szimbólumokban gazdag irodalmi nyel-
vezete adja, amely egyszerre érdes és költői nyelv, másrészt 
ehhez hozzájárul a könyvben tárgyalt témák igényes reto-
rikai megformáltsága is. A prófétai könyv tele van képek-
kel, metaforákkal, olykor egészen szürreális látomásokkal,3 
provokatív tanító elbeszélésekkel, parabolákkal, jelképes 

 2 Lásd ehhez a témához: Bolyki 1993.
 3 A könyvet egy nagyon tudatos szerkesztés értelmében két nagy láto-
más keretezi. Az 1–2. fejezetben Ezékiel elhívásához kötődik a trónsze-
kérlátomás, amely JHVH „látásának” egészen különös, páratlan leírása. 
A könyv 40. fejezetétől pedig nagyszabású, aprólékosan kidolgozott „ké-
pekben” látjuk magunk előtt az új templomot és az új országot (40–48).
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cselekedetek elbeszélésével, amelyek az üzenet megértésé-
hez nyújtanak segítséget, és annak elmélyítését szolgálják.

Ezékiel könyve egy olyan prófétai tradíciót őrzött meg, 
amely a babiloni fogságban értelmezi és fogalmazza újra a 
bibliai Izrael JHVH-val való szövetségi kapcsolatát és kül-
detését. A vezető réteggel együtt fogságba jutott pap, Ezéki-
el maga is részese ennek a hermeneutikai folyamatnak. Új-
ra kell gondolnia személyes hivatását: hasznossá kell tennie 
önmagát, a kultusz és a templom iránti elkötelezettségét egy 
„szent centrum” nélküli közösség számára mint lelki veze-
tő, ugyanakkor törődnie kell az otthon maradottakkal is. 

A könyv alapvetően két tartalmi részből tevődik ösz-
sze. Az 1–35. fejezet súlypontját az ítéletpróféciák alkot-
ják (ezek elsősorban a még el nem hurcoltakhoz szólnak, 
a Júdában-Jeruzsálemben élőkhöz a Kr. e. 587 előtti idők-
ben), míg a könyv második egységében, a 36. fejezettől egy-
re hangsúlyosabb szerepet kapnak a jövő reménységével, 
a fogság utáni hazatéréssel kapcsolatos kijelentések, ezek 
pedig főként a száműzetésben élők számára fogalmaznak 
meg intelmeket és útmutatásokat.

Az alapigénk, Ez 34,23–25a a könyv nagy „pásztorprédi-
kációjának” részlete. A 34. fejezet a két nagy tartalmi egy-
ség „határán” állva egyszerre tartalmaz ítéletpróféciákat 
és ugyanakkor vigasztaló üzeneteket is. A fejezet fő gon-
dolati-tematikus csomópontja a pásztorszimbólum, amely 
már Jeremiás könyvében is fontos teológiai üzenettel bír 
(Jer 23,1–8). Itt, Ezékiel prófétai üzenetében a gondolatme-
net a hűtlen pásztorok, Izrael vezetői fölött kimondott íté-
lettől (34,1–10) a jó pásztor uralkodásával kapcsolatos teo-
lógiai kijelentésekig és ígéretszövegekig ível (34,11–31). Az 
igaz pásztor képét a szöveg egyszerre vonatkoztatja JHVH-
ra és a Dávid házából való új királyra.

A hűtlen pásztorokkal kapcsolatosan nagyon érzékle-
tes képekkel találkozunk: Izrael vezetői önmagukat legel-
tetik, felelőtlenek, kihasználják, elpusztítják és sorsukra 
hagyják a rájuk bízottakat, mintha nem is pásztorok, ha-
nem farkasok lennének. Ennek következtében pedig tel-
jesen szétszóródik és az ellenség prédájává válik a nyáj. 
JHVH azonban számon kéri a vezetőket, „kiragadja szá-
jukból” juhaikat (34,10), ezután már nem fogják magukat 
legeltetni. A vezető réteg fogságba vitelének tényére adott 
teológiai refl exió ez, amelyhez éles kontrasztként, várat-
lanul egy ígéretet kapcsol a szentíró: JHVH jó pásztorként 
kiszabadítja majd a vezetők vétkei miatt eltévedt, a népek 
közé keveredett nyájat, és újra hazavezeti otthonába (34,11–
16). Az igék ebben a szövegrészben mind dinamikus, ak-
tív tartalmat hordoznak: Izrael Istene vezet, gondoskodik, 
megóv, számon tart, megkeres, hordoz és küzd a nyájáért.

Érdekes módon nem csupán a hűtlen pásztorok és a nyáj 
között látszik kibékíthetetlen ellentét, hanem a nyájat alko-
tó bárányok között is ellenséges viszonyok uralkodnak: az 
erősek elnyomják a gyengéket, a kövérek a sovány bárányo-
kat. Erről a fejezet 17–21. versei tanúskodnak. JHVH közbe-

lépése nyomán azonban helyreáll a rend; ennek garanciája 
annak az egyetlen pásztornak a szolgálata lesz, akit majd 
Isten rendel nyája fölé. Általa áldásban részesül, bizton-
ságban él majd a közösség, amely ennek nyomán felismeri, 
hogy JHVH az Isten, aki velük van, és ők pedig Isten népe-
ként, legelőjének nyájaként élhetnek majd ezután (34,23–31).

A szövegegységnek ez a harmadik része olyan várakozá-
soknak ad hangot, amelyek majd a fogság utáni időszakban 
teljesednek be. A hazatérés utáni évszázadok során (Kr. e. 
4–3. sz.) egyre nagyobb hangsúly került arra a régi ígéret-
re, hogy eljön egy új Dávid (David redivivus), aki jó pász-
torként vezeti és védi a népét. Zsoltárokban is megénekelték 
ezt az új korszakot (pl. Zsolt 78,65–72; 89,20–52), de a Kró-
nikák két könyvében is Dávid személye fémjelzi a jó és igaz-
ságos hatalmat. Az „ideális” király tulajdonságaiból és ezek 
teológiai refl exióiból kristályosodtak ki azok a koncepciók, 
amelyek a későbbi évszázadokban a messiás személyével 
és művével kapcsolatos „kívánalmakat” fogalmazták meg. 

A pásztorszimbólum a JHVH létét, hatalmát és cselek-
vését bemutató metaforák között (király, harcos, bíró) a 
gondoskodás, vezetés és védelem attitűdjét emeli ki. Ez a 
JHVH-ra vonatkozó „predikátum” az ókori Keleten széles 
körben elterjedt gyakorlathoz is igazodik: asszír, babiloni és 
egyiptomi uralkodók előszeretettel használják önmagukra 
nézve a titulust: „népem pásztora”. A bibliai szerzők azon-
ban visszatérnek a fogalom – a pásztor „munkakör” – ere-
deti, természetes tartalmához, kapcsolati jellegéhez, és nem 
elsősorban a királyideológiák felől tekintenek rá. 

A pásztor vezető: valóságos hatalommal felruházott 
személy. Ugyanakkor hatalma nem öncélú, hanem szolgá-
ló, támogató: célja a rábízottak segítése, a róluk való gon-
doskodás. W. Brueggemann így ír erről: „A kép egy bölcs, 
gondoskodó, fi gyelmes cselekvő személyt idéz, aki felügyel, 
őrködik, táplál és védelmez egy nyájat, amely sebezhető, 
kiszolgáltatott, függő, és szüksége van egy ilyen segítség-
re.” (Brueggemann 2012, 332. o.) Ebben az élő metaforá-
ban tehát teljesen egybetartozik a hatalom és a szolidari-
tás két aspektusa. 

A perikópa megértése – teológiai összefüggések feltárása

A textus kulcsszavai

A két és fél versből álló nagycsütörtöki textusunk úgy ta-
núskodik Istenről, mint aki aktívan munkálkodik népéért, 
és mindent megmozgat ezért a kapcsolatért, a szövetség 
fennmaradásáért. JHVH eredendően és végérvényesen el-
kötelezett erre az Izraellel való kapcsolatra – ez annyira 
szorosan hozzátartozik a lényéhez, lényegéhez, hogy ezt 
soha nem tudja feladni, felszámolni. JHVH népe Istene-
ként határozza meg saját magát. Ez a szövetségi szolida-
ritása most konkrétan a jó vezetőről való gondoskodásá-
ban nyilvánul meg.
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Az alapigénk első versében (34,23) összesen négyszer 
fordul elő a pásztor/pásztorol, legeltet  () kifejezés. Dá-
vidhoz kapcsolódva ez egyrészt a „biográfi ájából ismert” 
első munkakörére való utalás (1Sám 16,11; 17,34–36), ugyan-
akkor viszont Mózes küldetéséhez hasonlóan a vezetés, vé-
delem és gondoskodás hármas tisztének összefoglaló fogal-
ma is (Block 1998, 297–298. o.). 

Emellett Dávid Istennel való kapcsolatára is történik 
utalás ebben az igeversben: ő JHVH szolgája (  ). Ez a 
kifejezés fontos teológiai üzenetet hordoz: a vezető valójá-
ban vezetett személy, aki Istennek alárendelt pozícióban 
van. Ugyanakkor a szolga kifejezés hátterében ott van a 
szolgálat, az elköteleződés attitűdje is – mégpedig mind-
két irányban: Isten, a megbízó és a nép, a vezetőre rábí-
zott közösség felé is.

A 24. vers ehhez a kettős titulushoz, szerepkörhöz ki-
egészítésként hozzáfűzi a „fejedelem” () szót is. Érde-
kes módon a szövegegységben a király megnevezés nem 
fordul elő; a szentíró mintha ki akarná küszöbölni ezt a 
kifejezést, talán mert a jelentéséhez túlzottan sok nega-
tív konnotáció kapcsolódik… A fejedelem és a következő 
versben (25a-ban) felbukkanó békesség () szó eszünk-
be juttathatja Ézs 9,5-öt, ahol a messiásra vonatkozó szó-
kapcsolatok között negyedikként találkozunk a „békesség 
fejedelme” felségcímmel, bár az ézsaiási szövegben egy szi-
nonim kifejezés áll.

A 25a vers az előző két igeversben kidolgozott kapcso-
lattémát az Isten részéről történő szövetségkötés teológiai 
üzenetére, JHVH békességet munkáló akaratára futtatja ki. 
A héber szövegben birtokos szerkezetként áll ez előttünk: 
 . A békesség ószövetségi koncepciója túlmutat a 
szónak mára már rögzült jelentésén; a kifejezés nem fegy-
vernyugvást, időszakos békekötést jelöl, hanem sokkal in-
kább a JHVH jelenlétében megvalósuló teljes, „minőségi” 
életre vonatkozik (uo. 301–302. o.). A békeszövetség ennek 
értelmében nem egy paktum vagy békekötés két szem-
benálló fél között; nem egy kialkudott megállapodás, ha-
nem első renden a JHVH által létrehívott új életrendet je-
löli, amely Izrael népe számára a boldogulás útja, és amely 
a megmaradás egyedüli esélyét hordozza.

Igehirdetési vázlat 

Az asztal körül

Még egyszer, utoljára, mindenki együtt van az asztal kö-
rül. Egyszerű étkek, bor a poharakban, mécsesek hunyor-
gó fényei, az ismerős áldásmondatok, a nagy történet – és a 
lassan hömpölygő idő… A széderesti liturgia közösségében 
együtt vannak a vándorok, a megszabadítottak. A szolga-
ságból való megmenekülés fölidézése mindenkinek üzen 
valamit személyesen. Ki tudja, mit mozgatott meg ez az em-
lékező lakoma Péterben, Jánosban, Andrásban és a többi-

ekben? Júdás szívében viharok dúltak. Még ott volt a többi-
ekkel, mégis távol járt már. Vajon vissza lehetett volna hoz-
ni őt, az egyre távolodót a közösségbe, a Mester közelébe?

Még egyszer utoljára együtt vannak. Van valami furcsa 
ünnepélyesség a levegőben: az a csöndesen kimondott né-
hány szó testről és vérről már a búcsúzást hozza közel. És 
az ismeretlen jövőt, amely egyre közeledik, a végérvénye-
set, elkerülhetetlent, amit még csak sejtenek.

A pásztor-szolga

A Mester körbetekint, végignéz az asztal körül ülőkön, és 
szerető tekintetével minden tanítványát gondolatban ma-
gához öleli. Erre akar majd emlékezni, ezt a képet szeretné 
magával vinni a rá váró úton. A lakoma végén a félretett 
kis darab kovásztalan kenyérre és az utolsó pohár borra is 
áldást mond. Ehhez a két áldáshoz köti oda magát, hogy ő 
maga váljon így étellé, itallá, életté. 

Így gondoskodik az övéiről. Szolgaként és mégis király-
ként. Utat mutat, védelmez, vezet. Ő az igazi pásztor, aki 
nem akarja, hogy elszéledjen a nyája. Nem akarja, hogy ve-
szélybe sodródva végleg elvesszenek. Félti, óvja őket. Ezért 
szól hozzájuk. Szavai mélyen belegyökereznek az őt hallga-
tók szívébe, nem feledik el, viszik magukkal. Ez az öröksé-
gük, ez az, ami megmarad.

És ő, az egyetlen Pásztor ezekkel az utolsó falatokkal 
és a hozzájuk kapcsolódó ígéretekkel és intelmekkel végleg 
hozzáköti magát tanítványaihoz. Itt, ezen a vacsorán min-
den értük történik, azért, hogy emlékezzenek. És azért is, 
hogy a kétségek, gyávaság, félelmek napjai után majd újra 
visszataláljanak őhozzá.

A békesség szövetsége

Most születik meg, ezen az estén az az új rend, amely in-
nentől kezdve minden Jézus Krisztus nevében történő ösz-
szegyűlés, találkozás, asztalközösség alapja lesz. Századok, 
évezredek telnek majd el, de ez az új szövetség mindvégig 
megmarad. A teljes élet, a békesség az Isten Szolgájával való 
élő kapcsolatból fakad. Ez az az erőforrás, amely kiapad-
hatatlanul árad. Kétségek, gyávaság, félelmek napjaiban, 
heteiben, hónapjaiban is. Mert „létezik kegyelem ezen a 
világon. És eljön a pillanat, amikor felnyílik a szemünk, 
és rádöbbenünk, hogy a kegyelem végtelen. Semmi mást 
nem kíván tőlünk, mint azt, hogy bizalommal kivárjuk és 
hálás szívvel elfogadjuk.” (Blixen 2007, 55–56. o.)

Illusztráció

VERS

Dsida Jenő: Nagycsütörtök; Nagycsütörtökön
Juhász Gyula: Az utolsó vacsora
Pilinszky János: Agonia Christiana
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TÖRTÉNET

Löwenhielm tábornok beszéde
– Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, kedves testvé-
reim! – szólott Löwenhielm tábornok. – Igazság és bé-
kesség egymást csókolják. – Tiszta, csengő hangon szólt, 
mely annyiszor hangzott fel a gyakorlótereken, és amely 
dallamosabbra hangolva oly sokszor visszhangzott kirá-
lyi termekben. De ez most más volt, saját maga számá-
ra is új, furcsa módon beszélt, oly különösen megindí-
tóan, hogy az első mondat után kénytelen volt szünetet 
tartani. Hozzászokott, hogy pohárköszöntőit az utolsó 
szóig különös gonddal fogalmazza meg. Most azonban 
mintha Löwenhielm tábornok összes rendjelével együtt 
valamiféle üzenet továbbítására szolgáló szócső lett vol-
na csupán.

– Rövidlátóak vagyunk mind, barátaim – fűzte tovább 
a szót a tábornok. – Holott tudjuk, hogy létezik kegyelem 
ezen a világon. De emberi rövidlátásunkban végesnek gon-
doljuk el az isteni kegyelmet is. Ezért reszketünk.

A tábornok eddig még soha nem mondta ki, hogy resz-
ket, és ámulva hallgatta, amint most ország-világ előtt meg-
vallotta ezt az igazságot.

– Reszketünk, valahányszor az életben választás előtt 
állunk. És rettegünk, miután meghoztuk a döntést, hogy 
talán nem azt választottuk, amit kellett volna. De eljő a pil-
lanat, amikor felnyílik a szemünk, és rádöbbenünk, hogy 
a kegyelem végtelen. Semmi mást nem kíván tőlünk, mint 
azt, hogy bizalommal kivárjuk és hálás szívvel elfogadjuk. 
Nem szab feltételeket és nem választ ki közülünk egyese-
ket: általános amnesztiát hirdet. Ím lássátok! Amit válasz-
tottunk, a miénk marad, és ugyanakkor az is a miénk lesz, 
amit elutasítottunk. Igen, bőséggel megadatik nekünk az 
is, amit eldobtunk magunktól. Mert igazság és békesség 
egymást csókolják.

Ezzel a tábornok befejezte beszédét, és gyors, de mél-
tóságteljes mozdulattal leült.

A testvérek nem értették meg teljes egészében a tá-
bornok beszédét, de ünnepélyes, határozott arckifejezé-
se, az ismert és szeretett szavak csengése mélyen megin-
dította őket.

Karen Blixen: Babette lakomája (Polar Könyvek, 1997)4

 4 A könyvből Oscar-díjas fi lm is készült: Babette lakomája (1987), 
rendezte Gabriel Axel. További ajánlott fi lmek:

Emberek és istenek (2011), francia fi lm, rendezte Xavier Beauvois. 
https://olvassbele.com/2011/12/04/nem-vagyunk-mi-istenek-xavier- 
beauvois-emberek-es-istenek-fi lm/.

Leonardo da Vinci híres festményének története: http://utolsova-
csora.hu/portfolio-view/az-utolso-vacsora-keletkezesenek-tortenete/.

Mese Júdás alakjának megfestéséről: https://www.szepi.hu/iroda-
lom/vallas/tima/tima_217.html.
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Nagypéntek

f Hós 6,1–3

Igehirdetési előkészítő

Nem a halálé a végső szó

Az ünnepről

Nagypéntek a protestáns teológia súlypontja, bár elhibázott 
szemlélet csupán önmagában megjeleníteni. Nem szabad 
belőle gyásznapot csinálni, bár ez a hagyományos elvárás. 
Nagypéntek ugyanis nem értelmezhető húsvét nélkül, és 
fordítva, húsvét súlyát a nagypéntek történése adja. Ez a 
kettősség szépen megjelenik a textusban is. Nagypéntek 
homiletikájának középpontjában Jézus kereszthalála áll, 
de interpretációjának tovább kell mutatnia a feltámadás 
reménysége felé. Isten bűn feletti ítélete és irgalmas, hely-
reállító szeretete együtt és egyszerre jelenik meg nagypén-
teken. Ezt nyilván könnyebb érvényesítenünk, ha újszövet-
ségi, evangéliumi textusról kell prédikálnunk, de akkor is 
szem előtt kell tartanunk, ha a textus ószövetségi, mint 
jelen esetben is.
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Amit a textusról tudni kell

A prófétáról

Hóseás az úgynevezett tizenkét kispróféta közé tartozik. 
Nevének jelentése „üdvösség”, „szabadítás”, és rokon név a 
Jósuéval, amelyben az elején lévő „jod” Isten (Jahve) rövid 
formája. Ennek megfelelően a Jósua név jelentése: Isten a 
szabadító. A Jósua név görögös formája pedig Jesua, Jézus. 
Hóseás feladata megfelelt nevének: a szabadulás, üdvösség 
útját hirdette népének. Nomen est omen.

Működésének ideje kb. 755–686, területe az északi or-
szág, Izrael.

Hóseás tevékenységét II. Jeroboám izraeli király idején 
kezdte. Ez az időszak gazdaságilag és politikailag is stabil 
volt, ugyanakkor erkölcsileg és vallásilag tragikus. A vallá-
si életet bálványimádás jellemezte. Jeroboám összetartotta 
az országot, de halála után kaotikus helyzet állt elő. A kö-
vetkező harminc évben hat király uralkodott, akik közül 
négyet gyilkossággal távolítottak el a trónról. Beigazoló-
dott, hogy az Istentől való elfordulás az élet személyes, tár-
sadalmi és nemzeti területeire is romboló hatással van. Ez 
a nemsokára bekövetkező asszír hódítás formájában való-
sult meg 722-ben. 

A könyv és a textus üzenete

Hóseás könyvének nincs egységes szerkezeti felépítettsége, 
inkább egyes próféciák laza gyűjteménye. Összefűző ka-
pocs Isten cselekvésének, hűségének megmutatása Izrael 
történetében. Több helyen is rokonságot mutat a kortárs 
Ámósz próféta könyvével.

Hóseás azt a feladatot kapta, hogy az Isten iránti 
hűtlenséget és annak következményét, Isten bűn fölöt-
ti büntetését hirdesse, de megszólaltassa Isten hűséges 
ragaszkodását is népe iránt, és ezért a megtérés, a meg-
menekülés útjára hívjon. Ez a kettős üzenet szólal meg 
textusunkban is. 

Egyes teológusok, mint Jürgen Moltmann és Wilfried 
Härle, ezt úgy látják, hogy Hóseás könyvének prófétai teo-
lógiájában annak az istenképnek a korrekciója jelenik meg, 
amely Istent egyoldalúan, mint csak szeretetet mutatja be, 
Isten belső vívódása, dramatikája nélkül. Megbántottság, 
ítélet, harag, elvetés, a másik oldalról szánalom, megbocsá-
tás és újra visszafogadás egymástól elválaszthatatlan részei 
Isten szeretetének, ezek mutatkoznak meg Izrael történel-
mének eseményeiben.

Hóseás könyvét a zsinagógákban a bűnbánati időszak-
ban, rós hasáná és jom kippur között olvassák.

Kortárs és mai olvasói számára azt üzeni, hogy a meg-
próbáltatások és szenvedések idején ne forduljanak el Is-
tentől, hanem éppen ellenkezőleg, forduljanak oda hozzá 
hittel és reménységgel. Ezért kezdődik a textus a „Jöjjetek, 
térjünk meg az Úrhoz!” felszólítással. Nem Istentől, hanem 
Istenhez kell menekülniük, mert csak ez ad megoldást. 

Istentől elfordult, sőt vele szembefordult gondolkodá-
sunkkal azt szoktuk kérdezni: miért büntet az Isten? Ez a 
gondolkodás a hamis, Istent a maga valóságában nem he-
lyesen ismerő istenképből fakad. Abból, amelyik úgy véli, 
hogy Isten olyan bíró, aki az ártatlannak igazat ad, a bűnt 
viszont büntetéssel sújtja. Ha van is ebben igazság, Istent 
igazából orvoshoz lehet hasonlítanunk, akinek a célja nem 
a büntetés, hanem a gyógyítás, a reparáció. E tevékenysége 
közben okozhat a betegnek fájdalmat, szenvedést is, végső 
soron azonban életének megmentése, életminőségének a 
helyreállítása a végső célja. A bűnös szenvedése nem cél, ha-
nem eszköz Isten kezében. Kétségtelenül nem jó, de szük-
séges. Minél készségesebben vállaljuk Isten gyógyító be-
avatkozását, annál könnyebb és rövidebb lesz a szenvedés 
is. Mindennek az elviseléséhez pedig erőt és kitartást ad a 
reménység, amely a helyes istenismeretből fakad: „…ő meg-
sebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 
Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt ben-
nünket, és élünk majd előtte.” Ez az ismeret az Újszövetség 
népe számára Jézus feltámasztása óta hitbeli valóság. Ezért 
nem lehet és nem szabad elválasztanunk egymástól nagy-
pénteket és húsvétot; a húsvét utáni kereszténység túl van 
azon, ahogyan még Jézus tanítványai élték át a nagypénte-
ki tragédiát. Igaz ugyan, hogy Jézus kereszthalála valóban 
tragédia, szenvedésének teljességéből nem vesz el semmit 
a feltámadás ismerete, de az is igaz, hogy reménységet ad 
a hit, amely túllát nagypénteken. A modern fordítású Gute 
Nachricht így írja: két, három napig hagyja, hogy szenved-
jünk, azután új életet ad nekünk.

Igehirdetési vázlat

Nagypéntek dramatikája

A protestáns ünnepek közül nagypéntek emelkedik ki leg-
jobban. Ennek megvan a teológiai oka: Jézus halála a bűn-
bocsánat és megváltásunk egyedüli alapja. De nem ez a 
teológiai szempont érvényesül ünneplésünkben, hanem a 
halál, a gyász, a szenvedés szentimentalizmussal is kevert 
kultusza. Pszichológiailag az „E nagy nap fájdalmát, ó, em-
ber gondold meg”. Régebben, de vidéki gyülekezetekben 
még ma is a gyász külsőségei kísérik: fekete öltözék, szigorú 
böjt. Valóban így kell helyesen ünnepelni nagypénteket?

Nagypéntek célja

Miért van, mit jelent nagypéntek? Miért halt meg Jézus?
Klasszikus válasz: értem, helyettem, miattam. Igen, ez 

így van. De félreértjük, ha ezt úgy értelmezzük, hogy Is-
ten Jézust büntette a mi bűneinkért. A helyes értelmezés 
az, hogy a bűnt, az Istentől elfordult és ezért halálosan be-
teg életünket gyógyította meg Jézus a saját igaz élete halál-
ra adásával. Az életet Jézus halála árán az embernek vissza-
adó, gyógyító Istenhez való visszatérésre hív a próféta. Ah-
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hoz az Istenhez, aki nem örül a bűnös halálának, mert azt 
akarja, hogy megtérjen és éljen. Hóseás nem ítéletet hirdet, 
hanem megtérésre hív. Ez a nagypénteki igehirdetés célja is. 

Hóseás szavai példát mutatnak arra, hogyan kell bűn-
bánatot tartani. Először is fel- és beismerni kell, hogy azzal, 
hogy nem törődünk Istennel, magunknak ártunk. Saját bű-
neink következményei sebeznek meg és okoznak szenvedést. 
Ha ezt beismertük, akkor érik meg az elhatározás, hogy tér-
jünk vissza Istenhez. Ő ugyanis meg tudja és meg akarja gyó-
gyítani kifi camodott életünket. Már persze ha a makacs és 
büszke emberi természetünk engedi. Amikor Isten megté-
résre hív, az életre hív. Jézus kereszthalálában adja nekünk 
az ő életét. Ennek elfogadására hív a nagypénteki ünnep.

Nagypéntek dialektikája

Feleségemmel hat- és négyéves unokáinkat vittük haza az 
óvodából. A hatéves fi ú rám néz, és jó hangosan megkér-
dezi: „Nagypapa, ti miért nem haltatok még meg? Ti már 
öregek vagytok.” Többen is odanéznek, én meg se köpni, 
se nyelni nem tudok a váratlan kérdéstől. Aztán elkezdem 
mondani, én is elég hangosan, hadd hallják az utastársak 
is, hadd legyen misszió: „Tudod, nem akkor halunk meg, 
amikor öregek leszünk, nem csak az öregek halnak meg, 
mert mindenki akkor hal meg, amikor Isten úgy dönt. És 
tudod, akik hisznek, azoknak nem is olyan nagyon rossz az, 
ha meghalnak, mert mi Istenhez megyünk haza.” A kisöreg 
bölcsen bólint, és hozzáteszi: „Meg aztán feltámadunk.”

Ekkor kiált fel izgatottan a négyéves: „Igen, húsvétkor 
támadunk fel! Mindenki tudja, hogy húsvétkor van a fel-
támadás.” Arra gondoltam, bár mindenki tudná.

Halál és élet dialektikája gyermekszájjal. Mai textusunk 
erről szól. Halál és élet dialektikája a próféta szájával. Ez a 
nagypéntek. Mert nagypénteket nem lehet és nem szabad 
húsvét nélkül érteni.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Jn 19,16–30; 2Kor 5,14–21

Énekek

EÉ 200; 370

Imádság

Uram, Jézusom! Nevedet hordozom, kereszténynek vallom 
magam, de rád magadra mégis ritkán gondolok. Futtában 
odaköszönök neked reggel, fél füllel hallgatom szavadat, 
és máris elfelejtem. Olyan a kapcsolatom veled, mint egy 
kihűlt házasság. Szeretném, ha ez megváltozna. Szeretnék 
újra hosszú beszélgetéseket veled, szeretnélek csodálni, 
gyönyörködni benned. Valakit akkor tudunk értékelni, ha 
már nincs. Nem szeretnék idáig jutni. Ma megérint ennek 

a félelme. Halálod napja ez, mi lenne, ha végképp meghal-
tál volna? Ha csak nagypéntek lenne, húsvét nélkül? Akkor 
hiábavaló lenne a hitem, nem lenne reményem. Ma meg-
köszönöm neked, hogy életed feláldozásával adtál nekem 
életet, és megköszönöm Atyámnak, hogy a feltámadással 
örökre nekem adott téged.

Illusztrációk

GONDOLAT

„Mit jelent az, hogy »elvégeztetett«? Jelentheti azt, hogy 
mindennek vége. Hogy mintegy kudarc az, ami történt. Jé-
zus szava volt a kereszten, hogy »elvégeztetett«, de a szó ere-
deti tartalma azt jelenti, hogy valami célhoz ér, és a »betelje-
sedett« ilyen értelemben jó fordítás. Amikor Jézus azt mond-
ta, hogy »beteljesedett« vagy »elvégeztetett«, akkor nem 
a kudarcról, hanem ellenkezőleg, a győzelemről beszélt.”

Fabiny Tamás (Galambos 2015, 29. o.)

Felhasznált és ajánlott irodalom
A Szentírás magyarázata. Jubileumi Kommentár. Református 

Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1972.
Calwer Bibellexikon. Calwer, Stuttgart, 2003.
Galambos Ádám (szerk.) 2013. „Elvégeztetett”. Felekezeti tárlat-

vezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt. Luther 
Kiadó, Budapest.

Jeremias, Joachim 1983. Der Prophet Hosea. Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen. (ATD 24/1.)

Lexikon für Th eologie und Kirche. 3. kiad. Szerk. Walter Kasper. 
Herder, Freiburg im Breisgau, 1993–2001.
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Wuppertal.
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 Nagyszombat

f Hós 13,14

Igehirdetési előkészítő

A halál sem holtbiztos többé

A vasárnap jellege

Nagyszombat húsvét ünnepének vigíliája, ekkor ér véget 
a böjti időszak. Az ünnep magyar elnevezése a nagyhétre 
utal, katolikus terminológia szerint a nagyszombat ma-
ga is része a szent háromnapnak, ugyanakkor méltányta-
lanul háttérbe szorul az azt körülvevő két ünnep között. 
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Ezt mutatja, hogy sem dr. Jánossy Lajos Az egyházi év út-
mutatása című műve, sem id. Magassy Sándor Óegyházi 
perikópák című munkája nem tárgyalja a nagyszombatot. 
Tudomásom szerint a legtöbb magyarországi evangélikus 
gyülekezetben nem tartanak ezen a napon istentisztele-
ti alkalmat, jobb esetben talán a nagyheti sorozat utolsó 
igehirdetése hangzik el ezen a napon, többnyire nem a ki-
jelölt textus alapján. Az anglikánok Easter Eve-nek vagy 
Low Saturday-nek, a Fülöp-szigeteken fekete szombatnak, 
Csehországban fehér szombatnak nevezik. 

Mint ahogy az elnevezések sokfélesége, hovatovább egy-
mással való ellentétes színezete is jól mutatja, titokzatos, 
feszültségekkel teli napról van szó. Látszólag ugyanis nem 
történik semmi. Jézus testét sírba helyezték, a barlang be-
járata elé hengerített követ pecséttel látták el. Olybá tűnik, 
hogy a Mester és a tanítványok is kudarcot vallottak. Kí-
vül csend honol, belül azonban felfoghatatlan csoda megy 
végbe, amelyet az Apostoli hitvallás így foglal össze: alá-
szállt a poklokra. 

Amit a textusról tudni kell

Hóseás próféta könyve nem csak az elhelyezés sorrendjét 
tekintve első az ún. kisprófétai iratok sorában. Ami Hóse-
ás után következik, abban alig van olyan jelentős gondolat, 
amelynek kezdeteit fel ne fedezhetnénk nála. Éppen ezért az 
ő mondanivalója illeszkedik leginkább az Újszövetséghez, 
amit az a tény is alátámaszt, hogy Jézus is szívesen idézett 
tőle több alkalommal is, főként a farizeusokkal való nyil-
vános vitáiban.

Bár Hóseás az északi királyság egyetlen prófétája, szár-
mazásáról vajmi keveset tudunk. Annál többet tudhatunk 
működési idejéről, mert megadta azoknak a királyoknak a 
neveit, akiknek kortársa volt. A könyvben említett hat ki-
rály közül négyet utódaik gyilkoltak meg, és valamennyien 
áldozataivá váltak a környező nagyhatalmak terjeszkedé-
si vágyának. Ezeket az időket nemcsak a királyságok terü-
letvesztése jellemezte, de megingott Istennek a néppel kö-
tött szövetsége is. Az egykor egyistenhitű társadalomban 
valláskeveredés jelent meg, elhalványult az egy igaz Isten 
tisztelete, csupán egy istenségnek tekintették őt az embe-
rek a többi isten között, ezzel hűtlenek lettek az Istenük-
höz és a vele kötött szövetséghez.

Hóseás szenvedélyesen küzd szavával és személyes éle-
tének szimbolikájával mindez ellen, s ugyan meghirdeti a 
várható ítéletet, mégsem dörög és nem átkozódik, inkább 
megtérésre hívja az eltévedteket. 

Alapigénk a 13. fejezetben található, amelynek felirata: 
Efraim hűtlensége és büntetése. A szülő nő vajúdásának 
prófétai hasonlatával találkozunk a 13. versben; a megszü-
letendő gyermek mint az egész országrész lakosságának 
megszemélyesítője fel kell hogy ismerje a megszületésre 

elrendelt időt, s a fájdalmak csúcspontja után az (újjá)szü-
letés csodájának kellene következnie. Ellenben ha a nép és 
vezetőik nem látják meg, hogy mit kellene tenniük a vál-
ságos fordulóponton, élet helyett halálba torkollik a gyöt-
relmes kín.

A 14. vers gondolatritmusa talán egy kánaáni kultusz-
énekre utal, kérdésként való bevezetése a szakasz fordítá-
sát igencsak nehézkesé teszi. Az igehellyel való foglalko-
záskor tisztában kell lennünk azzal, hogy az alvilág, a ha-
lál birodalmának elgondolása tekintetében a zsidóság a 
korabeli népek elképzeléseihez képest kevésbé színes ké-
pet mutat, hiszen ez a hely számukra minden elhunyt tar-
tózkodási helyét jelentette, a jókét és a rosszakét egyaránt, 
amely Istentől teljesen el van választva, ugyanakkor neki 
a fölött a hely fölött is van hatalma.

A verset az utolsó tagmondat betoldása miatt egyes 
írásmagyarázók úgy értelmezik, hogy Isten ugyan közbe-
léphetne úgy, hogy kiragadja őket a Seol markából, a ha-
lál mezsgyéjéről életre segíti őket, hiszen neki szuverén úr-
ként hatalmában áll így cselekedni – de mégis miért tenné 
ezt azok után, ami történt? A „részvét elrejtetett” szeméből, 
így nincs más hátra, mint a halál tövise és a Seol fullánkja, 
amely a végzetes ítélet képi megjelenítése. (Más fordítási 
javaslat szerint „pestise” és „ragályos vésze”.)

Más teológusok szerint ez az igeszakasz inkább vigasz-
taló biztatásként kell hogy megjelenjen előttünk, mert bár 
Isten haragja és büntetése jogos a hűtlenek fölött, de ha a 
nép megtér Istenéhez, akkor neki is szól ez a bátorítás.

Hogy ennek a hóseási üzenetnek milyen nagy hatása 
volt évszázadokon át, azt abból is láthatjuk, hogy még ma-
ga Pál is idézi, amikor a halottak feltámadásáról ír a ko-
rinthusiaknak címzett első levelében. Az apostol ott abbé-
li meggyőződésének ad hangot, hogy a halál fölötti győze-
lem minden hívő számára valósággá lehet Jézus Krisztus, 
a Feltámadott által. 

A perikópa megértése

Igehirdetési alapigénket az írásmagyarázók gyakorta hoz-
zák föl mintegy bizonyítékként, Jézus pokolra szállásá-
nak az Ószövetségben megjelenő előképeként. Tekintet-
tel arra, hogy éppen nagyszombaton kerül az evangéli-
kus szószékekre ez az igeszakasz, nem tehetjük meg azt, 
hogy ne beszéljünk egy Krisztus-ünnepen Jézus pokolra 
szállásáról. A mára talán jelentőségét vesztett hitcikk az 
első keresztények számára létfontosságú kérdés volt, mert 
a saját feltámadásukba vetett hitük mellett nyugtalaní-
totta őket az, hogy mi lesz a sorsuk azoknak, akik azelőtt 
hunytak el, hogy Jézus a világra jött volna. Vajon rájuk is 
érvényes a megváltás?

A hitcikkellyel kapcsolatban éppen az jelenti az alap-
vető problémát, hogy az Újszövetség is csak nagyon keve-
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set és sejtelmesen ír erről a kérdésről, éppen ez adja meg a 
lehetőséget, hogy nincs egység a felekezetek között ennek 
az értelmezésében. 

A legtöbb újkori református teológus szerint az „alá-
szállt” csupán azt jelenti, hogy a szenvedéseinek legmé-
lyére szállt alá, kezdve a Gecsemáné-kertben történt ese-
ményektől, amely a kereszten elmondott „Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?” mondatban teljesedett 
ki. A katolikusok Aquinói Tamás tanítása nyomán úgy vé-
lik, hogy a kárhozottak helyére szállt alá, s azért ment oda, 
hogy az ószövetségi igazakat magával vigye a mennybe. 

Luther Torgauban, 1533-ban tartott prédikációjában így 
szól az artikulusról:1 „…fennhéjázó okoskodással ne fi rtas-
suk azt, hogy miképpen szállt le Jézus Krisztus egész sze-
mélye a poklokra, győzte le a Sátánt, vette el a pokol hatal-
mát, ragadta el az ördögtől annak minden erejét. Az Isten 
igéjére kell hagyatkoznunk! Ebből a hitcikkből merítsünk 
igaz vigasztalást, hogy sem az ördög, sem a pokol nem ké-
pes minket és minden más Krisztusban hívőt hatalmába 
keríteni vagy nekünk ártani.” (Idézi Sólyom 1994, 24. o.) 

Hitvallási irataink közül az Egyességi irat foglalkozik az 
idevágó evangélikus tanítással. Az Epitomé IX. cikke kije-
lenti: „…elegendő annyit tudnunk, hogy Krisztus leszállt 
a poklokra, a poklot minden hívő érdekében lerombolta, 
és őket a halál és az ördög hatalmától, az örök ítélettől és a 
pokol torkából megszabadította. De hogy ez miképpen tör-
tént, hagyjuk a másik világra, ahol nem csupán ez, hanem 
sok minden más is nyilvánvalóvá lesz számunkra, amit itt 
egyszerű módon hittünk, és vak értelmünkkel képtelenek 
voltunk felfogni.” (KK 5: 78–79. o.)

Igehirdetési vázlat

1. Nagyszombat ünnepe és annak kijelölt igeszakasza egé-
szen különleges feszültségbe állít bennünket. Egyrészt Isten 
örökkévalóságára és mindenhatóságára csodálkozhatunk 
rá, másrészt megláthatjuk önmagunkat, ahogyan életünk 
minden területét átjárja és mérgezi a halál hatalma.

Ez nem pusztán azt jelenti, hogy az idő előrehaladtával 
az erőforrásaink kimerülnek, s egyszer csak nekünk is bú-
csút kell vennünk ettől a világtól. A halál fullánkjai szün-
telenül „szúrnak” minket e világi életünk megannyi szín-
terén, gondolva itt a széteső családokra, az egymásnak fe-
szülő embercsoportokra és az életben megtapasztalható 
sok-sok emberi nyomorúságra. A halál erői könyörtelenül 
áthatják életünk minden területét, amelyek felett emberi 
erővel nem tudunk úrrá lenni, ahogyan Dsida Jenő is talá-
lóan szemlélteti mindezt A sötétség versében: 

„…Mondd, kissé mártottál-e már
hófehér cukrot barna lébe,
egy feketekávés pohár
keserű, nyirkos éjjelébe?
S fi gyelted-e: a sűrü lé
mily biztosan, mily sunyi-resten
szivárog, kúszik fölfelé
a kristálytiszta kockatestben?”

2. A halál hatalmával szembeni tehetetlenségünk és kiszol-
gáltatottságunk maga a pokol, olyan hely(zet), amelyből ma-
gunktól nem vagyunk képesek megtalálni a kiutat. Hány-
szor szerettünk volna mi is kitörni lehetetlen helyzetekből, 
visszaforgatva az idő kerekét, meg nem történtté tenni a 
dolgokat, vagy szabadulni visszavonhatatlan döntések kö-
vetkezményeinek ólmos súlyától? S rá kellett jönnünk, hogy 
mindezek ellen tehetetlenek vagyunk, vesztesek vagyunk. 

Milyen különös, hogy egy határhelyzetben lévő népnek, 
Efraim gyermekeinek címzett prófétai mondat több ezer 
év távlatából is ennyire élesen belénk tud marni, s rámu-
tatni életünk alapproblémájára! Vajon mit tudhatott Hóse-
ás évszázadokkal Jézus inkarnációja előtt?

3. Jézus eljöveteléről Hóseás még nem tudhatott. De Isten 
csodálatos, életadó hatalmáról igen, s próféciáján keresztül 
akkor és most is az életnek egyedüli forrásaként láthatjuk 
Istent. Csak ő rendelkezik azzal a hatalommal, amely ké-
pes elvenni mindazt, ami fullánkként ékelődik életünkbe, 
vagy épp visszaadni azt, aminek hiánya fáj. Mi hiába akar-
nánk regenerálni vagy épp reprodukálni mindezt, az alap-
probléma ettől még nem oldódik meg. Ő azonban maga az 
életadó Úr, aki minden seb ellenére, amelyet engedett meg-
történni életünkben, mindenfajta pokoljárás és minden el-
viselhetetlen fájdalom ellenére újat tud kezdeni. 

Az első nagyszombaton látható sziklasír a külső szem-
lélők számára nem éppen az élet mindenek feletti győ-
zelmét hirdette, sokkal inkább a kudarcot és a tehetetlen 
gyászt. Unalmas napnak tűnt ez sokaknak, de valójában 
az események két síkon zajlanak: kint és bent, fönt és lent, 
s minden látszat ellenére ugyanaz tartja kézben az esemé-
nyeket, aki egykor Hóseást is szólásra biztatta.

4. Ő megszabadíthatta volna Jézust a haláltól, de nem tet-
te. Fia nem kerülte el a halált, hanem elszenvedte azt, alászállt 
a poklokra, hogy magára vegye bűneinket, és ott legyen ve-
lünk legelkeseredettebb pillanatainkban is. Ott van velünk, 
amikor azzal találkozunk, amitől a legjobban félünk. Nem-
csak az elmúlásba lép be, hanem abba a félelmetes helyzet-
be is, amelyről azt kívánjuk, bárcsak elmúlna, de nem mú-
lik el. Legyőzi a tehetetlenséget, és kiutat mutat nekünk is.

Talán nincsenek rá megfelelő szavaink és képeink, hogy 
meghatározzuk, mi is történt nagyszombaton pontosan, csu-
pán a próbálkozás és dadogás a kimondhatatlanról, de az ige-
hirdetési alapigén keresztül úgy szűrődik át az örökkévaló-
ság, hogy az többé nem látszik megfoghatatlannak, elérhe-

 1 Az újabb kutatások szerint az igehirdetés Wittenbergben hang-
zott el, de két másik torgaui prédikációval összefűzve maradt fenn a 
Luther-életműben. – A szerk.
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tetlennek, hanem olyannak, amiben mi is benne vagyunk. 
Nem maradunk külső szemlélők, Jézussal együtt húsvétkor 
nekünk is részünk lesz az élet mindenek feletti diadalában. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Mt 27,57–66; 1Pt 3,18–22

Énekek

EÉ 212

Illusztráció

ZENE

Nagyszombati gondolataink elmélkedésre hívó zenei hát-
terét Palestrina nagyszombati lamentációs muzsikája kí-
nálja: http://youtu.be/oezVulZYZjE.

VERS

Rudolf Bohren: A halál sem holtbiztos többé

Egy életen át hordoztál engem.
Minduntalan megajándékoztál csodáiddal,
És erősítetted fáradt lelkemet.
Nem hagytál nyugodni.

Most is felsegítesz,
Amikor érzem, hogy öregszem,
s már nem tudom azt tenni,
amit szeretnék.

Ha meghalok, halálom is feléd visz, Uram,
S ha a föld lesz majd nyugvóhelyem,
Nem hagysz ott sem nyugodni.
Hiszen úton vagy felém, hogy felsegíts, 
Ezért a halál sem holtbiztos többé.

Felhasznált irodalom
Czanik Péter 1996. Hóseás könyvének magyarázata. Iránytű 

Kiadó, Budapest–Gödöllő.
Konkordiakönyv. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallá-

si iratai. 5. köt. Egyességi irat. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 
Sólyom Jenő 1994. Hiszem – tudom. OLBK, Budapest.
Vígh Tamás é. n. Hóseás könyve. Bibliatudomány és világháló. 

http://diaksag.drhe.hu/bibliatudomany-es-vilaghalo-projekt/
hoseas-konyve/.
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 Húsvét ünnepe

f 1Kor 15,47–53

Igehirdetési előkészítő

A folytatás: élet

A vasárnap jellege

Jézus Krisztus feltámadása ünnepének ujjongása az ősi kö-
szöntésben koncentrálódik: Krisztus feltámadt! Krisztus 
valóban feltámadt! A bűneinkért kínhalált halt Megváltó 
megtörte a halál hatalmát. Diadala túlmutat minden em-
beri tapasztaláson, ezért csak hittel ragadhatjuk meg: Jé-
zus valóban feltámadt. Efölötti örömünk a legősibb ünne-
pünk. Eredetileg pünkösdig összefüggő nagy ünnep volt, 
amelyben külön kiemelkedett a negyvenedik nap, Jézus 
mennybemenetelének napja. Majd az ötven nap húsvét 
nyolcadára csökkent, s viszonylag későn három, majd két 
napra zsugorodott, s ezzel a húsvéti evangélium üdvtényé-
nek tündöklése is vesztett fényéből (Jánossy 2008, 33. o.). 

Amit a textusról tudni kell

1Kor 15-ben Pál Krisztus feltámadásának következménye-
ként beszél a halottak feltámadásáról, a feltámadásban 
való új teremtésről. Jézus Krisztus megváltása, halála és 
feltámadása olyan esemény, amelyet nem tekinthetünk 
önmagában, régen történt eseményként, nem vonhatjuk ki 
magunkat hatása alól, és azt sem gondolhatjuk, hogy Jézus 
személyesen minket kivont volna alóla. Az egész világra 
nézve következménye van: olyan ígéretet ad a világnak és 
benne az embernek, amely gyökeresen ellentétes a tapasz-
talásunkkal: ismert világunk és benne az életünk valóban 
el fog múlni, de Isten életet, teljesen új életet teremt, mert 
Krisztus valóban feltámadt.

Mivel ez az ígéret túl van a gyülekezet, az ember tapasz-
talatain, ezért csak a hitünkkel tudjuk valóságként elfogadni. 
Hitben járunk még, nem látásban (2Kor 5,7). Jézus Krisztus 
feltámadásának és az ígéretnek földi életünk mindennapja-
ira tett hatását is megfogalmazza Pál a fejezet utolsó versé-
ben: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthe-
tetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hi-
szen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 

Kitűnik Pál szavaiból, hogy a korinthusi gyülekezet-
ben létrejött egy kisebb csoport, akik tagadták a halottak 
feltámadását. Még a történeti Krisztussal személyesen ta-
lálkozó első keresztények éveiben járunk, akik saját föl-
di életük folyamán várták Jézus visszatérését. Pál is ezért 
beszél olyan részletesen a még életben lévők átváltozásá-
ról, újjáteremtéséről, mert számára is fontos volt ez a kér-
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dés. A halottak feltámadását tagadó csoport vagy azt hir-
dette, hogy csak a még élőkre vonatkozik Jézus ígérete, és 
a halottak nem támadnak fel (Jn 14,19: „Még egy kis idő, és 
a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, 
és ti is élni fogtok” – ), vagy 
pedig a léleknek olyan romolhatatlan létét vallották, amely 
elhomályosította a test, az ember halálának jelentőségét, a 
földi ember valóságát, kétségbe vonva ezáltal a megváltás 
szükségességét is (Ittzés 1995, 378. o.).

A textust áthatja a második teremtéstörténet. Az el-
ső Ádámról és Krisztusról mint a mennyeiek közül első 
Ádámról beszél Pál a 45. versben (Cserháti 2008, 739. o.). 
A 47. versben Ádámnak, az embernek porból való megfor-
málására    utal (1Móz 2,7). Az első ember a föld porából va-
ló. A , a föld is alá van vetve a bűn miatt a mulandó-
ságnak, hiszen az új teremtésben ez az első is elmúlik, és 
Isten újat hoz létre.

Az  olyan kép, képmás, hasonmás, amely hordozza 
az eredeti vonásait. A  ilyen értelemben olyan hordo-
zást is jelent, amelyben továbbvisszük azt a meghatározott-
ságunkat, amelyet a hordozott képmás ránk nézve jelent.

Az 50. versben szereplő test és vér a hús-vér ember, aki 
önmagában távol marad Istentől, akit egyedül Isten eleve-
nít meg és vált meg. Jézus mondja Mt 16,17-ben a hitvallást 
tévő Péternek: „Boldog vagy, Simon, Jóna fi a, mert nem test 
és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” 

Az 51. versben szereplő  ’elváltozás’ Zsid 1,12-
ben is szerepel, ahol ismét az új teremtésről van szó, amely-
ben a föld és az ég is el fog változni.

A romlandó az elmúlót, elpusztulót, megsemmisülőt 
jelenti, amelynek teljes ellentéte a romolhatatlan, amelyet 
Isten teremt, és amelyen Jézusért beteljesül az ígéret: „én 
élek, és ti is élni fogtok”.

A perikópa megértése

Isten országát Pál is értelmezi úgy, ahogyan az evangéliu-
mokban megjelenik, mint Isten uralmának érvényesülését 
a földi életben. Ugyanakkor ezen a helyen hangsúlyosan az 
utolsó időkben bekövetkező uralomról van szó (uo. 746. o.).

A  ’titok’ szóval Pál az ókor egyik fontos 
fogalmát használja. Pál egy most még rejtett részletet oszt 
meg a gyülekezettel az utolsó idők, a halottak feltáma-
dásának eseményeiből, amelybe a hozzá hasonló prófétai 
adottsággal rendelkezők nyernek betekintést (uo. 751. o.).

Igehirdetési vázlat

Vágyunk a távolira, valóban vágyunk

Valamit akarunk nagyon, de nagyon. Valami jobbat, va-
lami erősebbet, valami egészségesebbet, épebbet, valami 

állandót, valamit, ami még akkor is megérkezhetne, ami-
kor egyébként elégedettséget vagy boldogságot érzünk. 
És ez a valami pont ellentéte az elmúlásnak, a romlan-
dóságnak. De nem arról az elváltozásról gondolkodunk, 
amelyről Pál. Nem az újat áhítjuk, vagy legalábbis nem 
úgy, hogy elmúlna a régi. A meglévőt akarjuk jobb for-
mában és annak legboldogabb állapotában konzerválni. 
Miért nem áhítjuk úgy az átváltozást, amelyről Pál beszél? 
Annyira távol érezzük magunktól Krisztust? Annyira tá-
vol van tőlünk a feltámadás? Minden bizonnyal nagyon 
közel van hozzánk a halál, és valóban rettenetesen távol 
van tőlünk a feltámadás (Nagy 1989, 591. o.). Nem feltét-
lenül időbeli ez a távolság, sokkal inkább minden tapasz-
talásunktól rettentően távoli. 

A korinthusi gyülekezet életének ez a kicsi szelvénye a 
mai gyülekezetek számára nagyon vonzó lehetne: beszé-
lünk mi együtt, közösen, különösen a lelkész jelenléte nél-
kül a Krisztus feltámadásába vetett hitünkről és az utol-
só idők felőli reménységünkről? Azért tartom ezt fontos 
kérdésnek, mert Pál apostol válaszát jó lenne együtt fo-
gadnunk a személyes hitünk erősödése mellett. Megvan 
a kérdés a válaszhoz? Megnyugtató az, ha egy gyülekezet-
ben nem fogalmazódik meg közösen a feltámadásba vetett 
hit az istentiszteleti credón kívül? Jó lenne belehallgatni 
gyülekezeti tagok halállal szembeni kölcsönös vigaszta-
ló szavaiba: megjelenik-e a feltámadásba és az örök élet-
be vetett reménység?

Hordozott képmások

Kikerülhetetlen elmondani, hogy az említett első ember 
Ádám, és a második az utolsó idők Ádámja, a feltámadot-
tak zsengéje, aki által Isten könyörületéből ajándékoz meg 
az örök élettel. Krisztus az, aki mennyeiként magára öltötte 
a földit is, aki mindkét képmást hordozza, és ezek nyoma 
különösen halálában és feltámadásában mutatkozik meg a 
legerősebben. Ő az, aki győzelmébe bevon minket is, és aki 
által egykor részünk lehet a romolhatatlanságban.

Addig három képmással van kapcsolatunk: egyrészt is-
tenképűséggel ajándékozott és határozott meg minket Is-
ten a teremtésben, másrészt Ádám-képűségünket, a pusz-
tulást, elmúlást, megsemmisülést hordozzuk úgy, mint a 
viasz a formát, miután belenyomták a pecsétnyomót. El-
választhatatlanul miénk ez a sötét és kárhoztató örökség. 
Harmadrészt pedig a Krisztus-képűség ajándékának ígére-
tét kapjuk a megváltás által. Ez az az ígéret, amellyel fény 
tör be sötét örökségünkbe, amely reménység az életünk-
ben. A test és a vér nem kaphatja meg azt a másik öröksé-
get, a romolhatatlant. A „porember” az elmúlást hordoz-
za, míg a mennyei a -t.

Jézus megváltásának következménye: élet

Jézus megváltásának következményei vannak a világ életé-
ben. Őáltala, ővele és őbenne az élet ígéretét kapjuk, nélküle 
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pedig örök pusztulás jut nekünk. Isten ugyanakkor kijelen-
ti, hogy az életet akarja a világ számára, nem a pusztulást. 
A feltámadott test (és világ) élete azonban nem a mosta-
ninak a folytatása, hanem teljesen új, lényege szerint más 
(Varsányi 1997, 79. o.). Ahol véget ér a por, ott újat teremt 
Isten (2Kor 5,1kk). 

Az üzenet kritikus pontja a földi ember számára a föl-
di voltának véget érése. Örülhetünk, hogy statisztikáin-
kat nem annak alapján kell összeállítanunk, hogy ki tudja 
békességgel Isten ígéretébe letenni saját és szerettei rom-
landóságát, mulandóságát. Nehéz a rablánca a bűnnek és a 
halálnak. Gúzsba kötnek bizalmatlansággal és félelemmel. 
Állhatatosan kell imádkoznunk azért, hogy a Szentlélek Is-
ten által megérkezzen a húsvéti örömüzenet a ránk bízott 
gyülekezetek tagjaihoz. Testvéri bizonyságtétellel erősít-
hetjük az igehallgatókban Krisztus megváltásának öröm-
hírét. Reménységet ébreszthetünk az ige vigasztalásával, 
amely szerint a „porember” romlandósága, elmúlása új ve-
tés (Weltler 1972, 124. o.). Az újon pedig nincs hatalma a 
bűnnek és a halálnak. Isten élettel folytatja a földi ember 
halálát, ezt az ajándékot nyújtja Jézus Krisztusban. Azért 
támadhatunk fel a romolhatatlanságra, mert a Krisztus-
ban hívőknek Isten bűnbocsánatot és életet ad. Az ő kegyel-
méből és akaratából ölthetjük magunkra a romlatlanságot, 
az örök életet, örökölhetjük Isten országát. Tudomásul kell 
vennünk, hogy „poremberünk” minden ez ellen szóló ta-
pasztalata ellenére Isten mégis az életet adja folytatásként.

További javaslatok az istentisztelethez

E húsvét ünnepében című ének az istentisztelet kezdetén, 
fennállva, az ünnep himnuszaként énekelve. Ez a Gyüleke-
zeti liturgikus könyv 813. éneke az Ez esztendőt megáldjad 
című ének dallamával. Tapasztalatom szerint több dunán-
túli gyülekezetben még ismerik a dunántúli régi énekes-
könyv 211. számú énekeként, de azzal a szöveggel és dallam-
mal, amely kissé eltér a GYLK-ban találhatótól, és amelyet 
az erdélyi énekeskönyv őriz, amelyben az ének a 161. szám, 
a kotta pedig a 126. szám alatt található.

Illusztráció

ÉNEK

Sequentia-ének 
A húsvéti áldozatnak a hívek ujjongjanak!
A Bárány megváltotta a juhokat;
az ártatlan Krisztus kibékítette Atyjával a bűnösöket.
Halál s élet vívott nagy csodás harcot;
élet holt Vezére uralkodik élve;
Mária, mondd, utadon mit láttál, utadon mit láttál?

Az élő Krisztus sírját, s a föltámadt fényárját.
Angyali tanúkat, leplet és ruhákat.
Föltámadt Krisztus, reményem;
elétek Galileába megyen. (Jánossy 2008, 32. o.)
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 Húsvét 2. napja

f Róm 4,16–25

Igehirdetési előkészítő

A remény nem optimizmus

A vasárnap jellege

Húsvét második napja, húsvéthétfő húsvét nyolcadának 
első napja. A húsvéti nyolc nap bibliai hátterében a Jézus 
megjelenéseiről szóló tudósítások kerülnek elő, mint példá-
ul az emmausi tanítványok ősi evangéliuma (Lk 24,13–35; 
vö. Jánossy 2008, 34. o.) vagy Tamás és Jézus találkozása 
(Jn 20,19–29). A húsvéti ünnepkör és a keresztelés kapcsola-
ta a kezdetektől egyértelmű, részben ezért is nevezték ezt a 
napot vízbevető, vízbehányó hétfőnek is. Krisztus feltáma-
dása új életet teremt, és élő reménységgel ajándékozza meg 
az új életre születetteket. A húsvét nyolcada a későbbiekben 
egyre inkább rövidült, olyannyira, hogy egy idő után csak 
húsvét vasárnapját, hétfőjét és keddjét ünnepelték. Így ala-
kult ki a húsvéti triduum, amely tükörképként megfelelt a 
passio-triduumnak. Később ez is leszűkült, s így alakult ki 
húsvét kétnapos ünnepe (Hafenscher 1999, 136–137. o.). 

Az előző napok liturgikus ünneplése után a húsvéthétfő 
a profán emberi örömnek, elsősorban a fi atalságnak az 
ünnepe volt (pl. locsolkodás, életfaállítás, emmauszjárás, 
amelynek keretében a falvak lakossága húsvéthétfőn kivo-
nult a borospincékhez, a szőlőhegyre, vagy ellátogatott a 
szomszéd községbe). 
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Amit a textusról tudni kell

Luther a Római levelet az Újszövetség legfontosabb részé-
nek tekinti, aki szerint „minél többször vesszük elő, an-
nál zamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni” (Luther 
1995, 129. o.). Kóstolgassuk együtt e sokszor nehéz és rá-
gós páli sorokat!

Az Ábrahám hitéről szóló fejtegetések ebben a szakasz-
ban érik el csúcspontjukat. A 18–21. vers lélektani arcképet 
rajzol Ábrahámról, akit egyaránt eltölt a reménytelen tények 
tudata és az Isten mindenek fölötti erejébe vetett hit. Pál, 
mint egykori farizeus, akit a feltámadásba vetett hit kérdése 
már keresztény megtérése előtt élénken foglalkoztatott (Ap-
Csel 23,6), valószínűleg különös érzékenységgel látta, hogy 
Ábrahám hite is a halálból életet támasztó Istenbe vetett hit. 
Itteni leírása azonban világosan mutatja, hogy saját Krisz-
tus-hite és Ábrahám hite között vonja meg a párhuzamot. 
Sára méhét halottnak nevezi, és a százéves Ábrahám testét 
élettelennek. Akár Krisztus sírjából, emberi erővel belőlük 
sem támadhat élet. Amikor Ábrahám mégis hitelt ad Isten 
szavának, ugyanazt teszi, amit a keresztények: a természetes 
emberi ész felfogása és várakozása ellenére a feltámasztó Is-
ten szavára odaadja magát, felteszi életét. Fel kell ismernünk 
Pál szövegében azt a merészséget, amivel az őskereszténység 
birtokába veszi a zsidó hagyományok és írások teljességét, 
azt Krisztusra vonatkoztatva magáénak vallja, és a saját hi-
tét mint az Ószövetség beteljesülését írja le (Thorday 2015).

A kijelölt textusunk a Római levél első részének (1,16–
11,36 – Tanítói szakasz) első nagyobb egységén belül (1,16–
4,25 – A személy megigazulása hit által) 4. bekezdésében 
(4,1–25 – Ábrahám hite által igazul meg) helyezkedik el (Be-
nyik 1996, 180–181. o.). Más felosztás szerint az I. rész (1,18–
8,39 – Az emberiség megigazulása a hit által Krisztusban) 
2. bekezdésének (3,21–4,24 – Megigazulás hit által) b pont-
jában (4,1–24 – Ábrahám példája) található (Farkasfalvy 
1994, 260–261. o.). Pál húszévnyi igehirdetői szolgálata után 
e műben összefoglalja tanítását. A Római levélben azt hirdeti 
Pál, hogy Krisztus megszabadít a törvénytől; ez egyben le-
velének újdonsága is. Már az 1. századtól nagy hatással volt 
a keresztény igehirdetőkre a levél. Az irat fontosabb témái: 
Isten igazsága, a hit, a törvény és a lélek uralma, valamint 
a megszentelt történelem (Benyik 1996, 177–184. o.). E sza-
kaszban Pál azért ütközteti a „hitet” és a „törvényt”, hogy 
szembesítse a zsidókból lett hívőket azzal a helytelen maga-
tartással, amelyre igencsak hajlamosak voltak: hogy a tör-
vény megcselekvését tekintsék Isten előtti igazságuk és az 
ígéretek zálogának. Ezzel a helytelen szemlélettel, nem pe-
dig magával a törvénnyel állítja Pál szembe a hitet mint a 
megigazulás szempontjából helyes utat. Az 1. században el-
terjedt egy zsidó nézet, amely szerint Ábrahám ismerte és 
megtartotta a Tórát, noha jóval korábban élt, mint ahogy 
Mózes ezt a kinyilatkoztatást kapta. Pál megkérdőjelezi ezt 
a véleményt a héber Szentírás alapján (1Móz 15,5). A 17–25. 

versek egy szójátékot tartalmaznak a „halott” szóval. Áb-
rahám határozottan meg volt győződve, hogy Isten képes 
megvalósítani ígéretét az ő és feleségének, Sárának nem-
zésre „holt” testéből (Pilch 1994).

A perikópa megértése

A zsidó kegyesség és gondolkodás számára a törvény és 
az ígéret elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ezért kap-
csolja össze Pál is az Istentől nyert ígéretet a hit alapján ál-
ló igazsággal. Ábrahám az ígéretet Istentől nem a törvény 
közvetítésével nyerte, hiszen az ő idejében még nem volt 
meg a kinyilatkoztatott törvény. Nem azért adta Isten az 
ígéretet neki, mert Ábrahám a törvény megtartása által bi-
zonyult igaznak, hanem azért, mert hitt. Az ígéret a hitből 
való igazsághoz van kötve, vagyis azok nyerik el, akik hit 
által nyertek igazságot Istennél. Ha a törvényhez lenne köt-
ve, akkor üressé (4,14:  ’kiüresít, üressé tesz, kiürül, 
hiábavalóvá lesz’), tartalmatlanná válna a hit, és megsem-
misülne az ígéret (4,14:  ’érvénytelenít, meg-
szüntet, megsemmisít, érvényét, erejét veszti, megszűnik, 
megsemmisül’). Luther így vall erről: „A hit alatt pedig ne 
az ember megszállottságát és álmait értsd, mint némelyek 
gondolják… A hit azonban isteni mű bennünk, amely meg-
változtat és Istentől szül újjá.” (Luther 1995, 132–133. o.) 

Bibliai értelemben az teszi ígéretté, hogy az ember an-
nak teljesítését és beteljesedését teljesen Isten kezébe he-
lyezi. Az igazi hit lemond arról, hogy igényeket támasszon 
Istennel szemben. Pál azt mondja, hogy az egyik oldalon 
ott van a hit, az ígéret és a kegyelem, amelyhez Isten üd-
vösséget szerző akarata társul. A másik oldalon a törvény, 
amelyhez a harag és a törvényszegés (4,15: 1 
’megszegés, engedetlenség’) kapcsolódik. A törvény nél-
kül is van bűn, de a törvény kihívja az ellenállást, és arra 
indít, hogy megszegjük a rendelkezéseit. Azok Ábrahám 
utódai, akik hitet tanúsítanak, és nem azok, akik a törvény 
alapján állnak. Eddig (a 16. versig) Pál elsősorban a hitnek, 
ígéretnek, Isten kegyelmének és igazságának összetartozá-
sát hangsúlyozta. Mivel a törvény és az ígéret nem létezhet 
egymás mellett, a törvénynek engednie kell. A hit a döntő 
mozzanat, amelyhez Isten kegyelmes ígérete tartozik. Aki 
hitből él, az kegyelemből él, és az ígéret vonatkozik nem-
csak a zsidókra, hanem mindenkire, aki osztozik Ábrahám 
hitében, ahogyan az Ószövetség tanítja.

A 17. verstől a hitet írja körül, amely elválaszthatatlanul ösz-
szefügg az ígérettel. Olyan kifejezéseket használ itt a hit leírá-

 1 „A parabaino ( ige következetesen mozgást kifejező 
jelentései mögött a tenger saját medréből való kilépésének képe áll. Az 
átlép, kilép, mellé lép, kihág, illetve parabasist hajt végre jelentések 
közvetlenül vagy közvetve, de mindig olyan mozgást jelölnek, amelyek 
valamilyen hely(zet)hez viszonyítva írhatóak le.” Hoványi 2013, 503. o.
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sánál, amelyek a korabeli zsidó imádságban2 is megtalálhatók 
voltak, például: „megeleveníti ( ’nemz, életre kelt’) 
a halottakat és létre hívja ( ’hív, meghív, elhív, nevez’) a 
nem létezőket” (4,17), így közismertek a gyülekezet számára. 
Pál kontextusában azonban ez arra az isteni erőre utal, amely 
által a meddő Sára Izsákot foganta (1Móz 17,15–21). „Reménység 
ellenére is reménykedve hitte” (4,18; RÚF), szó szerint: „(min-
den emberi) várakozás ellenére reménységben hitt (Istennek)”. 
A hit reménység: bizalom, ragaszkodás, meggyőződés a dolgok 
felől, amelyeket nem látunk (Zsid 11,1). Olyan reménység a hit, 
amely a kívülálló számára teljesen lehetetlennek, sőt érthetet-
lennek látszik, valószínűtlen és paradox. Emberi szemmel tel-
jesen értelmetlen volt az Ábrahámnak adott ígéret, hogy sok 
nép atyjává lesz. Testileg talán igen, de hitében nem „gyengél-
kedik” (19. vers:  ’gyengélkedik, beteg’) a közel száz-
esztendős Ábrahám. Tapasztalata ellenére is Isten ígéretének 
ad igazat; hiszi, hogy neki van hatalma az ígéretet beteljesíteni, 
nem kételkedik (20. vers:  ’különbséget tesz, szét/elvá-
laszt, eldönt, ítélkezik, vitatkozik, kételkedik’). Az Istent dicsőí-
ti, pontosabban „ad dicsőséget Istennek” (4,20:  1. aján-
dékoz; 2. átad; 3. feleségül ad; 4. felajánl [Istennek]; 5. szerez, 
biztosít valakinek valamit; 6. kiszolgáltat; 7. hagyományoz; 8. 
szolgáltat, ad; 9. megenged; 10. elenged, megbocsát; 11. elren-
del, megparancsol; 12. átadja magát valaminek), és letesz ar-
ról, amit az emberi értelem lehetőnek vagy valószínűnek tart. 

Ezt a hitet ismeri fel az apostol Ábrahámnál (22. vers: 
 ’(be)számít, számon tart, felró, megfontol, szándéko-
zik, határoz’). Ábrahám hite a minta a keresztény hit számá-
ra, mert a tárgy ugyanaz: hit abban az Istenben, aki a holtakat 
megeleveníti. Pál ismét 1Móz 15,6 szavait idézi, és a  
ige használatára tér ki. Ez a szó kapcsolja össze a megigazulást a 
hittel – jelzi azt az isteni aktust, amellyel hitünk megigazulás-
hoz vezet. Ez a szó azonban nemcsak Ábrahám történetére vo-
natkozik, hanem ránk is: „miértünk” foglalták írásba. A Szent-
írás szavainak gondviselésszerű szerepük van – az Írás a ma-
ga nyelvstilisztikai formájában azok üdvösségét szolgálja, akik 
ma és most az olvasói. Pál ezzel aktualizáló keresztény írásma-
gyarázatot ír elő, és annak megalapozására a Szentírás szó sze-
rinti sugalmazottságára utal. Ez utóbbi persze nem jelenti az 
írások naiv, diktálásszerű isteni szerzőségét, hanem azt, hogy 
a maguk konkrét formájában, sőt részleteiben is Isten gondvi-
selő oksága alapján jöttek létre (Farkasfalvy 1976, 70–72. o.).

„Hiszünk abban” (24. vers): itt a keresztények Krisz-
tus megváltó halálába és feltámadásába vetett hite végre 
nyíltan párhuzamba kerül Ábrahám hitével. „…aki feltá-
masztotta a halottak közül Jézust”: jelenti ugyanazt az Is-
tent, akiben Ábrahám is meglátta a halálból életet alkotó 
Teremtőt, és akinek hitelt adva mi is Ábrahámhoz hason-
lóan dicsőséget adunk Istennek.

 2 A Smone eszré, a zsidóság főimájának második áldása is említi a 
halottak feltámasztását: „Te, ó, Uram, hatalmas vagy örökké, te, aki a 
holtakat élővé teszed.”

Igehirdetési vázlat

1. A hit mindenekelőtt meggyőződés Isten teremtő ha-
talmában: Ábrahám abban az Istenben hitt, aki meg-
eleveníti a holtakat és életre hívja a nem létezőket.

2. A hit továbbá reménység a reménytelenség ellenére: 
Ábrahámról azt olvassuk, hogy reménység híján is 
reménységgel hitt. 

3. A hit ezért meggyőződés afelől, hogy Isten megbíz-
ható, hogy csorbítatlanul megtartja, amit megígér. 

Bevezető gondolatok

Néha régi történetek segítenek abban, hogy kapcsolódási 
pontot találjunk a jelenhez, amelyben élünk. Sok ilyen tör-
ténetünk van. Pál apostol is így tett, amikor Ábrahám tör-
ténetén keresztül mutat a jelen fontos kérdésére, az Istenhez 
fűződő viszonyunkra. Isten stratégiát vált: többé nem akarja 
elpusztítani az emberiséget, hanem kiválaszt egy embert és 
családját, és rajtuk keresztül akarja elérni az egész emberi-
séget. S nagy dolog, hogy ebben Ábrahám is részt vesz! Ez 
egyáltalán nem nyilvánvaló. Azt is mondhatná, hogy Isten 
ígérete nem reális, túlmutat az emberi tapasztaláson. Hagy-
ta, hogy családját és egész háza népét Isten áthelyezze egy 
másik országba, ahol más nyelvet beszélnek, más a vallási 
környezet; ehhez merész hitre volt szükség.

Ha ma, az infl uencerek, példaképek, sztárok és cele-
bek világában valaki megkérdezné tőlünk, hogy ki a hitbe-
li példaképünk, mit válaszolnánk? Talán nehéz lenne meg-
nevezni valakit, vagy azonnal beugrana egy arc, egy név, 
egy személy? Ha megkérdeznénk a gyülekezetünk tagja-
it, ők nagy eséllyel a gyülekezet egyik volt lelkészének ne-
vét mondanák, vagy Luther Mártonét, esetleg Bonhoeff e-
rét, netán valamelyik polgárjogi harcosét? Nem csak mai 
kérdés az, hogy ki válhat a hitünk „infl uencerévé”; ezt Pál 
is megkérdezi, és Ábrahámban megtalálja azt. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Lk 24,13–35; 2Móz 15,1–11

Énekek

EÉ 221, 218, 329

Illusztráció

TÖRTÉNET

Higgy Istenben…
Hatalmas tömeg gyűlt össze a sivatag szélén, a prófétát 
hallgatták.
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Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasimodo geniti) a

Átszellemült arccal fi gyelte a nagy mester szavait, ön-
kéntelenül is minden mondat után bólintott egyet-kettőt.

Csodálatos nap volt, nem tudott eléggé hálát adni az 
égnek, hogy eljött.

Amikor estefelé oszlani kezdett a sokaság, dühtől tü-
zelő arccal rohant vissza a prófétához.

– Mester, idejöttem, hogy hallgassam az igaz élet taní-
tását. Hogy erősödjön a hitem. Hogy másokat is majd hitre 
juttassak! …és tessék, most, amikor haza akarnék menni 
– nincs meg a tevém! A fa, amely alatt hagytam, ott van, 
de a teve nincs. Hát kérdezem én, ez az isteni igazságos-
ság?! Most mondd, mit tegyek?

A próféta mosolyogva hallgatta a kitörést, és így felelt: 
– Higgy Istenben, és máskor kösd meg a tevédet!

Nossrat Peseschkian (1933–2010) iráni 
származású neurológus, pszichiáter nyomán

GONDOLATOK

„A remény nem optimizmus. Nem meggyőződés, hogy va-
lami jól fog végződni, hanem bizonyosság, hogy minden-
nek van értelme, függetlenül attól, hogy hogyan végződik.”

Václav Havel (1936–2011) cseh író, 
csehszlovák, majd cseh köztársasági elnök

„Ha a haltól azt kérdezik, milyen szerepe van életében 
a víznek, legszívesebben megfordítaná a kérdést, mert 
könnyebb listázni, milyen szerepe nincs. A katolikus-
ság, a katolicizmusban való létezés közegszerű dolog ne-
kem. Mivel nem kaptam vallásos nevelést, a hit, amellyel 
születésem után »lefröcsköltek«, tizennyolc éves késéssel 
kezdett működni bennem, s ilyenformán saját választá-
som. (Illetve, ha már itt tartunk, nem én választottam, 
hanem engem választott ki Valaki, s ez a tudat mindig 
is, gyakorló katolikussá válásom előtt is megrendített.) 
Öntudatlanul vonzódtam a hithez, annak nyomelemei ol-
vasmányaimból, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Dickens, Wal-
ter Scott és a magyar népi írók regényeiből kerültek tu-
datomba. Groteszk mozzanat például, hogy a Miatyánk 
latin szövegét Jarry Übü királyából tanultam meg (semmi 
racionális okom nem volt pedig, hogy bebifl ázzam), ahol 
az széttördelve, s nem különösebben pozitív értelemben 
idéztetik. Nem kellett tehát lázadnom a hit ellen, inkább 
a hittel lázadtam fel a gyerekkori hitetlenség ellen, mely-
be belenövekedtem.”

Lackfi  János (1971–) József Attila-díjas magyar 
költő, író, műfordító: A hal válaszol (részlet)

Hivatkozott művek
Benyik György 1996. Az újszövetségi Szentírás. JatePress, Szeged.
Farkasfalvy Dénes 1994. Bevezetés az újszövetségi Szentírás 

könyveihez. Szent István Társulat, Budapest. 
Farkasfalvy Dénes 1976. Bevezetés a szentírástudományba. Róma.

Hafenscher Károly 1999. A keresztény istentisztelet. Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola Egyházzene Tanszéke – Magyar 
Egyházzene Társaság, Budapest.

Hoványi Márton 2013. Egy fogalom határátlépései: a parabasis. 
In: Visszhangot ver az időben. Szerk. Bengi László – Hová-
nyi Márton – Józan Ildikó. Kalligram, Pozsony. 502–509. o. 

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Ma-
gyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Luther Márton 1995. Előszók a Szentírás könyveihez. Magyar-
országi Luther Szövetség, Budapest.

Pilch, John J. 1994. Galata és Római levél. Korda Kiadó, Kecs-
kemét; Bencés Kiadó, Pannonhalma. (Szegedi Bibliakom-
mentár, Újszövetség 6.)

Thorday Attila 2015. Válogatott fejezetek exegézise a páli levél-
gyűjteményből. Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kar, Szeged. 
https://users.itk.ppke.hu/~thorday/attila/Ef-Gal-Rom.pdf. 
(Letöltés: 2019. február 26.)

g  C Z Ö N D Ö R  I S T V Á N

 Húsvét ünnepe után 1. vasárnap 
(Quasimodo geniti)

f ApCsel 3,11–21

Igehirdetési előkészítő

A csoda most történik

A vasárnap jellege

Húsvét ünnepe után egy héttel járunk. Folytatódik azok-
nak a vasárnapoknak a sora, amelyek latin megnevezését 
egyedülálló módon őrizzük. Erre a vasárnapra nem csu-
pán a Quasimodo Geniti megnevezéssel hivatkozhatunk, 
hanem ismert a húsvét nyolcada, illetve a fehérvasárnap 
kifejezés is. Ez utóbbi a nagyszombaton keresztelt kateku-
mének fehér ruhája levételének időpontjára utal. Folytat-
hatnánk a sort: kishúsvét, a görögkatolikus hagyomány-
ban Tamás-vasárnap – utalva ezzel a kötelező evangéliumi 
lekciónkra (Jn 20,19–29). Mindegyik elnevezésben a húsvét 
ünnepével való szoros kapcsolatot látjuk. 

Amit a textusról tudni kell

Textusunk egyik kulcsszereplőjéről csupán említésképpen 
olvasunk a 11. versben: „ez az ember”. De „ez az ember” na-
gyon különleges módon nem csupán visszakapta az egész-
ségét, hanem Lukács válogatott szinonimákkal fejezi ki az 
előzőekben a benne lakó örömöt: megerősödött a lába, bo-
kája, felugrott, talpra állt, járt, bement velük a templomba, 
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járkált, ugrándozott és dicsérte Istent. Ez utóbbi az igazán 
lényeges, mert ez, valamint az apostolokhoz való ragasz-
kodása készíti elő a terepet Péter megszólalásához. 

A 12. verssel kezdődik Péter bizonyságtétele. Az itt kö-
vetkező beszéd az egyik legvilágosabb kifejezése az evan-
gélium üzenetének az Apostolok cselekedeteinek könyvé-
ben. Sőt nem csupán az evangéliumok jelennek meg benne: 
az egész Szentírás íve Ábrahámtól kezdve kirajzolódik ki-
lenc versen át. A rendkívüli tömörség, lényegre törő megfo-
galmazás az összetódult emberek számára rendkívüli erő-
vel közvetíti Jézus csodáját. A csodálkozó tömeg fi gyelmét 
Péter azonnal Krisztusra irányítja: nem a saját erejük ál-
tal gyógyult meg ez az ember. Jóllehet a gyógyítás előtt Pé-
ter azt mondta, hogy „amim van, azt adom neked”. Tex-
tusunkban Péter világossá teszi, hogy ez mégsem az ő ha-
talma: Krisztus ereje.

A 13. versben a 2Móz 3,6-ból vett gondolat szerint a pün-
kösdi csodával létrejött egyház és Izrael között folytonos-
ság és elszakíthatatlan kapcsolat van. Péter bizonyságté-
tele és igehirdetése azt a gondolatot húzza alá, hogy ami 
itt történt, annak köze van hozzájuk. A Jézust megdicsőítő 
Atya az őáltaluk ismert Isten. A 14–15. versekben messiási 
jelzőket olvashatunk: szent, igaz. Egészen világosan érez-
hető a feszültség Péter igehirdetésében, amikor a nagyheti 
eseményeket foglalja össze: kiszolgáltattátok, megtagadtá-
tok, megöltétek. A többes szám 2. személyű igealakok nem 
hagyják a hallgatókat kívül, nem engedik az objektív visz-
szaemlékezést. Végérvényesen a történet részesévé válik 
minden jelenlévő, mindenki részese Krisztus megalázásá-
nak, megfeszítésének. De – és itt jön a lényeg – a feltáma-
dásának és új életet ajándékozó kegyelmének is! 

A 16. versben visszakapcsolódunk a meggyógyított em-
berhez – akire szintén „ez az ember”-ként hivatkozik Pé-
ter, illetve Lukács. 

A következőkben még erősebben bevonja Péter a hall-
gatóságot: eddig beszélt a történelembe ágyazottságról, a 
csodáról, Jézus hatalmáról, most pedig aktualizál. A textus 
második fele arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan 
van/lesz jelen Jézus az ott lévő emberek életében. A belé ve-
tett hit által, az általa elvégzett váltságmű által az objektív 
valóságot szubjektívvé teszi.

Plasztikus és határozott a 19. vers felszólítása, amely 
egyértelművé teszi, hogy ha felismerték Jézus hatalmát az 
ott lévők, akkor ennek messzemenő következményei van-
nak a további életükre nézve. Igehirdetésünknek ezekről 
a következményekről kell szólnia.

A perikópa megértése

Textusunk a szó szoros értelmében vett perikópa: kö-
rülvágott igeszakasz, amelynek a megértéséhez textu-
sunkkal együtt kell látnunk a fejezet első tíz versét is. 

Igehirdetésünkben is érdemes lesz tisztázni pár mondat-
ban, hogy kinek a meggyógyításáról van szó, illetve mi 
a textus történeti előzménye. Ugyanakkor fontos arra is 
ügyelnünk, hogy ne a gyógyítás csodája kerüljön a kö-
zéppontba, hanem az annak következményeképpen el-
mondott bizonyságtétel.

Péter a látott csoda és a hallott igehirdetés által ak-
tív cselekvésre hívja az odatódult embereket. A Krisztus-
hoz való megtérésnek két része van: elfordulás a bűntől 
– „tartsatok bűnbánatot”, és odafordulás Jézushoz – „tér-
jetek meg”. Ezek a felszólítások számukra már ismerő-
sek lehettek: a prófétai megszólalások az Ószövetségben 
is gyakran használják ezeket a kifejezéseket. Ugyanak-
kor itt már másról van szó: Krisztushoz térésről, akitől 
(és aki által) a bűnbocsánat is van. Ebből a szempontból 
is jelentős a kapcsolódás az Ószövetséghez, ezúttal a pró-
fétai irodalomhoz. 

Igehirdetési vázlat

A nagyhét eseményei olyan intenzíven követték egymást, 
olyan mélységek, olyan magasságok jelentek meg, amiket 
követni is nehéz, megélni, megtapasztalni Krisztussal azt 
a végletességet pedig lehetetlen, vagy csak részben lehet-
séges. Kiáltottunk mi (Barabbást!), és Jézus is (Éli, Éli…). 
Sírtunk Péterrel, menekültünk a tanítványokkal, futottunk 
az üres sírhoz, ráncoltuk a homlokunkat. Naponként tör-
tént valami csoda, tragédia, árulás, döbbenet.

De a mögöttünk lévő hét más volt. Valami állandó-
sult, nem a tragédia lesújtó terhe maradt meg, hanem az 
öröm. A nyugodt, kicsit lelassult, nyugvópontra jutott, 
kiegyensúlyozott öröm. Még mindig húsvét van! És a 
húsvét üzenetéből táplálkozva tekintünk előre: mert még 
mindig csak azt tudjuk mondani, hogy feltámadt, való-
ban feltámadt! Sőt, valójában az egyház nem is mond-
hat mást, sem most, sem máskor. Talán csak hozzáfűz-
het, előkészíthet, aktualizálhat, következtethet, de mást, 
ennél többet, jobbat ma sem mondhat: feltámadt Krisz-
tus, aki legyőzte a halált. Az Élet végérvényesen legyőz-
te a halált.

Félrevezető lehet a megnevezés, vagyis inkább techni-
kai jellegű: húsvét ünnepe utáni 1. vasárnap. Mert csak idő-
ben vagyunk húsvét után, valójában a húsvét csodájának 
kellős közepében vagyunk: most is történik csoda. Ez nem 
a múltról szól, ez a történet a mostban játszódik.

A csoda most történik. Az alapigénk egy kétezer éves 
történetet mond el, de tudnunk kell azt, hogy ez éppen 
most is történik. És mindenki ott találhatja magát a tör-
ténetben, ha elég bátor ahhoz, hogy közel engedje magát a 
történethez. Vagy belesimuljon valamelyik szerepbe, fel-
fedezve, hogy ez én vagyok. Ott és itt, akkor és most. Most 
történik a csoda.
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Történik azzal, aki gyógyulni akar a megkötözöttségeiből

A történet közvetlen előzménye egy gyógyítási történet, 
ahol egy születése óta sánta férfi t vittek Péter és János elé. 
Az apostolok a Názáreti Jézus eszközévé váltak, és szaba-
dulást, gyógyulást hirdettek a sántának. Aki futni akart, 
ugrándozni vagy csak egyszerűen úgy járni, ahogy más, 
de soha nem tudta, hogy az milyen érzés. Csak normá-
lis akart lenni, semmi különös. Nem kiszolgáltatott, nem 
megkötözött. Vele történik ez, aki akar valamit (alamizs-
nát), de ennél sokkal többet kap (életet). És aki annyira örül 
ennek, hogy ugrándozik, járkál, követi az apostolokat… és 
dicsőíti az Istent. 

Történik azzal, aki Jézusban átéli a szabadulást testi, lelki bajaiból

Ez a sánta megszabadult élete legnagyobb megkötözöttsé-
gétől. Lehet, hogy a csoda megtörténtekor még nem tud-
juk, mi is történt pontosan – és talán soha nem is fogjuk 
megtudni. De ez a sánta, még mielőtt Péter belekezdett 
volna a bizonyságtételébe, már dicsőítette az Istent. És 
aztán az igehirdetés nyomán az általa távolinak képzelt 
Isten, Ábrahám, Izsák és Jákób Istene egészen személyes 
Istenné válik, aki emberré lesz, aki meghalt, és feltáma-
dásával szabadulást ad a benne bízóknak. Ennek a sán-
tának is, és nekünk is.

Történik azzal, aki, ha valami csodát lát, odafut, hogy megnézze

Ámulva tolonganak az emberek, mert ilyet még nem lát-
tak. A sánta gyógyulása az ő hitük kiindulópontjává vált. 
A hitet elindító, tápláló csoda mással is megtörténik. Mert 
nem hétköznapi az, ami történt ott valakivel, és ezt meg kell 
nézni. A csoda ezekkel az emberekkel is megtörténik, mert 
nem közönyösek. Lehet, hogy csupán kíváncsiságból, vagy 
ki tudja, milyen indíttatásból futnak oda, de ez számukra 
az első – és legnagyobb – lépés Krisztus felé. Az első lépés 
abban a folyamatban, amelyben lehetőség van rádöbben-
ni: a gyógyulás nem természetes, hanem természetfeletti 
ajándék. És ezt látni kell. Megteszik az első lépést. 

Történik azzal, aki Krisztusról prédikál ma, az ő csodáit hirdeti

Ezek mi vagyunk, akik felmegyünk a szószékre vasár-
nap – Péterek. Nem kell szerénykedni, megbízatásunk van 
mindannyiunknak az evangélium, a feltámadott Krisztus 
szabadításának hirdetésére! Micsoda hatalom ez: Krisztus 
nevének kimondása, bűnök megbocsátása, a betegekért 
való imádkozás és a prédikáció! Velünk is történik ez ma, 
mert mi is úgy megyünk a szószékre, mint akik által Isten 
munkálkodni akar. Nem a mi érdemünk lesz az, ha a sza-
vaink erősek lesznek, és mi is ugyanúgy Krisztusra muta-
tunk. És úgy prédikálunk, mint akiknek igenis van mon-
danivalójuk. Releváns, felszabadító, örömhírt hirdető, de 
egyszersmind önmagunkkal és a bűneinkkel szembesítő 
mondanivaló. Törvény és evangélium. Felismerés és meg-
oldás. Bűnre kegyelem. Ennek ereje van!

Történik azzal, aki felismeri, hogy miatta is megfeszítették Krisztust, 

bár ő maga nem volt jelen

Ha azt akarom, hogy közöm és részem legyen Krisztus fel-
támadásában, akkor tudatosítanom kell magamban, hogy 
közöm van Jézus halálához is. Miattam, értem is meghalt. 
Én is Barabbást kiáltottam – ez az igazság. És milyen ter-
mészetes reakciónk is az, hogy Péter igehirdetésének ezen 
a pontján kicsit távolabb helyezkedjünk! 

Történik azzal, aki böjt után is bánja a bűneit, és a Feltámadotthoz menekül

Húsvét után is helye van a bűneinkkel való szembenézés-
nek. Sőt! Ha Krisztus kegyelmével találkozunk, lehetetlen, 
hogy a saját elszakítottságunkkal ne szembesüljünk. De van 
helye a gyengeségnek, le lehet tenni a bűnt, húsvét után van 
„megoldás”. Ha nagypéntekkel fejeződött volna be a törté-
net, nem lenne folytatás. De Krisztus feltámadt: van folyta-
tás. Mindig van folytatás. A véglegesnek tűnő helyzetekben, 
a halállal való találkozásban. Húsvét üzenete: van folytatás, 
jövő, vigasztalás, remény, egyszóval: élet. Nagybetűs Élet.

Mindez pedig velünk történik. Mi vagyunk ott, és mi 
vagyunk azok, akik számára lehetetlen ezt az egészet tá-
volról, a tudós kívülállásának objektivitásával szemlélni. 
Ez te vagy és én vagyok. És ezért közünk van Jézus halálá-
hoz, de feltámadásához is! 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Jn 20,19–29; Ézs 40,25–31

Énekek

Az énekek választásában segítségünkre lehet a Liturgikus 
könyv ajánlása: EÉ 214, 388. Ezek az énekek a húsvét üze-
netét univerzálisan fogalmazzák meg. Ezért javaslom, hogy 
ezek mellé keressünk olyan énekeket is, amelyek jobban 
fel tudják erősíteni a saját prédikációink alapgondolatait. 
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 Húsvét ünnepe után 2. vasárnap 
(Misericordia Domini)

f Jn 10,1–6

Igehirdetési előkészítő

Az imádnivaló pásztor

A vasárnap jellege

Ezzel a – húsvét utáni második, a jó pásztorról is nevezett – 
vasárnappal indul az a témasor, amely „az élő Krisztus élő 
gyülekezete” főcím alatt az egészséges gyülekezet életje-
lenségeit mutatja be. Az első és legfontosabb, az előfeltétel, 
amelyből a többi következik, hogy az élő gyülekezet Krisz-
tus vezetése alatt áll. A gyülekezetben Krisztus hangja szó-
lal meg, a közösség őt követi. A vasárnap névadója Zsolt 
33,5b a Vulgata alapján: Misericordia Domini plena est ter-
ra, azaz „az Úr szeretetével tele van a föld”.

Amit a textusról tudni kell

A textus nem a klasszikus, óegyházi perikópa szerinti jó 
pásztor szakasz (11–16. vers). Ebben a néhány mondatban 
nem szerepel a jó pásztor kifejezés: Jézus itt magára egy-
szerűen mint a juhok pásztorára utal. Míg a 11–16. versben 
a fókuszban az áll, amit a jó pásztor tesz a juhokért, ebben 
a textusban inkább a pásztor személyéről, illetve a juhok és 
a pásztor egymáshoz való viszonyáról van szó.

Ez a textus formailag egy példázat (), aho-
gyan ezt kifejezetten meg is említi a 6. vers. János megjegy-
zi, hogy a hallgatóság nem érti, mit akar Jézus mondani 
ezzel a hasonlattal, így további hasonló, rövid példázato-
kat mond magyarázatképpen. Feltehetőleg erős a készte-
tés, hogy az igehirdetés során a többi példázatból megis-
merhető részletekkel, az információ további darabkáival 
kiegészítsük ennek a textusnak az üzenetét. Ezzel min-
denképpen érdemes csínján bánni, mert a különböző ké-
pek együtt könnyen zavart okoznak, illetve az adott tex-
tus sajátos üzenetét homályosíthatják.

Három összefüggésben mindenképpen érdemes elhe-
lyezni a textust.

Egyrészt a kánonban és a zsidó teológiai gondolkodás-
ban. A választható lekcióban (Ez 34) is megszólal az a gon-
dolat, hogy Izrael pásztora maga Isten. A nép vezetőinek őt 
kellene képviselni, de nemritkán visszaélnek a hatalmuk-
kal. Nem a rájuk bízottak javát keresik, hanem önző mó-
don, elvakultan a saját érdekeiket nézik. Ezért Isten maga 
veszi kézbe népének ügyét. Nehéz lenne nem észrevenni, 

hogy Jézus személyében éppen ez történik, és ő magára is 
vonatkoztatja az ilyen értelmű próféciákat.

Másrészt el kell helyeznünk textusunkat János evangé-
liumában és a szorosabb kontextusban. Ne feledjük, hogy 
János evangéliumának egyik központi gondolatkörével van 
dolgunk. Az evangélium végén, ha úgy tetszik: a János 
módjára megfogalmazott missziói parancsban, ugyaneb-
ben a képben nyer megfogalmazást a gyülekezetnek és ve-
zetőinek a feladata: „Legeltesd az én juhaimat!” Ugyanak-
kor itt a textus közvetlen előzménye a 8. fejezettől induló 
gondolati ív és eseménysor. Jézus magát Istennel egyenlővé 
teszi: ő a világ világossága (8,12), fentről származik (8,23), az 
Atya küldte (8,26–27), ő az igazság (8,32), a szabadító (8,36), 
az örök élet (8,51), öröktől létező (8,58) stb. Továbbá az ővele 
való viszony – a belé vetett hit – az örök élet, az Isten isme-
rete, az Atyával való összhang. Mintegy szavainak igazolá-
sa, amikor a szombat igazi funkcióját demonstrálva, mes-
siási jelként meggyógyít egy vak embert. Ebből újabb vi-
ta keveredik Jézus kilétét illetően, majd a csúcspont a 9,38, 
amikor az egyik oldalon a meggyógyított és kiközösített 
– egykori – vak ember Istenként imádja Jézust, a másik ol-
dalon ott állnak a farizeusok (8,13; 9,13; 9,40), akiket Jézus 
vakoknak nevez, mert nem ismerik föl, kivel is van dolguk.

Itt következik a textusunk.
A 10. fejezet további részeiben azután Jézus több ol-

dalról bemutatkozik – mint jó pásztor, mint ajtó. Mon-
danivalójának lényege, hogy megerősíti: ő maga Isten 
közöttünk, szavai és cselekedetei egyaránt ezt igazolják. 
A vita tehát végig e körül forog (lásd 10,19–21), mígnem 
Jézus egyértelmű kijelentést tesz: „én és az Atya egy va-
gyunk” (10,30).

Harmadrészt érdemes a mai hallgatóság kontextusá-
ban is elhelyezni az üzenetet. A példázat az eredeti kö-
zegben jól érthető volt. Mára a pásztor és a juhok képe 
leginkább a Biblia gondolkodásmódjában jártas emberek 
számára ismerős, de ott is sok érzelmes felhanggal szí-
neződött. Erre fi gyeljünk. A közgondolkodásban tapasz-
talható individualista hajlam provokációja ez, a vezetett 
bárány képe. A „birkaság” nem trendi. Éppen ezért ér-
demes fölkészülni arra, hogy hogyan mondjuk el, hogy 
az „élő Krisztus élő gyülekezete pásztorolt gyülekezet”. 
Talán segít, ha arra a tényre rávilágítunk, hogy nem lé-
tezik nem vezetett ember. Éppen a pásztor tiszta hangjá-
nak, szándékainak ismerete óvhat meg attól, hogy „min-
denféle tanítás szelében ide-oda hányódó” (Ef 4,14), meg-
vezetett birkák legyünk.

A perikópa megértése

A szakaszt a Jánosnál oly gyakori „bizony, bizony, mon-
dom nektek” () formulával kezdi 
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Jézus. Ezek a helyek Jézus isteni, ex cathedra Dei kijelen-
tései. Szembeállítja egyfelől a tolvajt () és rablót 
(), illetve az idegent (), másfelől a juhok 
pásztorát ().

A tolvaj alattomosan, nem egyenes módon közelít – a 
pásztor az ajtón megy be. Joga van hozzá, hogy belépjen. 
Nem kell titkolnia, lepleznie semmit.

A rabló esetében a megközelítés szándékán van a hang-
súly: erőszakosan el akarja venni azt, ami a juhoké – a ju-
hok pásztora, a jó pásztor viszont inkább elszenvedi az 
erőszakot, és a sajátját, akár életét is odaadja a juhokért 
(lásd 11. vers).

Az idegen nem ismerős a juhoknak, hangjától csak szét-
fut a nyáj. Itt nemcsak személyének hatásáról van szó (vö. 
Mt 7,15–20), hanem a közte és a juhok között fennálló vi-
szonyról is. A pásztor hangja ismerős a juhok számára.

Mt 26,31 szerint Jézus halála előtt Zak 13,7-et alkalmaz-
ta magára: „megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj ju-
hai”. Most, húsvét után a megvert – a végső erőszakot és 
kiközösítést elszenvedett –, mégis győztes pásztor isme-
rős hangja gyűjti össze az elszéledt juhokat. Az idegen-
nek nem számítanak a juhok, a pásztor azonban egyrészt 
név szerint, személyesen ismer minden egyes juhot, más-
részt (ki)vezeti őket, előttük jár. Az igazi elöljáró. Aho-
gyan Jézus ezt Mt 26,32-ben mondja: feltámadása után a 
tanítványok előtt megy Galileába. A későbbi magyarázat-
ban ez is kibomlik: egyrészt Jézus, az igazi pásztor azért 
jön, hogy juhait a legelőre vezesse, és bőségben éljenek 
(9–10. vers), másrészt Jézus a jó pásztor, aki a juhok előtt 
megy, és a rájuk leselkedő veszélyt saját élete árán elhá-
rítja (11–14. vers).

A hatodik vers nem a tanítványok sok más esetben meg-
említett értetlenségéről szól (vö. pl. Lk 18,34), hanem a (fari-
zeusok) hitetlenségéről. A 9,40-ben megkérdezik, hogy „ta-
lán mi is vakok vagyunk?” Erre mondja el Jézus ezt a példá-
zatot. Kitűnik, hogy tényleg vakok, hiszen nem ismerik föl 
sem azt, hogy Jézus személyében kivel van dolguk, sem pe-
dig azt, hogy ők maguk tolvajok, rablók és idegenek. Meg-
ítélt elöljárók.

Igehirdetési vázlat

Hogyha a textus sajátos mondanivalóját komolyan kíván-
juk venni, akkor az igehirdetésben mindenképpen azon 
kell fáradoznunk, hogy a pásztor személye és hangja vál-
jék ismerőssé a gyülekezet számára. A textusból első olva-
sásra úgy tűnhet, mintha a nyájnak eleve adott képessége 
volna arra, hogy megállapítsa, kinek a szavára érdemes 
hallgatni. Sajnos ez nem így van. A nyáj és a juh nem ösz-
tönösen, veleszületett képessége alapján tesz különbséget 
a tiszta hang és a hazugság, az őszinte szándék és a tolvaj 

közeledése között, hanem úgy, hogy megismeri a pásztort 
és az ő hangját.

Kiindulópont lehet, hogy a mai gondolkodás számá-
ra természetes a hit – de az egyházi, gyülekezeti élet ke-
retei nélkül. Igaz, mérlegre kerül a gyülekezet: vajon iga-
zán továbbítja-e a pásztor szavát, vagy jogos, hogy a nyáj 
szétszéled, amint megszólal? De mérlegre kerül az indivi-
dualizmus is: vajon a gyülekezeti igehirdetés visszauta-
sítása mögött nem az elvakult önzés áll-e, hogy tudniil-
lik „Istennek sem” akarunk hinni? Mindez nyilvánvalóan 
kihat minden más viszonyunkra is: gyanakvással tekin-
tünk minden tekintélyre, vezetésre – ám korántsem tár-
gyilagos, hanem preferenciáinknál (belső, önző készteté-
seinknél) fogva megvezetett és ügyes technikákkal felerő-
sített kritikával.

Isten népe, a Krisztus által pásztorolt gyülekezet von-
zó jelenség. Megnyerő a benne megtestesülő higgadt erő, a 
következetes egyenesség, a tiszta igazság, az őszinte hang, 
a bizalmas „shalom”.

Hogyan tesz szert erre a szépségre? Úgy, hogy „isme-
ri” a pásztort. A legbensőbb szokásává, életelemévé teszi 
a pásztor személyét és hangját. Kifejleszti azt a képessé-
get, hogy olyan pontosan és annyira személyesen ismerje 
őt, hogy minden más szándékot rögtön képes legyen ki-
szúrni. Őt ismeri, őt szereti, őt imádja és őt követi. Min-
den másról azonnal fölismeri a hamisságot.

Amitől mindig menekültünk…

Önkéntelenül viszolygunk attól, hogy „megvezetett” embe-
rek legyünk. A helyzet azonban az, hogy mindenkit vezet 
valaki vagy valami. Illúzió, hogy létezik teljes önállóság, 
szabadság. Belső késztetéseink nem (csupán) ösztönösek, 
hanem szándékkal teli külső vélemények, trendek, a köz-
gondolkodás, a kultúra, az adott kor plauzibilitási struk-
túrája – szocializáció, neveltetés – erősen meghatározza. 
Milyen szándékkal, milyen módszerrel és hova vezetnek 
belső késztetéseink és a külső trendek? Valójában bármi 
mást teszünk az életünk „pásztorává”, vezérlő elvvé, leg-
főbb céllá, bármit tartunk végső és legfőbb jónak Krisztus 
helyett, az végül meglop, kifoszt, elidegenít.

Amire mindig vágytunk…

Egy igazi ismerősre: aki érdek nélkül szeret. Nem azért 
közeledik, mert tőlünk akar valamit, hanem azért, mert 
nekünk akar. Aki annyira szeret, hogy elfogad, ahogy va-
gyunk, de jobban szeret annál, hogy meg is hagyjon abban 
az állapotban. Nem megvezet, hanem kivezet.

Amiről álmodni sem mertünk…

…hogy létezik ilyen pásztor. Hogy létezik ez a szeretet. Ön-
zetlen és érdek nélküli. Hangja hallható, lénye megragad-
ható, személye imádnivaló.



d  1 6 0

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Amit sohasem hittünk volna – magunkról…

…hogy lehetünk olyan nyáj, amely ezt a szót ismeri, ezt 
a logikát követi. Kiábrázolja, megjeleníti, élménnyé, ta-
pasztalhatóvá teszi Krisztus igazságát és szeretetét. Ez a 
gyülekezet: az alternatív társadalom, amely Krisztus tu-
lajdonságait képviseli.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

1Pt 2,20b–25; Ez 34,10–16,31

Énekek

EÉ 334, 261

Régi ír áldás

Legyen időd a munkára – ez a siker ára. 
Legyen időd a játékra – ez az örök ifj úság titka. 
Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája. 
Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása. 
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja. 
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz ve-
zető út. 
Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillag-
hoz vezeti. 
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, 
hogy önző légy. 
Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez is-
teni kiváltság. 

Illusztráció

VERS

Tóth Árpád: Csillag, ó, messzi szerelem!

Laktam már a magány monostorát,
Viseltem már a bús lemondás szürke
Kámzsáját, s homlokom megadva tűrte
A gondok ráncrepesztő ostorát.

Istenem! lesz-e sorsom mostohább?
Szívem mélyén, mint odvából az ürge,
Könnyem vizétől milyen új és fürge
Bánat riad fel? hogy lesz most tovább?

Bús az élet, de balga, aki gyászol;
Bozótok közt, csendes és árva pásztor,
Vágyaim csengős nyáját vigyázva terelem.

Olyan jó hinni, hinni: túl sötét tereken
Üdvöm rejti egy óra, mint Megváltót a jászol;
Mutasd az utat, csillag! ó, messzi Szerelem!
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