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Kedves Olvasó!
A segítő szolgálat példaképei az egyháztörténetben című 
dolgozatában Korányi András kronológiai sorrend-
ben tekinti át az egyházi diakónia kiemelkedő alakja-
inak munkásságát és elköteleződésük eszmei hátterét. 
Munkáját a következő idézettel zárja: „Ahol Isten igéje 
szól és Isten szent Lelke munkálkodik, ott diakónia is 
van.” A diakónia szociáletikai alappilléreit veszi sorra 
Béres Tamás írása. A szerző hangsúlyozza: bár a keresz-
tény egyházakban az eltérő teológiai hagyományokkal 
együtt a diakónia is eltérő hangsúlyokat kap, mindenütt 
őriz azonos vonásokat. Ezek közül kiemelendő, hogy a 
bajban levő ember megsegítése valójában Istennek adott 
válasz az élet ajándékaira. A diakónia ezért köszönet, a 
hála egyik konkrét kifejezési formája. Szabó Lajos Aktu-
ális lelkészi küldetés és feladat a diakónia környezetében 
című dolgozata az egyházban megvalósuló intenzív di-
akóniai munka és a konkrét diakóniai lelkészi szolgá-
lat gyakorlati kapcsolatát vizsgálja számos kérdést, de 
konkrét választ is megfogalmazva. Összegző és egyben 
biztató megállapítása így hangzik: a vallás és egészség 
összefüggésével kapcsolatos újabb kutatások metaana-
lízise elérkezett egy óvatos eredményhez, amely szerint 
az istentisztelet-látogatás és az egyéni vallásosság po-
zitív formái statisztikailag pozitív összefüggésben áll-
nak a szubjektív, egyéni jólléttel és a lelki egészséggel. 
Ez az összefüggés statisztikailag szignifi kánsan és nagy 
valószínűséggel ok-okozati természetű (tehát a pozitív 
vallásosság okozza a jóllétet). Ebben a diakóniának és 
a diakóniai lelkigondozásnak oroszlánrésze van intéz-
ményben és gyülekezetben egyaránt.

 Az igehirdetési előkészítők a Szentháromság ün-
nepe utáni ötödiktől a kilencedik vasárnapig segítik az 
igehirdető készülését.
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Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség…
2Sám 7,22

g  A R A D I  A N D R Á S

M É C S E S  A  T E  I G É D

Amikor külföldre utazhatok, nem marad ki számomra, 
hogy meglátogassam az adott ország templomait. Nemcsak 
építészetükben csodálatosak ezek az épületek, hanem meg 
lehet érezni bennük az épületnek azt a kisugárzását, amely 
részben szakrális térré emeli kő és fa harmóniáját. Számom-
ra lenyűgöző élményt jelentett a barcelonai Sagrada Famí-
lia katedrálisában a fények játékát, a formák mondaniva-
lóját ízlelgetni, de ugyanígy áhítattal álltam meg a lipcsei 
Tamás-templom egyszerűségében szép terében, ahol szinte 
tapintható volt Bach dallamainak jelenléte. Bármerre is me-
gyek, keresem ezekben az épületekben a szépet, a szentet.

Mostanában sokszor fogalmazódik meg bennem gon-
dolatként, mi lesz egyházi épületeink sorsa. A közösségüket 
vesztett, egykor nagy gyülekezetek kiüresedett templomai 
főleg itt, a Dél-Dunántúlon nagy fejtörést okoznak sokunk 
számára. Egyik oldalon az épület – szakrális hely – megma-
radásával kapcsolatban ott van az az érv, hogy ha nincs már 
mögötte gyülekezet, amely fenntartaná, használná: bont-
suk le. Másik oldalon viszont ott a kérdés, hogy egy temp-
lom „templom” marad-e közösség nélkül is. Természetesen 
szempont lehet egy épület műemléki értéke, az adott tele-
pülésen betöltött építészeti értéke is, ahol felfedezhetjük 
az egykori gyülekezetben élők, templomépítők gondolata-
it, érzéseit, de ezek a szempontok számomra kevésbé vála-
szolják meg azt a kérdést, hogy mitől templom egy épület.

Ott, ahol kitelepített, megerőtlenedett gyülekezeteink kö-
rében fájdalmasan jönnek elő ezek a kérdések, számomra döb-
benetesen hangzik fel Dávid király vallomása, amikor Istennek 
hajlékot akar építeni kőből. Ebben a helyzetben kapja meg Ná-
tán prófétán keresztül a választ elképzelésére az Úrtól, aki Dá-
vidnak ezt mondja: „…az Úr akarja a te házadat építeni.” Szinte 
játszik az Úr ezzel a szóval: ház. Dávid a kőből épített, fenséges 
épületre gondol, amelyet Isten ígérete szerint majd utódja, Sa-
lamon építhet meg, míg Isten Dávid házáról beszél, ami népét 
jelenti. Az Úr ezt a házat építi, ahogy tette ezt már korábban is.

Ekkor mondja ki Dávid: „Senki sincs hozzád fogható…” 

Mi ott vagyunk kérdéseinkkel, vívódásainkkal, Isten pedig 
olyan választ ad, amely a feje tetejére állítja az általunk szi-
lárdnak hitt világot. Kezeink munkája körül forgunk, Isten 
pedig saját teremtő, szeretetét megmutató munkájára irányít-
ja fi gyelmünket. Sokszor látom így egyházunk nagy törekvé-
seit is, ahogyan igyekszünk, tervezünk, véleményeket, stra-
tégiákat fogalmazunk meg, és közben mintha az Úr moso-
lyogva fi gyelné, ahogyan elszaladunk az ő kegyelmes, apró 
csodákban megélhető tettei mellett. Ő építi a házat, nem mi. 
Ő állítja fel nagyszerű szakrális tereinket, csak nem kőből, fá-
ból, hanem megbocsátásból, szeretetből, kegyelemből építi. 
A teret jelenléte szenteli meg, ahol igéje hangzik, ahol meg-
élhetjük a közösségben a vele való találkozás örömét, ahol ő 
szolgál nekünk. Dávid ígéretet kap Nátán próféta közvetíté-
sével: „Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, föl-
emelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szi-
lárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteleté-
re, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, 
és ő az én fi am lesz.” (2Sám 7,12–14) Míg a legtöbben Sala-
monra, Dávid fi ára gondolnánk, addig a próféta szavai arról 
a Krisztusról beszélnek, aki az Úr szándéka szerint a legcso-
dálatosabb templomot építette fel, azt a házat, amelyen a po-
kol kapui sem fognak diadalmaskodni: az egyházat. Ez a lel-
ki épület, ahol a csodák történnek, ahol betegek gyógyulnak, 
ahol hirdettetik az evangélium, ahol az élő Úr Jézus Krisz-
tus jelen van – ez az a ház, amelyről az Úr beszél Dávidnak.

Míg a kérdések – mi legyen magukra maradt temploma-
inkkal? – megmaradnak, addig az Úr ígérete szerint éljük meg 
azt a teret, időt, amelyet ő maga épít, szentel meg: ahol Jézus 
megérinti lelkünket, megváltoztat, és így épít bennünket is.

Dávid így imádkozik: „Senki sincs hozzád fogható, sőt nincs 
is rajtad kívül isten…” Valóban nincs isten rajta kívül, hiszen 
minden mást az ember épít, „teremt”, míg az Úr maga építi, 
teremti azt, akik vagyunk: gyermekei. Jézus ezért fejezi be a 
Miatyánk imádságot így: „…mert tied az ország, a hatalom és 
a dicsőség”. Amivel ezt fejezi ki: te vagy egyedül Isten, aki épít.
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T A N U L M Á N Y O K

 * A tanulmány az Evangélikus Hittudományi Egyetem EFOP-3.5.2.-17- 
2017-00003 számú, Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések 
fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák 
terén a Dél-alföldi régióban című projekt-anyagának része.

„Nézzétek, hogyan szeretik egymást!”
A segítő szolgálat példaképei az egyháztörténetben*

g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

 Az ókori egyházi szervezet és tanítás kialakulása – 

Augustinus (354–430)

A pünkösdkor született és az apostoli szolgálat nyomán el-
terjedő kereszténység helyzetét a missziói dinamizmus és 
a külső, politikai üldözés határozta meg az első három év-
században. A belső közösségre és az adott társadalmi mik-
rokörnyezetre adott válaszok meghatározó jellegzetességei 
a messzemenő szolidaritás és a krisztusi szeretetből fakadó 
anyagi és lelki felelősségvállalás voltak. Mindezt Kelszosz-
nak, a kereszténységgel szemben egyébként kritikus 2. szá-
zadi fi lozófusnak a megjegyzése adja vissza a leghívebben: 
„Nézzétek, hogyan szeretik egymást!”

A kereszténység erősen mozgalmi, önszerveződő kö-
zösségi jellege a 4. század során alakult át messzemenően, 
amikor bevett, majd egyedüli államvallássá lett a Római 
Birodalomban. Az egyház ettől fogva társadalmi és poli-
tikai értelemben is szerves része lett a mindennapoknak, 
amivel – sajátos érdeklődésünk szempontjából – szolgálata, 
közösségi felelősségvállalása is jelentősen kibővült. Jelen-
tősen átalakítottak sajátos, bibliai teológiából fakadó em-
ber- és közösségképen alapuló tanításukkal olyan területe-
ket, mint a jogrendszer és az igazságszolgáltatás, a hadvi-
selés, a társadalmi gondoskodás, a család és a közerkölcs, 
hogy csak néhány példát említsünk.

Az ókornak ezt a szakaszát (4–5. század) az egyház-
atyák korának nevezzük. Az atyák közül magasan kiemel-
kedett minden idők egyik legnagyobb teológusa és lelki-
pásztora, Augustinus (354–430). Életútja Észak-Afriká-
ból indult, ahol a helyi római elit köreiben kiváló iskolai 

képzésben részesült. Itáliai tanulmányai és munkálko-
dása során lett kereszténnyé Milánóban, majd hazatér-
ve teológiai műhelyközösséget alapítva püspökként szol-
gált Hippóban. Nevéhez köthető többek között a szent-
háromságtan, az Isten kegyelméről és számtalan további 
hit- és erkölcsi kérdésről szóló tanítás mértékadó formá-
ba öntése.

Élete végén az európai viszonyokat teljesen felforgató 
népvándorlás drámai következményeivel kellett szembe-
néznie Észak-Afrikában. A vandálok – hadjárataik során – 
ostrom alá vették püspöki városát, Hippót is. Az ostrom, a 
győztes hódítók véres haditetteinek idején elsősorban lel-
kipásztorként kellett helytállnia a rá bízott közösségben, 
amelynek tükre az „Isten városáról” írt könyvsorozata. Eb-
ből merítjük a szupervíziós megbeszélés alapjául szolgá-
ló szövegrészletet is:

„Azt gondolják, hogy valóban nagy bűnt vetnek a ke-
resztények szemére, midőn a keresztények fogságának túl-
zói még azt is hozzáfűzik, hogy nemcsak mások feleségén és 
menyasszonyán, hanem még az Istennek szentelt szüzeken 
is erőszakot követtek el. E kérdéssel kapcsolatban vitánk 
nem a hit, nem a kegyesség, nem a tisztaságnak nevezett 
erény, hanem inkább a szemérem és az ész szűk korlátai 
közé terelődik. Itt nem annyira arra törekszem, hogy ide-
geneknek feleljek, hanem hogy a mieinket vigasztaljam. El-
sősorban bizonyított és elfogadott tény, hogy a helyes élet-
re ösztönző erény a lélekben lévő székhelyéből parancsol 
a test tagjainak, és a test szentté a szent akarat gyakorlása 
által lesz. Ha ez az akarat rendületlenül és szilárdan meg-
marad, másvalaki bármi olyat kövessen el a testen vagy a 
testben, amit csak bűn elkövetésével lehetne kikerülni, ak-
kor a szenvedő felet nem terheli bűn. De mivel más testén 
olyat is el lehet követni, ami nemcsak fájdalmat, hanem bu-
jaságot is jelent, ezért az ilyen eset, ha nem is foszt meg az 
állhatatos lélekkel megőrzött tisztaságtól, azonban még-
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„Nézzétek, hogyan szeretik egymást!” a

is szégyenérzetet támaszt, nehogy azt higgyék, hogy saját 
beleegyezésével történt az, ami talán a test bizonyos gyö-
nyöre nélkül nem történhetett meg.

Micsoda emberi érzés az, amelyik nem bocsátana meg 
azoknak, akik azért követték el az öngyilkosságot, nehogy 
valami ilyen érje őket? Viszont nem fél a balgaság vádjától 
az, aki szemrehányólag fordul azok felé, akik nem akar-
tak öngyilkosok lenni, nehogy saját bűnükkel felülmúlják 
mások bűnét? Ugyanis, ha senkinek sem szabad önhatal-
múlag még azt a másik embert sem megölnie, akinek meg-
ölésére a törvény engedélyt adott, akkor valóban gyilkossá 
válik az is, aki önmagát öli meg. […] Az ember, aki rosszat 
sohasem csinált, miért tegyen rosszat magának? Az ilyen, 
amikor öngyilkos lesz, ártatlan embert öl meg, hogy más 
bűnöstől ne szenvedjen. Tehát önmagával szemben azért 
kövessen el bűnt, hogy más vele szemben ne kövessen el?” 
(Isten városáról, I, 17–18.)

A középkori keresztény civilizáció – 

Árpád-házi Erzsébet (1207–1231)

Az érett középkor az egyik legmagasabb csúcspont az egy-
más követő európai civilizációk történetében, amelynek 
alapját a keresztény vallás elterjedése teremtette meg. Mint 
minden vallási alapú világrend, ez a korszak is hordozott 
magában ellentmondásokat – ugyanakkor viszont arra is 
törekedett, hogy a kereszténység ne csak elmélet, hanem 
a mindennapi életet átjáró értékrend, életforma is legyen. 
Ebben a korszakban (a 10. és 13. század között) hozott át-
fogó eredményt a kontinens nagy részén a kora középkor-
ból elindított misszió, amelynek nyomán megszületett a 
népegyház, s vele az az igény is, hogy a keresztény – Krisz-
tus-követő – emberek konkrét életformaként élhessék meg 
mindazt, ami a hitük tartalma. A kereszténységnek ezt a 
széles néptömegekben meggyökerező vallási tartalmát a 
„Krisztus követése” (imitatio Christi) kifejezés határozza 
meg a legtisztábban: ez magában foglalta az egyház belső, 
hitbeli megújulását, a szociális gondoskodás és szolidari-
tás kultúráját, valamint a kifelé – még nem keresztény te-
rületekre – irányuló missziót.

A középkori keresztény magaskultúra a kereszténység-
hez tartozással Isten gyermekeinek méltóságát hozta ma-
gával, amely az amúgy jelentős társadalmi és vagyoni kü-
lönbségeket alapvetően igyekezett ellensúlyozni. A hitélet 
és vallásos aktivitás többé nem korlátozódott az egyházi 
vagy világi elitre, hanem népmozgalommá nőtte ki ma-
gát. A laikusok körében szerveződő egyházi közösségi sej-
tek nagy kihívást jelentettek mind az egyházi, mind a vilá-
gi életben, hogy miképpen találhatják meg szervezett – és 
mai szóval élve: „minőségbiztosítás alatt álló” – helyüket. 
A férfi ak számára ez könnyebb helyzetet jelentett a hagyo-
mányos keresztény szerzetesség védőernyője alatt, de még 

e körben is a kolduló rendek – ferencesek, domonkosok, 
ágostonosok – színre lépése kínált megfelelő megoldást. 
Ebben a folyamatban a legkiemelkedőbb szerepet Assisi 
Ferenc (1180 k. – 1226) játszotta, aki a Jézustól tanult és az 
apostolok szolgálatán tájékozódó bibliai alapra helyezte a 
Krisztus-követést. Számára az apostoli szegénység mellett 
a népesebb városokhoz közeli prédikáló és szolgáló jelen-
lét volt a legfontosabb újítás.

Ennél is nehezebb helyzetben voltak az aktív keresztény 
életformára fogékony nők, akiknek a társadalmi mozgás-
tere lényegesen szűkebb volt a férfi akénál. Mekkora önál-
lósággal, milyen pártfogás vagy védelem alatt találhatják 
meg szolgálatukat az erősen strukturált középkori egyhá-
zi és világi életben? Erre a kérdésre a legragyogóbb választ 
Árpád-házi Erzsébet magyar királylány és türingiai őrgróf-
né személyében találta meg az egyház. Erzsébet II. András 
magyar király és meráni Gertrudis lánya volt, akit négy-
éves korában jegyeztek el, majd házasítottak ki Németor-
szágba. Mozgalmas élete során – tizennégy évesen kötött 
szerelmi házasságot Lajos őrgróff al, három gyermeknek 
adott életet, és húszesztendősen meg is özvegyült – mind-
végig mélyen elkötelezett vallásos életet élt. Egyéni kegyes-
sége az imádság, aszkézis mellett nagy erővel mutatkozott 
meg a szociális gondoskodásban – például keresztanyasá-
got vállalt alattvalói körében, hogy ajándékokat oszthas-
son a családoknak –, rövid özvegyi időszakában ez a mar-
burgi beteg- és szegénygondozó ispotály megalapításában 
és vezetésében teljesedett ki.

Mindössze néhány évvel a halála után, 1236-ban avat-
ta szentté a középkori egyház. A rekordgyorsaság is jelez-
te, hogy személyében találta meg az új vallásos női élet-
forma példaképét a középkori egyház. Bár társadalmi stá-
tusza jelentősen kiemelte őt, mégis családos asszonyként, 
édesanyaként, önkéntesen másoknak odaadóan szolgáló 
öz vegy ként sokaknak adott mintát és bátorítást az egész 
kontinensen: a betegek és rászorulók gondozásával, a ma-
gas státuszú és jómódú emberek szociális felelősségválla-
lásával, a gyermekek iránti nagy szeretetével. A ferences 
emlékezet úgy őrzi, mint aki a rend alapító atyja, Assisi 
Ferenc mellett a rend édesanyjává tudott válni, aki lelki-
leg is táplálni és nevelni tudta a kiterjedt közösség tagjait.

Álljon itt két történet a szentté avatási eljárás során rög-
zített vallomásokból: „Boldog Erzsébet, amikor még az e 
világi dicsőség állapotában élt, titokban magához vett egy 
beteg koldust, akit borzasztó volt még nézni is, mert vala-
milyen fejbetegségben szenvedett. Saját kezével nyírta le 
borzasztó haját, fejét az ölébe vette, majd megmosta gyü-
mölcsöse rejtekében, mert el akarta kerülni, hogy meglás-
sák az emberek. Amikor aztán szolgálói meglepték és kor-
holták, ő csak nevetett.”

„Továbbá azon a napon, amelyen bőkezűen 500 márka 
alamizsnát osztott szét, mivel az ugyanazon napra következő 
éjszaka világos volt hold ragyogása miatt, miután a jobb erő-
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ben levő szegények már elmentek, igen sokan a gyengébbek 
és a betegek közül ott maradtak, leheveredve az ispotály ke-
rítése mentén, és az udvar szögleteiben. Amikor az udvaron 
áthaladva Boldog Erzsébet meglátta őket, így szólt övéihez: 
»Lám, a gyengébbek itt maradtak, hát akkor adjunk nekik 
még valamit!« És elrendelte, hogy adjanak mindegyiknek 
6-6 kölni dénárt, és nem akarta, hogy a gyerekek keveseb-
bet kapjanak. Ezután kenyeret hozatott, és kiosztotta nekik. 
Miután ez megtörtént, ezt mondta: »Azt akarom, hogy az 
örömük teljes legyen, gyújtsunk tehát tüzet!« És nagy tüzet 
gyújtatott, és sokak lábát megmosatta és bekenette. És a sze-
gények énekelni kezdtek, és nagyon jól érezték magukat. Ezt 
hallván Boldog Erzsébet így szólt: »Íme, megmondtam nek-
tek, hogy boldoggá kell tennünk az embereket.« És maga is 
együtt örült az örvendezőkkel.” (J. Horváth – Szabó 2001)

A reformátori hitújítás kora – 

Luther Márton (1483–1546)

Az evangélikus reformáció kezdete 1517. október 31., amikor 
Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes kilencvenöt 
tételének közreadására emlékezünk. A reformáció közép-
pontjában a tisztítótűzből szabadulást ígérő búcsúcédu-
lákkal való visszaéléseken túl a középkori civilizáció kere-
tei közé szorult egyház hit- és tanításbeli megújulása állt, 
mindenekelőtt a Bibliában rögzített és hirdetett igéhez való 
visszatéréssel. Ez az evangélikus szó eredeti értelmében vett 
„evangéliumi” megújulás szerteágazóan változtatta meg 
nemcsak az egyházi, de a kulturális és társadalmi struktú-
rákat is. A keresztény életforma az általános vallásos előírá-
soktól és szokásoktól elszakadva személyes elköteleződés-
ként alapul szolgált a világi hivatásokban élő keresztények 
egyenlő megbecsüléséhez, a papi nőtlenség eltörléséhez, a 
gyülekezeti közösségben való gondolkozásnak a hierarchi-
kus irányítással szembeni megerősítéséhez. Általános tár-
sadalmi téren így a munkaerkölcs és a hivatások etikája, a 
családi élet alapközösségként való megbecsülése, a nevelés 
és képzés kiemelkedő szerepének és a korábbiaknál sokkal 
nagyobb szabadságának a hangsúlyozása lett tapasztalha-
tó. A reformáció nyomán útjára induló protestantizmussal 
megjelentek az olyan jelenségek, mint a prosperitás, a szer-
vezett társadalmi szolidaritás vagy a világnézeti tolerancia.

Luther intenzíven formálódott életének személyes küz-
delmei során. Szerzetesként az Istennek tetsző élet elkötele-
zettje volt, ebben viszont éppen az ember minden jó szándé-
ka és cselekedete ellenére is valóságos elégtelenséget, a mégis 
bekövetkező bűnök miatti felemás tökéletlenséget tapasztal-
ta meg. Ezen nem segíthetett a középkori egyház előírásai-
hoz és szokásaihoz való külső alkalmazkodás sem. Ebben az 
Isten szavára, igéjére hagyatkozó hitbeli megújulás hirdető-
je lett. A hit – a személyes bizalom és Istenre hagyatkozás – 
hangsúlyozása ellenfeleiből azt a kritikát váltotta ki, mint-

ha a kereszténységről azt tanította volna, hogy valamiféle 
belső, lelki dolog, amiben másodlagos, érdektelen az életvi-
tel, a cselekedetek, a hittel egyező aktivitás. Luther azonban 
csak az érdemszerzőnek tartott és tradicionalista jó cseleke-
detek elégtelenségét hangsúlyozta, az őszinte hitet ellenben 
a valódi megújulás, a hiteles és tartalmas szolgálat előfelté-
teleként hangsúlyozta. Ebből következett, hogy Luther és a 
további protestáns reformátorok munkája nyomán határo-
zottan átalakult: kiterjedt, szervezettebbé és aktívabbá vált a 
hitéletből fakadó új, egyházi és társadalmi felelősségvállalás.

Álljon itt két idézet a német reformátortól: „Jegyezd 
meg ezt a példázatot: a napnak két része: a fénye és a me-
lege. Nincs olyan hatalmas király, aki a nap sugarát meg 
tudná hajlítani vagy irányítani tudná: a napsugár szilárdan 
megmarad állásában. De a melegét lehet irányítani és haj-
lítani, az mindenhol jelen van a nap körül. Ugyanígy kell 
a hitnek is mindig mozdíthatatlanul megmaradnia a szí-
vünkben, nem hagyhatjuk el, míg a szeretet meghajolhat, és 
irányítható úgy, hogy megértse felebarátunkat, és követni 
tudja őt. Vannak, akik sebesen tudnak rohanni, mások jól 
futnak, ismét mások alig vánszorognak. Ezért nem szabad 
saját erőnkre tekinteni, hanem a testvérünkére, hogy az ör-
dög szét ne tépje a hitben gyengét, ha az követni akarja az 
erőset.” (Prédikáció Wittenberg népének Invocavit vasár-
napjára, 1522. március 9. LVM 6: 217. o.)

„Látod tehát, ha felismerjük, hogy amit Isten adott ne-
künk, az mind milyen nagyszerű és értékes, akkor – aho-
gyan Pál mondja – egyszerre kiárad szívünkbe a Lélek által 
a szeretet, amellyel szabadok, derűsek, mindenre képes se-
gítők, minden szorongatásban győzelmesek, embertársaink 
szolgái, mégis nem kevésbé mindenek urai vagyunk. Akik 
pedig nem ismerik fel, amit Krisztus által kaptak, azoknak 
Krisztus hiába született meg, azok feltűnnek cselekedeteikkel, 
de az ajándékul kapott dolgok ízét és értelmét soha fel nem 
fogják. Ahogyan tehát embertársunk szükséget szenved, és a 
mi feleslegünkre szorul, úgy Isten előtt mi is szükséget szen-
vedünk, és rászorulunk az ő könyörületére. Hasonlóképpen, 
ahogyan mennyei Atyánk nekünk Krisztusban önzetlenül 
segített, úgy nekünk is önzetlenül kell segítenünk a mi em-
bertársunknak, testünkkel és annak cselekedeteivel, és min-
denkinek a másik számára mintegy Krisztussá kell lennie, 
hogy egymás Krisztusává legyünk, és mindenkiért magává 
Krisztussá, vagyis igazi keresztyénekké.” (Luther 1983, 61. o.)

A pietizmus, a gyakorlati kereszténység kora – 

August Hermann Francke (1663–1727)

A protestáns reformációt és a katolikus ellenreformációs 
lépéseket követően Európa kereszténysége felekezeti szem-
pontból megosztottá vált. Az ellenérdekelt felek a következő 
évszázad során nemcsak az egyház, hanem a világi ural-
kodók körében is igyekeztek szervezkedni a katolicizmus 
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„Nézzétek, hogyan szeretik egymást!” a

helyreállítása, illetve a protestantizmus megőrzése érde-
kében. A tragikus következményekkel járó összecsapás, a 
harmincéves háború (1618–1648) hatalmas pusztítást ha-
gyott maga után, amit a vallási kérdések megközelítésének 
gyökeres megváltozása követett. Az „utolsó európai val-
lásháborút” követően megrendült a hittani dogmák iránti 
engedelmesség, akárcsak az egyházszervezet és hierarchia 
tekintélye is, mert e kettőt különösen is felelősnek tartották 
a konfl iktusok elfajulásáért.

A háború utáni protestáns egyházi és teológiai újraépít-
kezést részben a felvilágosodás, részben a belső egyházi meg-
újulási mozgalom, a pietizmus határozta meg. A pietizmus 
központi célja a praxis pietatis, azaz a gyakorlatban is meg-
élt biblikus hit, amely a személyes meg győződésen s nem a 
külső egyházi tekintélyeken tájékozódik. A mozgalom min-
denekelőtt a Biblia tanulmányozását igyekezett megvalósíta-
ni: a gyülekezeti és házi bibliakörök és a konfi rmációi okta-
tás bevezetésével, a lelkészképzés reformjával és a misszióval 
felkeresett népek nyelvére való bibliafordításokkal. A gya-
korlatban ez a széles körű bel- és külmissziói munkát, az is-
kolai képzés felértékelődését, a háborút követő súlyos társa-
dalmi visszaesés kárvallottjainak felkarolását hozta magával.

A pietista megújulás fenti programját Philipp Jacob Spe-
ner (1635–1705) fogalmazta meg Pia desideria című írásá-
ban. A mozgalom tényleges központja a szászországi Halle 
városa lett August Hermann Francke több évtizedes szol-
gálatával, aki előbb a város környékén, majd magában a 
városban töltött be lelkészi állást. Hamarosan iskolát és 
árvaházat alapított, amelyet élete végéig energikus mun-
kával fejlesztett tovább kétezer fős intézménnyé. Ebben a 
központban alakult ki az első „szeminárium”, azaz peda-
gógiai képzést nyújtó főiskola és egy többirányú szakis-
kola, innen indult ki más földrészekre a missziói munka. 
Francke több átdolgozással papírra vetette „világreformját” 
(Generalreform), amelyet Istennek a hallei eredményekben 
megmutatkozó kiválasztására alapozott. Ezt a munkát te-
kintette kiindulópontnak a szász, majd német, európai és 
világméretű megújuláshoz, amelyben a kereszténység hit-
beli és az egész emberiség felé gyakorlatban is megmutat-
kozó tartalma egymáshoz kapcsolódva bontakozhat ki.

A pietizmus köréből két idézetet veszünk alapul: „Ér-
tessük meg az emberekkel: ne higgyék, hogy a keresztény-
ségben elég a tudás, hanem sokkal inkább szükséges a gya-
korlat. A mi szeretett Megváltónk különösen a szeretetre 
utal, amely az ő tanítványainak igazi ismertetőjele […] Ter-
mészetesen a hívő és a hit által boldog ember egész élete 
az isteni parancs betöltése a szeretetben. Ezért ha a keresz-
tyének között elsősorban egymás iránt, de más emberek 
iránt is gyakorlativá lesz a szeretet, akkor majdnem min-
den megvalósul, amit kívánunk […] ebben gyakoroltatni 
is kell az embereket, hogy ne hagyjanak fi gyelmen kívül 
egy alkalmat sem, amikor felebarátjukkal szeretetet gya-
korolhatnak.” (Spener 1993, 3. javaslat)

„Az egyetemeknek kellene a tulajdonképpeni vetemé-
nyeskerteknek lenniük, s ugyanígy Isten szemináriumai-
nak, amely által minden felépülhetne, megjavulhatna és 
termőre fordulhatna, mivel szinte minden világi és egy-
házi hivatalt az itt végzettek foglalnak el. (…) (Az egye-
tem) olyan formában lenne kialakítva, és az isteni áldás 
alatt oly szorgosan, alaposan és bölcsen lenne plántálva és 
gondozva, hogy ezekből a jól ápolt növényekből és fákból 
az ember mindig és időről időre kivehetne, hogy más he-
lyekre és más országokba, az egész világ minden tájára és 
minden népek közé átültesse, és teljes gyümölcsüket vár-
ja, és azt örömmel élvezhesse.” (August Hermann Fran cke: 
Großer Aufsatz [1719], idézi Breul 2014.)

Az evangélikus diakónia atyja – 

Wilhelm Löhe (1808–1872)

Az 1789-es francia forradalom után új szakaszába lépett 
az európai felvilágosodás, amelyet a születőben levő nagy 
ideológiák – a liberalizmus, a kommunizmus és a naciona-
lizmus – mellett általánosan elterjedt és elfogadott racio-
nalizmus határozott meg. Nem volt ez másként a protes-
táns teológiában sem, különösen Németországban. Egyre 
inkább előtérbe került a vallásosság fogalma, amelynek 
egyszerre igyekeztek vallásfi lozófi ai, vallásfenomenológi-
ai és jogi értelmezést is adni. A vallás teológiai újrafogal-
mazásában az első jelentős lépéseket Friedrich Schleier-
macher (1768–1834) tette meg. A megújított felfogásban 
részben Schleiermacher, részben Immanuel Kant (1724–
1804) hatása alatt egyre inkább a mindenható Isten iránti 
csodálatot és a vallásos erkölcs rendszerét állították a kö-
zéppontba. A vallásos elköteleződés az egyházi hovatar-
tozás mellett egyre inkább megtelt felvilágosult és polgá-
ri erénytartalmakkal, amelyeknek egyik legfőbb mércéje 
lett a köz javának a szolgálata. A 19. század során ebben a 
szellemben tették le – különösen is protestáns, evangéli-
kus hagyományú államokban – a későbbi jóléti, szociális 
szolidaritásra törekvő államok alapjait. A protestánsok 
széles körei köteleződtek el a haladó eszmék és társadal-
mi programok szolgálatára.

Ebben a szellemben folyt a teológiai oktatás mind az 
erlangeni, mind a berlini egyetemen, amikor Wilhelm Lö-
he az 1820-as években ott töltötte tanulmányi idejét. Löhe 
sokgyermekes, pietista szellemiségű családból származott. 
Talán ebből is következett, hogy teológiai felfogása nem 
egyezett a kor vezető oktatói által képviselt irányvonallal, 
ami hamarosan megmutatkozott mind érdeklődésében, 
mind megnyilatkozásaiban. Egyre mélyebben kötődött az 
evangélikus hitvallásos irodalomhoz, ennek szellemében 
nyíltan elutasította az 1817-ben uralkodói nyomással létre-
hozott (evangélikus és református) porosz uniót. Ugyan-
csak határozottan kiállt a pietizmusban hagyományosan 
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nagy elkötelezettséggel végzett külmisszió mellett. Lelké-
szi és teológiai munkássága 1837 után bontakozott ki a ba-
jorországi Neuendettelsau lelkészeként: hamarosan misz-
sziói egyesületet alapított, majd nők számára elindította a 
diakonisszaképzést, illetve létrehozta a diakonissza anya-
házat, amely az 1850-es évektől kezdve dinamikus fejlődés-
nek indult. Mindkét intézmény ma is meghatározó jelentő-
ségű mind nagyságában, mind küldetésében bajorországi, 
sőt németországi viszonylatban is. Megalapozó tevékeny-
sége miatt Wilhelm Löhét tekintjük a modern kori dia-
kónia legnagyobb hatású szervezőjének, s ehhez hasonló-
an az újabb német missziói munkaág megteremtőjének.

Idézetek a rendkívül termékeny tollú Löhe írásaiból:
„Mit akarok? Szolgálni akarok.
Kinek akarok szolgálni? Az Úrnak az ő nyomorultjai 

és szegényei között.
És mi az én jutalmam? Nem jutalomért, sem köszöne-

tért szolgálok, hanem hálából és szeretetből.
Az a jutalmam, hogy ezt megtehetem.
És ha közben tönkremegyek? Ha rámegyek, akkor rá-

megyek, mondta Eszter, aki ŐT nem is ismerte, akinek ked-
véért én odavesznék, és aki hagy engem odaveszni.

És ha közben megöregszem? Akkor úgy fog zöldellni a 
szívem, mint egy pálmafa, az Úr meg fog elégíteni kegye-
lemmel és irgalommal.

Békében megyek, és nem aggódom semmiért.” (Wil-
helm Löhe: Diakonisszafogadalom)

„A szolgáló odafordulás az emberek és a világ felé 
nincs a keresztények jókedvére bízva. A diakónia nem 
végezhető az egyház mérlegelése szerint, és nem szen-
vedhet mulasztást. A testvérszeretet sokkal inkább a ke-
reszténység lényegében, a diakónia pedig az egyház lé-
nyegében gyökerezik. A szeretetszolgálat nem csupán 
az egyház egyik életmegnyilvánulása, úgyhogy a diakó-
nia híján ugyan valamiféle fogyatkozása van az egyház-
nak, de attól még továbbra is egyház maradna. A diakó-
nia maga az egyház, tudniillik az egyház a maga szolgá-
latkészségében.” (Ost 1992)

A hazai evangélikus diakónia Jó Pásztora – 

Sztehlo Gábor (1909–1974)

A magyarországi evangélikusság a reformátori időszakra 
visszanyúlva, a pietizmus és a felvilágosodás hatásai alatt 
az erőteljes ellenreformáció és a Habsburg elnyomás el-
lenére is kivette a részét a hazai szeretetszolgálatból. Az 
oktatás-nevelési és diakóniai intézményeket a 20. század 
történelmi megpróbáltatásai: a trianoni békeszerződés, 
a nemzetiszocialista és kommunista diktatúra egyaránt 
megtépázták. A II. világháborút követő években ennek 
a tortúrával teli időszaknak a végére tett pontot az álla-
mosítás. A szélsőbaloldali diktatúra negyvenöt esztendős 

időszakában az egyházak – köztük a legkisebbnek számí-
tó evangélikus egyház is – elszenvedői voltak a rendszer 
ateista, durván egyház- és vallásellenes elnyomásának, 
amelynek a kereszténység teljes felszámolása érdekében 
tett lépései mind az egyházak társadalomból való kiszo-
rítását célozták meg. Ez a folyamat – amelyet elfogadott, 
bár nem tudományos kifejezéssel „gettósításnak” szoktunk 
nevezni – minden vallásosságot a templomok falai közé 
igyekezett beszorítani, száműzve nemcsak a nyilvános-
ságból, hanem a közintézmények és a családok életéből is.

A szocializmus fél évszázados távlata alatt törekedett 
a rendszer arra is, hogy az egyházakat valamilyen formá-
ban kooperációra vegye rá. Az adott politikai kontextus-
ban minden történelmi felekezet körében megjelentek a 
sajátságos kontextuális vonásokat hangsúlyozó teológi-
ai gondolatok: a béketeológia, a szolgálat teológiája, illet-
ve evangélikus keretekben az úgynevezett diakóniai teo-
lógia. Ennek kidolgozásába számos hazai és nemzetkö-
zi szakember is bekapcsolódott, itthon elsősorban Káldy 
Zoltán püspöksége (1958–1987) idejére esett monopóliu-
mának időszaka. A diakóniai teológia legnagyobb önel-
lentmondása abban állt, hogy a közszolgálatra is nyitott 
hozzáállás ellenére az egyház érdemben el volt szigetel-
ve a szeretetszolgálat intézményes gyakorlásának szinte 
minden lehetőségétől.

A viharos idők kiemelkedő egyháztörténeti alakja volt 
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, aki sokrétű és forma-
bontó kezdeményezésekkel nyitotta szélesre az evangélikus 
egyház horizontját a társadalmi szolgálatban. Finn mintára 
népfőiskolát szervezett Nagytarcsán, majd a vészkorszak-
ban a zsidóság életmentésére, majd a kilátástalan helyze-
tű hadiárvák mentésére vállalkozott. Az általa létrehozott 
és fenntartott otthonokban nemcsak ellátásra, sőt gondos-
kodásra találtak a bajba jutottak, hanem az általa kidolgo-
zott „gyerekköztársaság” keretében egyéni, közösségi és 
demokratikus társadalmi életre való felkészítésre is. A ké-
sőbbiekben is diakóniai intézmények szervezésével és ve-
zetésével volt megbízva az egyre szűkülő lehetőségek kö-
zött. Emlékét, nevét ma idehaza közterületek, emlékművek, 
diakóniai és oktatási intézmények örökítik meg, Izraelben 
pedig az Igazak Kertjében is helyet kapott. Az evangélikus 
egyház mai diakóniai szolgálatának legnemesebb hagyo-
mányait őbenne találhatjuk meg.

Sztehlo Gábor hagyatékában található a következő rö-
vid fogalmazvány: „Jézus Krisztus kezeinek a hivatala. 
Nincsen egyház diakónia nélkül, és diakónia sem lehet 
egyház nélkül. Az egyház ismertető jele a diakónia. A dia-
kónia nemcsak egy speciális munkája az egyháznak, ame-
lyet csak ott lehet folytatni, ahol a megfelelő körülmények 
és feltételek adva vannak. Azután nemcsak egy olyan mun-
kaága az egyháznak, ahová különleges képességű munká-
sokra van szükség, és ha azok nem állnak rendelkezésre, 
akkor diakónia nem lehet az egyházban. Ahol Isten igé-



2 4 7  c

A diakónia szociáletikai alapjai a

A diakónia szociáletikai alapjai
g  B É R E S  T A M Á S

je szól és Isten szent Lelke munkálkodik, ott diakónia is 
van. Egyrészt mert Isten igéje nem tér vissza üresen, tehát 
mint gyümölcs jelentkezik, de másrészt a diakónia mint 
az egyház élettel való igehirdetésének formája, a bizony-
ságtétel egyik ténye elengedhetetlen, szükségszerű követ-
kezménye az egyház életének mint Krisztus testének éle-
téhez.” (Sztehlo Gábor kézirata)
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 A diakónia fogalma a szociáletika felől

A diakónia kifejezés kialakulásának kezdetétől közössé-
gi jelentést hordoz. A közösség számára lényeges, általá-
ban életbevágóan fontos események önkéntes segítőinek 
munkáját nevezi így már Platón is. Mivel a közösség tagjai 
számítanak az önkéntes diakónusok segítségére, szolgála-
tára, az önkéntesség csak a vállalt szolgálat elvállalásáig 
terjed. Ha az önkéntes a vállalt munkája végzése közben 
gondolná meg magát, és állna ki feladata ellátásából, azzal 
legtöbbször a közösségi élet rendjét veszélyeztetné. A dia-
kónia szó jelentése ebben az értelemben először köteles-
ségteljesítést jelölt, ami tartalmilag nem volt elválasztható 
az ókori görög világban néhány más szótól. Ilyen tartalmi 
rokonság fi gyelhető meg mindenekelőtt a fi lantrópia (em-
berszeretet) szóval, de a sort folytatnunk kell még az agapé 
(szeretet), az eleos (irgalom, könyörület) és a fi loxénia (az 
idegenek befogadása) kifejezésekkel. Homérosztól a nagy 
drámaírókon át a fi lozófusokon keresztül a hétköznapi élet 
sok területéig meghatározó volt az a magatartás, amelyet a 
mai kultúránkat is megalapozó antik görög világ szavaival 
írhatunk le. A diakónia az Újszövetségben sokféleképpen 

jelenti a rászorultak megsegítését. Az ebből kialakuló kép 
a közösségi szolgálat nélkülözhetetlen voltát állítja előtérbe 
elméleti, lelki és gyakorlati szempontból egyaránt. Az ige 
szolgálata itt megtalálja helyét az összegyülekező emberek 
materiális szükségleteit kielégítő asztali szolgálat mellett, 
de szó esik a megbékélés, az igazságosság, a lélek, sőt az 
ítélet meghirdetésének szolgálatáról is. A diakónia kifeje-
zés jelentésváltozataival úgy fogja át az Újszövetség köny-
veit, hogy az emberi élettel járó széles körű tevékenységek 
egységes hátterét fedi le. Bár a keresztény egyházakban 
az eltérő teológiai hagyományokkal együtt a diakónia is 
eltérő hangsúlyokat kap, mindenütt őriz azonos vonáso-
kat. A legfontosabb közös vonások közül kiemelendő, hogy 
a bajban levő ember megsegítése valójában Istennek adott 
válasz az élet ajándékaira. A diakónia ezért köszönet, a 
hála egyik konkrét kifejezési formája. Az ortodox keresz-
tény egyházakban a diakóniát a „liturgia után következő 
liturgiának” is nevezik, arra utalva, hogy az emberek ez-
zel folytathatják az istenismeret istentiszteletben elkezdő-
dő folyamatát. A protestáns egyházak életébe a diakónia 
interdiszciplináris életjelenségként vonult be, amelynek 
történelmi formái közül a „belmisszió” célja mellett ki-
emelkedik a kiterjedt, politikai és szociálpolitikai érte-
lemben egyaránt jelentős szervezeti gondoskodási háló 
létrehozása. A diakóniával az ember nemcsak más embe-
rekhez fordulhat oda nélkülözhetetlen segítőtársként, ha-
nem minden teremtmény felé is. Napjainkra, a nyilvánvaló 
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globális gondok idején a Föld az emberi kapcsolatok vilá-
gán túl egyre több szempontból szorul rá arra, hogy lakói 
ne csupán okosak legyenek, hanem értelmesek, bölcsek 
és hálásak is. A diakónia egységesíti és összefogja ezeket 
a válaszokat, amelyek egyszerre tekinthetők szakmának, 
hivatásnak, életszemléletnek, személyes megnyilvánu-
lásnak és világnézetnek is. Ennek megfelelően a diakónia 
nem végezhető ma eredményesen anélkül, hogy a segítők 
ne lennének tekintettel az emberi élet globális kapcsolat-
rendszerére. A diakónia az egyház életének megnyilvánu-
lása, amely a rászorulók segítése révén ad számot a Meg-
váltó szeretetének korlátlan érvényéről.

A szociáletika kérdéskörei a diakóniai szemlélet 

szemszögéből

A szociáletika fi lozófi ai értelemben véve a legsajátságosabb 
társadalomtudomány. Nem egyike a tudományok társada-
lommal foglalkozó körének, hanem első azon tudományok 
között, amelyek elméleti, spirituális és gyakorlati szinten 
is tisztázni kívánják a társadalom fennállásának és fenn-
maradásának legáltalánosabb, ugyanakkor aktuális ösz-
szefüggéseit. Ennek a szerepnek a hátterében magának az 
etikának a jellemzői állnak. Az etika már legkorábbi alkal-
mazásaiban is kettős feladatot látott el. Kereste és feltérké-
pezte az adott helyen, adott korban és adott helyzetben élő 
emberek közösségi szokásait, valamint válaszokat keresett 
arra az egyszerű, de külső és benső szempontok felhasz-
nálását egyaránt igénylő kérdésre, hogy a létező szokások 
jók-e, azaz megfelelőképpen szolgálják-e a közösség célja-
it. Amennyiben a diakóniai szemléletet annak felismeré-
seként határozzuk meg, hogy a másokhoz való önkéntes 
odafordulás a teremtményi kötelességünk egyetlen olyan 
szabadságot jelentő útja, amely az egyént és a közösséget 
materiális-fi zikai, spirituális-lelki és szellemi-eszmei terü-
leten egyaránt gazdagítja, a jó fogalmának is e három te-
rület közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot kell tükröznie. 
A diakóniai szemléletű szociáletika számára mérvadó jó 
fogalma ennek megfelelően elősegíti a három szempont 
hozzávetőleg azonos mértékű érvényre jutását: szükség 
esetén előtérbe helyezi az egyik vagy korlátozza a másik 
érvényesülését. Materiális-fi zikai szempontként mindenek-
előtt az emberi élethez szükséges és méltó mértékű életfel-
tételek biztosítása jön szóba: az étel, ruházat és lakhatás. 
Spirituális-lelki szempontból a közösség tagjaként való ön-
azonosítás biztosítása jön szóba, amely az önértékelés és 
a mások értékelésének alapja is. A szellemi-eszmei terület 
az embernek arra való egyéni és közösségi igényét fejezi 
ki, hogy életét értelmes tartalommal és célokkal tölthesse 
meg. Az egyházi keretek közt végzett diakóniai munka szel-
lemi-eszmei alapja az egyház Jézus Krisztussal való kap-
csolatában gyökerezik. Jelentheti ez azt a felfogást, hogy az 

egyház Krisztus teste, ezért minden tagja az emberi jogokat 
megelőzően már értékes és nélkülözhetetlen. Jelentheti a 
missziói küldetésnek való megfelelést. Megtestesülhet Jé-
zus gyógyítói, teljes életfeltételeket ajándékozó munkájának 
példaként való követésében, az Isten Jézusban megjelenő 
szeretetére adott adekvát válaszban stb. A diakóniai szem-
léletű szociáletika számára emiatt kiemelkedően fontos az 
emberi méltóság, az igazságosság, a közösségépítés elve és 
az evangélium hirdetése közötti kiegyensúlyozott kapcso-
lat. A szociáletika diakóniai szemlélete cselekvő elmélet: az 
etika alapvető kérdései a segítő munka hangsúlyai szerint 
kapnak helyet benne.

Egyéni és közösségi kapcsolatrendszerek

Az ember közösségi természetű lény. Ez a tapasztalat nem-
csak a növényekkel (szenzitív) és állatvilággal (animális) 
való kapcsolat ókori felismerését vagy a Maugli-kísérletek 
tanulságát fejezi ki, hanem megfelel a bibliai emberképnek 
is. „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal 
önmagának;mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, 
az Úrnak halunk meg.” (Róm 14,7–8) Közösségi vonása mel-
lett azonban az ember „értelmes”, „beszédre képes” lény is 
(), aki tudatosan alakítja ki életközös-
ségét és annak feltételeit. A tudatosság a közösség kialakí-
tásának lehetőségében, kötelességében és az érte vállalt fe-
lelősségben is megjelenik. Kapcsolatrendszereinkben Mark 
Granovetter (1973-as, később 1988-as) eredményei alapján 
megkülönböztethetünk erős és gyenge kapcsolatokat (1991). 
Az erős kapcsolatokat az érzelmi töltés, a ráfordított idő és 
a kölcsönös szolgáltatások cseréje határozza meg. A gyen-
ge kapcsolatokat ezzel szemben majdnem „ajándékba kap-
juk”. Ezekért nem sokat kell tennünk a szélesebb értelemben 
vett környező, információs és kulturális világ iránti aktív 
nyitottságon, érdeklődésen, annak fi gyelemmel kísérésén 
kívül. Granovetter megállapításainak felhasználásával el-
mondható, hogy az erős kapcsolatok az életfolytatás kere-
teit jelölik ki, meghatározzák a szűkebb körhöz tartozók 
szokásait, magatartását, többek közt az információkezelés-
sel kapcsolatos magatartást is. A gyenge kapcsolatok ezzel 
szemben jóval távolabbra nyúló hidat képeznek az egyén és 
a környező világ között. Nemcsak a széles körben elérhető 
információk mennyiségét határozzák meg, hanem a gyenge 
kapcsolatok sűrűségének növekedésével az egyének prob-
lémamegoldási képessége, kulturális vitalitása, reziliencia-
szintje is jelentősen növekedhet. A diakóniai munkában 
érezhető következmények között számon kell tartani, hogy 
a helyi egyház konkrét munkája sokrétűen ágyazódik be-
le az egyház területi, idő- és kultúrabeli jelenlétének széles 
kapcsolatrendszerébe. A helyi szokások, megszokások, el-
járások és magatartások minden esetben részét képezik az 
egyházi szokások egészének. Ennek a megújulás képessé-
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gére vonatkozóan közvetlen mentálhigiéniai előnyei is van-
nak a gyülekezetek, egyházi intézmények helyi diakóniai 
életében. Az egyéni és közösségi élet beágyazódási szintjei 
az egyén önismeretétől a társadalmi és intézményi életben 
való jártasságán át a virtuális világ gyakorlati végtelensé-
géig nyúlnak. A vallásos hit – akár egyéni, akár közösségi 
értelemben – nem egy elem ebben a sorban, hanem minden 
szintet áthatni képes személyes tényező. Az erős és gyenge 
kapcsolatok természetének és jelentőségének tudatosítá-
sa utat épít a közösség erejének gyógyító felhasználására.

Az emberi közösségek és az erények

Az erények emberi tulajdonságok, amelyek személyiség-
jegyekké, karakterekké állhatnak össze. Bár csábító lehe-
tőség úgy gondolni az erényekre mint felsorolható emberi 
tulajdonságokra, az erények nem merülnek ki egyenként, 
egymástól függetlenül felsorolható vagy megszerezhető tu-
lajdonságokban. Az Újszövetség „erényeit” megnézve azt 
látjuk, hogy ott végképp nem jó tulajdonságként, a begya-
korlás vagy rátermettség eredményeként szereplő értékek 
vannak felsorolva, hanem a hit következményeiként kiala-
kuló és azzal elszakíthatatlanul összetartozó képességek, 
például a „Lélek gyümölcsei ” néven. „A Lélek gyümölcse 
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hű-
ség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs tör-
vény” – olvassuk a Galata levél 5,22–23 szakaszában. Jézus 
szavaiban elsősorban, de az Újszövetség más rétegeiben is 
egyértelműen az Istenbe vetett hitből következnek ezek még 
akkor is, ha ilyen néven léteznek az emberi természetből 
fakadó tulajdonságok is. Az erények mind a fi lozófi ai etika, 
mind a protestáns gondolkodás területén sokat veszítettek 
vonzerejükből az elmúlt körülbelül fél évszázad során, de 
a legújabb etikák ismét előveszik és kezdik az eddigieknél 
nagyobbra értékelni az erényeket. (Léteznek kifejezetten 
sikeres kutatások is ezzel kapcsolatban, például Martin 
Seligman közkedvelt könyvei hatására [2004].) Az előz-
mények ismeretében az erényeket nem szabad rögzített, 
minden körülmények között érvényesnek tekinthető, kö-
vetésre mindenek ellenére érdemes tulajdonságoknak vagy 
értékeknek tekinteni. A klasszikus értékek időtállóságát 
azonban érdemes komolyan venni, és a nehéz morális dön-
téseket igénylő élethelyzetek elemzéséből észrevenni, hogy 
komoly segítséget jelenthetnek a lehető legjobb döntések 
meghozatalában. Diakóniai alkalmazásban az erényeknek 
nagy szerep juthat az adott élethelyzetben főleg pedagógiai, 
kommunikációs és kooperatív szempontból, de nem sze-
rencsés, ha bármely helyzetben az erények mint értékek 
válnak kizárólagosan érvényessé. Ezek ugyanis háttérbe 
szoríthatják az emberi találkozások valóságos tétjét és je-
lentőségét. Az erények szükséges és elégtelen feltételei az 
egyéni, társadalmi és egyházi közösségi életnek.

Közösségek kötelességei

A kötelesség szóban magyarul jól felismerhető a „kötelék”, 
az egyén és társadalom kapcsolódására, összetartozására 
utaló szó. A kötelesség kettős köteléket jelent: egyrészről 
megmutatja, hogy az egyén a társadalom tagja. Részesülhet 
annak forrásaiból a helyi és korra jellemző társadalmi szo-
kások és törvények által szabályozott módon. A társadalom 
felől nézve az egyént megtartják, betagolják a szokások, és 
lehetővé teszik, hogy megtalálja a helyét és szerepét ebben 
a kapcsolati mezőben. Másrészről az egyén is válaszol tár-
sadalmi kapcsolataira. Egyik legalapvetőbb morális válasz-
lehetősége a rá nézve érvényes társadalmi szabályok elvi és 
gyakorlati elfogadása. Az elvi elfogadás a szabálykövetés 
iránti készségének kinyilvánítását is tartalmazza, ez teszi 
lehetővé, hogy az aktuális társadalmi rend elemei norma-
tív és a kritika előtt nyitott szabályokként legyenek meg-
ismerhetők. Az ezekkel a szabályokkal foglalkozó morális 
szemléletet deontológiának (kötelességetikának) nevezzük. 
A kötelességről szóló elmélet azonban a gyakorlati megva-
lósítás nélkül nem sokat érne. A kötelesség gyakorlati telje-
sítésében az ember körülményei, hajlama, személyiségje-
gyei is közrejátszanak. Emiatt könnyen előfordulhat, hogy 
valaki annak ellenére sem végzi el kötelességeit, hogy erre 
elvileg nyitott. Ebből az alaphelyzetből számos olyan élet-
kérdés (pl. lelkiismeret-furdalás) adódhat, amellyel szembe 
kell néznie a diakóniai munkában. Mindenekelőtt a családi 
élettel összefüggő jelenségek terén lehet erre számítani, mi-
vel a család önmagában véve is a kötelességek megélésének 
legközvetlenebb helyszíne. A Tízparancsolat erre vonatkozó 
felszólítása: „Tiszteld atyádat és anyádat!” félreérthetetlenül 
utal a szülőkkel való kapcsolat aszimmetriájára. Az utódo-
kat a szülőkhöz nem ugyanazok a kapcsok és szempontok 
kötik, mint a szülőket az utódokhoz. A tisztelet a társadal-
mi rend megtartását is jelenti, azt a rendet, amelyben az 
időssé váló szülőkről való gondoskodás a társadalmi rend 
elfogadott és fi gyelemmel kísért része. A szülők feladatát az 
Újszövetség azzal fogalmazza meg, hogy ne adjanak okot 
gyermekeiknek arra, hogy elforduljanak a szülők normái-
tól (Ef 6,1–4). Kétféle feladat, mégis mindkettő kötelesség. 
A szülők és gyermekek közötti kapcsolat a társadalom be-
rendezkedésének is az egyik legalapvetőbb mintája. Mind 
a politikai hatalom birtokosainak, mind a társadalom tag-
jainak vannak kötelességei a személyek méltóságának és a 
társadalom rendjének fenntartása terén, bár mindkét sze-
replőnek más típusú. Itt jelenik meg a kisebb közösségek 
kötelessége tagjaik megtartása iránt. Ez a gondoskodás-
ban és a mindenkori életfeltételek közös megvitatásában 
is kifejeződik az életkori sajátosságok fi gyelembevételével. 
A kötelesség kívülről érkező hangja minden embert arra 
emlékeztet, hogy részese egy nagyobb egységnek, amelynek 
mindenkire érvényes szabályai elvezethetnek a transzcen-
dens kapcsolat megbecsüléséhez.
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Közösségek és felelősség (-vállalás, -gyakorlás)

A felelősséget szem előtt tartó etikai irányzatokat a követ-
kezményetikák körében találjuk meg. A cselekvés erkölcsi 
értékét tehát lemérhetjük a következményein is: például 
azon, hogy a többség vagy a kisebbség jár-e jobban egy mo-
rális döntés következtében, vagy hogy a döntés nemesebb 
vagy alantasabb érzések megszületését idézi-e elő az em-
berekben, stb. A felelősségetika olyan következményetika, 
amely egyrészt a felelős cselekvés lehetőségét és feltételeit 
vizsgálja, másrészt tudatosítja, hogy a döntések következ-
ményei még hozzátartoznak a döntésekhez. Persze nem 
volna olyan nehéz az erkölcsi döntés, ha kiszámíthatók 
lennének a következmények. Rejtett összefüggések mindig 
adódnak, a tetteinkért az előre nem látható kockázatokra 
való tekintettel is felelősséget kell tudni vállalni. Napja-
ink technikai kultúrájának egyik legnagyobb veszélye az, 
hogy ezeket a kockázatokat is tisztán technikai jelleggel 
kezeljük. Például arra hivatkozunk, hogy a nyilvánvalóan 
rossz vagy káros tömegjelenségek ellen nincs ereje fellépni 
az egyes embernek. Ilyen jelenség például a műanyag ter-
mékek kontroll nélküli előállítása, vásárlása és felhaszná-
lása. A társadalomról alkotott képünk is technikaivá vált. 
A politikai felelősséget magát is technikai jelenségként 
kezeljük, amikor egyéni felelősségünkről lemondva elle-
nőrizetlenül hagyjuk a hatalom (demokráciában) megvá-
lasztott gyakorlóit. A gyakorlatban nagy hangsúly kerül a 
felelősségre, mert a hátrányos helyzetű emberek életének 
hátterében mindig húzódnak olyan élethelyzetek, amelyek-
ben a felelőtlenség valamilyen formájáért okolható valaki 
a kialakult emberi sorsokért. A felelősségvállalás vissza-
menőleg már nem gyakorolható. Az emberi felelőtlenség 
következtében végzett munka azonban a segítő hivatások 
mindennapi kényszerszituációja. A felelősség gyakorlása 
a legkevésbé előrelátható, ezért a legnagyobb odafi gyelést 
igénylő módja az emberi kapcsolatok ápolásának, amely-
nek során a megszerzett képességek, tulajdonságok és is-
meretek kivétel nélkül a közösségépítés hasznos eszközé-
vé válhatnak.

Az igazságosság szerepe az emberi közösségek 

fennmaradásában

Az emberek nagy része már gyerekkorában felismeri az 
„igazság” szó jelentőségét, és még előbb megtapasztalja az 
igazságosság fontos szerepét az emberi kapcsolatokban. Ez 
azért is nagyon érdekes, mert az igazság szó jelentése való-
jában nem rögzíthető: vagy valami nagyon elvont, elméleti 
tartalma van, vagy állandóan ki van téve a kapcsolatiság-
ból, élethelyzetekből eredő viszonylagosságnak. Az igazság 
meghatározásához vagy jelentőségéhez a fi lozófi ai iskolák 
már rég nem is ragaszkodnak, helyette beérik azzal, hogy 

egy gondolatot vagy tettet helyesnek, vagyis az adott szitu-
ációban megfelelőnek, érvényesnek tekintsenek. Korábban 
az igazság összetartozott a jó és a jóság fogalmával is, és 
részben a „jó” fogalma kiüresedésének köszönhető az igaz-
ságfogalom kiüresedése. Mivel az igazságosság nem más, 
mint az igazság érvényesítése az emberi kapcsolatokban, és 
a történelem során az igazságnak többé-kevésbé rögzített 
formáival találkoztunk, az igazságosságról alkotott képün-
ket is újra végig kell gondolni. Ez a múlt században részben 
meg is történt például olyan híres gondolatok formájában, 
mint John Rawls igazságosságelmélete, de ez a fajta gon-
dolkodás ennek ellenére nem volt jellemző a közelmúltra. 

Igazságosság alatt rendszerint két elrendező elvet szok-
tunk érteni társadalmi összefüggésben: az érdemeken 
nyug vó, ún. osztó igazságosságot és a kiigazító, korrekci-
ós igazságosságot. Az osztó igazságosság jelszava: minden-
ki a megérdemelt javakban részesüljön. Ám ez még nem 
ad választ arra a kérdésre, hogy az érdemeket a személyes 
rátermettség, az elődök által megszerzett társadalmi és 
anyagi előnyök vagy éppen a társadalom egésze számára 
végzett munka hasznossága alapján jelöljék-e ki. (A „tár-
sadalom egésze” ráadásul nem is jelent semmit abban az 
esetben, ha ez alatt az egymástól nagyon különböző cso-
portok egymás mellett élését értjük, ami szintén nem ritka 
jelenség.) A történelem megmutatja, hogy a társadalmak 
nem élhetnek az elosztásra vonatkozó elvi szabályok nél-
kül, és hogy ezek a szabályok sohasem nevezhetők töké-
letesen helyesnek. A társadalmak sokkal jobban el tudják 
viselni azt, ha a viszonyaikat az igazságtalanság jellemzi, 
mint ha nem él bennük az igazságra vonatkozóan semmi-
féle elvi szabály. Ezt az ellentmondást igyekszik helyrebil-
lenteni a kiigazító igazságosság jelensége, amely mint egy 
második elv, hosszú időn át pótolni tudja az igazságosság 
érvényesülésének megtapasztalt hiányait. Az igazságosság 
elve a társadalmak életében olyan alapszempont, amelynek 
fenntartásáért minden körülmények között minden nem-
zedéknek tenni kell.

A megigazulás szerepe a közösségi kapcsolatok 

dinamikájában

Ahhoz, hogy egy közösség életképes, támogató és befoga-
dó lehessen, szükség van az ebbe az irányba mutató, dina-
mikáját biztosító szabályokra. Elfogadott szabályok nélkül 
nem létezik közösség, csak legfeljebb egymás mellett élő 
emberek halmaza. Nem mindegy azonban, hogy a szabá-
lyok kívülről, mások elképzelése vagy célja szerint igyekez-
nek-e irányítani a közösség életét, vagy belső, valós szoká-
sokon, például hagyományokon, érdekek felismerésén vagy 
a közös célok elérésének szándékán épülnek fel. A közös 
belső célok, ezek megvitatása és elfogadása, az ehhez való 
viszony alakítja ki a közösség elsődleges, természetes di-
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A diakónia szociáletikai alapjai a

namikáját. A közösség dinamikájának alapját az evangé-
likus teológiai gondolkodás a megigazulásról szóló tétele-
ivel fejezi ki. Az ember alapvetően közösségi létre teremte-
tett, de egyéni, sokszor meggondolatlan céljai kiszakítják a 
természetes közösségből, akár annak elpusztítása árán is. 
Ezt a lehetőséget mutatja be Kain és Ábel bibliai történe-
te. A leírás középpontjában a gyilkosság kiváltó okaként 
az a mozzanat áll, hogy Kain megharagszik öccsére, mert 
Isten Ábel áldozatát fogadta el. Kain az eset után „lehor-
gasztott fejjel” járt, azaz elveszítette önértékelését. A szö-
veg alapján elég egyértelműen arról van szó, hogy Kain 
önmaga szemében is annyit ér, amennyi az ő „társadalmi 
elfogadottságának” a súlya. A társadalmi elfogadottság 
közvetlen értékmérője pedig az áldozat sikere, vagyis Is-
ten emberi életre adott szava, ítélete. Az áldozat az ember 
életének legfontosabb, lényegi viszonyait szimbolikusan 
kifejező rituális tett. Ebben az archaikus történetben olyan 
részletekkel találkozhatunk, amelyek a modern vagy leg-
modernebb lélektani, közösségelméleti ismereteinkkel is 
igazolhatók. Igaz, néhány száz éve az istenhitet már nem 
a jelentős társadalomformáló erők között tartjuk számon, 
de ez a veszteség csak az istenhitet pótló újabb szabályok 
megformálása által volt kiváltható. Tömegesen állnak most 
rendelkezésünkre olyan jellemformálónak szánt szempon-
tok a vulgárlélektanban és általában a populáris kultúrá-
ban, amelyek az emberek érvényesülését igyekeznek se-
gíteni, néha tényleg a legjobb szándékkal. Nagy veszteség 
lenne ugyanakkor elfelejteni, hogy az ember Teremtőjével 
való közvetlen és lényeges kapcsolata is számottevő alapja a 
társadalom életének. Az evangélikus teológia a megigazu-
lás kettős arcát ismeri: az ember Isten előtti és az emberek 
előtti megigazulását. E kettő kapcsolatában érthető meg, 
hogy miként állhat rendelkezésére egy közösségnek a tag-
jai hitéből eredő erő. A megigazulás az a folyamat, ahogy 
az Isten szeretetéből élő ember közkinccsé teszi e szeretet 
látható jeleit, eközben építő tagjává válik közösségének.

Az egyház és az emberi jogok

Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata 1948. december 10-
én született meg az ENSZ-ben, és 1950-től ezen a decembe-
ri napon emlékeznek meg jelentőségéről a világban. Ez az 
alapvető nyilatkozat 1966-ban kiegészült a Polgári és politi-
kai jogok nemzetközi egyezségokmányával és a Gazdasági, 
szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányá-
val. Az emberi jogok kifejezés az ember önértékén alapul. 
Ezekkel a jogokkal minden ember rendelkezik pusztán az-
által, hogy ember. Az emberi jogokat nem a törvényalko-
tók hozzák létre, és még ha nem ismernék is el, érvényben 
vannak. Ezen a ponton jól látható, hogy itt olyan fi lozófi ai 
és részben teológiai szempontokat kell fi gyelembe venni, 
amelyek megelőzik egy nemzet vagy politikai közösség 

törvényhozását. Az állam az ember alapvető jogait tudja 
elismerni. A magyar alaptörvény szerint „az ember sérthe-
tetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell 
tartani”, és „védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége”. 
Az alaptörvényben Szabadság és felelősség címen olvasha-
tók részletesebben az állampolgárok jogai és kötelességei. 
Ezek ismerete elengedhetetlen a szociális segítő foglalko-
zású emberek számára. Az „emberi jogok” azonban az 
alapvető jogoknál mélyebben gyökereznek: alapja fi lozófi ai 
értelemben az emberi minőség, teológiailag az emberi mél-
tóság. A bibliai szemlélet szerint az emberi méltóság alap-
ja az ember istenképűsége. „És teremtette Isten az embert 
az ő képmására, Isten képmására teremtette őt; férfi nak és 
nőnek teremtette őket” – olvassuk a Teremtés könyvében 
(1Móz 1,27). Tovább olvasva ezt a bibliai részt, a következő 
versekből kiderül az istenképűség tartalma is. Az ember 
azért viseli Isten képét, mert a Teremtő megosztotta vele 
az emberi élet továbbadásának és a teremtett világ veze-
tésének, kormányzásának feladatát. Ebben a feladatban 
osztoznak az emberek: általuk folytatódik az emberi élet, a 
közöttük létrejövő viszonyok döntő hatással vannak a „föld 
arcának” alakulására nézve, és végső soron felelősek azért, 
hogy mire és hogyan használják fel kapcsolataikat. Ehhez 
már szorosan kapcsolódnak az emberi jogok is, ugyanis 
az emberek közötti kapcsolatokon múlik, hogy mindenki 
rendelkezik-e az élethez és szabadsághoz való joggal, a vé-
leményformálás és kinyilvánítás szabadságával, a törvény 
előtti egyenlőséggel. Továbbá a gazdasági, szociális és kul-
turális jogokkal, az élelemhez, neveléshez és munkához va-
ló joggal. Az emberi jogok érvényesülését és érvényesítését 
sokszor könnyebb feladat intuitív módon, a józan ész segít-
ségével megítélni vagy megvalósítani, mint jogi kódexbe 
foglalni. Az egyházak, annak ellenére, hogy sok évszáza-
dos történelmi hagyományaik sokkal inkább mutatnak az 
emberi kötelességek, mint az emberi jogok irányába, ma 
meghatározó tényezői lehetnek annak a világfolyamatnak, 
amelyben egyre nagyobb mértékben épülhet be az emberi 
jogok tisztelete a hétköznapi élet gyakorlatába. Az „embe-
ri jogok” a közös cselekvés alapértékeit fogalmazza meg. 
Alapja az istenképűségben gyökerező emberi méltóság. 
A diakóniában végzett munka velejárója az emberi jogok 
érvényesüléséért való küzdelem, a rászorulók emberi mél-
tóságának feltétlen elfogadásával.

Egyén és hatalom

Minden ember valamilyen hatalmi erőtérben él. Hatalmi 
viszonyok nemcsak a társadalom legszélesebb köreiben ala-
kulnak ki, és nemcsak a hatalom hivatalos képviselőinek 
közelében, hanem a hétköznapi emberi viszonyokban is. Az 
uralkodó–alattvaló, úr–szolga, patrónus–kliens viszonyok 
évezredek óta meghatározzák az emberi együttélést. A de-
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hangzott előadás szerkesztett változata.

Aktuális lelkészi küldetés és feladat 

a diakónia környezetében
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mokrácia olyan államforma, amely felismerve a hatalmi sze-
repek társadalmi kikerülhetetlenségét, a hatalmat gyakorló 
személyek elvi kicserélhetőségével igyekszik biztosítani az 
igazságosság elvének érvényesülését. A hatalmi viszonyok 
nélküli társadalom gyakorlatilag csak az anarchia irányába 
tarthat, elméletileg azonban mint társadalmi utópia, számos 
hasznos új gondolat kiindulópontja lehet. Az anarchia szó 
jelentése: fejetlenség vagy fejnélküliség. A jelenlegi globális 
társadalmak egyik jellegzetessége a hatalom gócpontokba 
szerveződése, vagyis a korábban egyeduralkodó politikai 
hatalom mellé felsorakoztak a hatalom gazdasági, kultu-
rális, tudományos és vallási képviselői is. Az elektronikus 
kommunikációs eszközök igénybevételével ezek a hatalmi 
tényezők az egyének szintjén felosztódnak és megsokszo-
rozódnak. (2018-ban ötmilliárd ember rendelkezett mo-
biltelefonnal.) Az emberek kapcsolatát biztosító technikai 
eszközök révén kialakuló hálózatos társadalom is telítve 
van hatalmi viszonyokkal, de részben a hatalmi tényezők 
homogén eloszlása, részben háttérbe húzódása miatt ez ke-
vésbé feltűnő jelenség. A hatalom problémája az utópiákon 
kívül még soha, semmilyen formában nem oldódott meg 
a történelemben. A hatalom problémájára adott egyik leg-
markánsabb, legradikálisabb és legismertebb válasz Jézus 
élettörténetéből ismerhető meg. Jézus, aki a teljes hatalom 
birtokosaként élt, cselekedett és szólt, anélkül uralta a ha-

talmilag kiélezett élethelyzeteket, hogy ezzel párhuzamosan 
előnyszerzésre törekedett volna. Végül halálával, amelyhez 
a történelem legtöbbször dramatizált, hatalmi játszmákon 
át vezető úton jutott, megmutatta a hatalom igazi természe-
tét: a szeretet erejét. A „földi” viszonyok között élő egyház 
mint a jézusi életút tanulságainak örököse saját belső tör-
téneteként is megéli a hatalommal szembeni végső emberi 
tehetetlenség és a jézusi útmutatás közötti feszültséget. Az 
egyház emiatt nem lehet a végső béke földi megvalósulásá-
nak helye, de sohasem feledkezhet el arról, hogy küldetése 
mégis a békesség szolgálata és az ennek megfelelő gondol-
kodás és élet. A hatalom mint társadalmi jelenség megold-
hatatlan történelmi probléma. Jézus erre adott válasza kö-
vethetetlen, mégis kikerülhetetlen.
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tése. In: Pléh Csaba – Boros Ottilia (vál., szerk.): Bevezetés a 
pszichológiába. Osiris, Budapest. 664–692. o.

Új helyzet és új szempontok. Klasszikus 

és modern kritériumok

Nagyon időszerűnek érzem, hogy elgondolkodjunk az egy-
házban megvalósuló intenzív diakóniai munka és a konkrét 
diakóniai lelkészi szolgálat gyakorlati kapcsolatáról. Lét-
számban és volumenben hihetetlen nagyot nőtt a diakó-
nia jelentősége az egyházban az utóbbi években. Újonnan 
indult szolgálatok sokrétű feladatvállalást és felelősséget 
jelentenek lelkészeknek és gyülekezeteknek egyaránt. 

Biztos, hogy pozitív folyamat ez a kibontakozást és 
a kiteljesedést illetően, de magában foglal egy azonnali 
stresszképződést is: hogyan éli meg majd ezt a változást 

az evangélikus egyház gazdasági, szellemi és lelki össze-
függésekben, rövid és hosszú távon? Ezért is nagyon fon-
tos kérdés, hogy milyen teológiai gondolkodást fejleszt ez 
a változás az egyházban. Megszületik és megerősödik-e a 
diakónia tartalma, üzenete és aktivitása az általános egy-
házi teológiai gondolkodásban? Nagyobb teret és szere-
pet nyer-e a diakónia a kutatásokban és az oktatásban? 
A dia kóniának ebben az értelemben teljesen új a jelentő-
sége és az igénye is.

Ezzel a helyzettel kapcsolatban az is kérdés, hogy a 
mennyiség növekedése és a szolgálat minőségi színvona-
lának tartása, megteremtése vagy az alapoktól induló ki-
alakítása és speciális belső, lelki tartalommal történő fel-
töltése belefér-e az egyház jelenlegi valós fi zikai és szellemi 
kapacitásába. Lesz-e erre energia? Tud-e olyan széles ala-
pot, hátteret, kapcsolatrendszert és együttműködést kiala-

*
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Aktuális lelkészi küldetés és feladat  a diakónia környezetében a

kítani az evangélikus egyház aránylag szoros időbeli ke-
retek között, amellyel tartalmilag és technikailag egyaránt 
valóban a helyzet magaslatán lesz a diakóniai szolgálat?

Három területen külön is izgalmas ez ma: az identitás-
tudat, a motivációs erőtér és a perspektivikus lelki energia 
biztosítása kapcsán. Erős bázis, dinamikus fejlődés és jö-
vőkép. Megmozdulnak-e azok a tartalék erők, amelyek az 
aktívabb közegyházi és gyülekezeti szerepvállalást széle-
sebb körökben is biztosítani tudják majd, mégpedig egyre 
növekvő mértékben? A diakóniának erre a hordozó alapra 
mindig szüksége van, viszont a diakónia inspirálja és ál-
landó visszahatásában aktivizálja és újrafogalmazásra in-
dítja az egyház teológiai munkáját. Mindez csak kölcsön-
hatásban érvényesülhet. Ez egyben a teológia és a diakó-
nia aktuális gyakorlati teológiai metszéspontjait is érinti. 
A diakónia egyértelmű jövőformáló erő az evangélikus 
egyházban. A diakónia irányában új érzékenyítésre len-
ne szükség lelkészek, tisztségviselők és gyülekezeti tagok 
között, ami erősen eltér a legtöbbször felidézett történel-
mi úttól és múlttól. 

Előretekintésre van szükség az utánpótlás és a feladat-
növekedés miatt is. 

A Wilfried Engemann által újra kiadott, de teljesen át-
dolgozott lelkigondozói alapműben (Handbuch der Seel-
sorge, 2016) nagyon világosan fogalmazza meg Michael 
Klessmann a gyakorlati teológián belül a diakónia terü-
letére vonatkozó teológiai és lelkigondozói kereteket és ko-
ordinátákat (2016). Ezek a kritériumok megmutatják azt is, 
hogy merre érdemes kutatni és fejlődni ahhoz, hogy a dia-
kóniai teológia tisztázódása és önértelmezése naprakész le-
gyen az egyházban. Arra nézve is iránymutatást kapunk, 
hogy alapvetően mi a küldetése a lelkészi munkának a dia-
kónia területén. Különösen is hangsúlyos a betegekkel való 
foglalkozásra vonatkozó kutatási eredmények közreadása 
és elemzése, de ezek az általános értelemben vett diakóni-
ai szolgálatra vonatkoztatva is mérvadóak. Ezt egy speciá-
lis összefüggésben mondja el a betegséggel küzdő emberrel 
kapcsolatban a szerző, de a konkrétumon messze túlmu-
tatóan. A betegek közötti gondozásnak és szeretetgyakor-
lásnak ezek a lehetőségei a mai diakóniai szolgálat egé-
szére is érvényesek. Jelenthetnek ezek irányvételt és iga-
zodási lehetőséget a teljes diakóniai működésre, valamint 
speciálisan megújuló vállalást a betegek közötti intézmé-
nyi lelkészi küldetés konkrétabb megfogalmazására nézve. 
A Klessmann által megfogalmazott alapokat mindenkép-
pen érdemes nagyon mélyen átgondolnia annak, aki intéz-
ményi lelkészként a diakóniában szolgál ma. 

„Az alábbi lehetőségek és célok fogalmazhatók meg:
– A kísérés felkínálása (legyünk jelen; legyen időnk; te-

gyük átélhetővé a szolidaritást és az elfogadást; beszélge-
tés és meghallgatás által kínáljuk fel a tehermentesítés és 
a vigasz lehetőségét).

– A keresztény hit horizontján adjunk bátorítást és se-

gítséget az élet és a betegség értelmezéséhez (nyissuk ki a 
panaszkodás lehetőségét, beszéljük át a betegség értelme 
iránti kérdéseket és az Isten akaratával kapcsolatos kérdé-
seket; bátorítsunk perspektívaváltásra; erősítsük az ellen-
állást, illetve az elfogadást).

– A lelki ember (lelkész) szerepében váljunk a beteg 
ember számára azzá a partnerré, aki felkínálja a keresz-
tény tradíció speciális lehetőségeit (ima, áldás, úrvacso-
ra, betegek kenete).

– Közvetítsük a felszabadulást ösztönző lehetőségeket 
(megszabadulás a hamis szerepektől és ideálképektől; a 
destruktív normáktól és értékektől; az elérhetetlen vallá-
sos példaképektől).

– Azok a kérdések is a lelkigondozás kontextusába tar-
toznak, amelyek összefüggnek a beteg lét etikájával: min-
den betegségben jelen van a beteg ember részfelelőssége – 
ha csak abban az értelemben is, hogy például nem engedi 
meg, hogy valamit elvégezzenek rajta, hanem megkísé-
rel egy egyéni hozzáállást a betegségéhez és a terápiához.” 
(Klessmann 2016, 511–512. o.)

Ma természetesnek vesszük azt, hogy minden hétköz-
napi és ünnepnapi lelkészi szolgálati tevékenység megva-
lósul a diakónia területén, és azt is, hogy lelkészként vala-
ki könnyen belekerül és bele is épül teljesen egy intézmény 
vagy adott esetben egy egész intézményrendszer életébe, és 
tudja, bírja és ellátja a feladatait ezekben az egyre komp-
lexebb és kiteljesedettebb kihívási rendszerekben. Ehhez 
viszont szükségletként hozzátartozik egy aktuális szelle-
mi, teológiai felvértezettség is, a tudás folyamatos frissí-
tése és fejlesztése.

A diakónia ébresztő, mélyítő és az ember méltóságára 

mutató magatartása. A lelkészi önrefl exió

A diakónia tudja igazán közel hozni az emberi élet nagy eg-
zisztenciális kérdéseit, mint az erőtlenség, betegség megé-
lése, odaadás és vállalás, törődés és hordozás vagy az élet 
kezdetének és végének mélyebb dimenziói. Önmagában az 
a kérdés is itt bukkan fel, hogy hitelesen és jól felvállalha-
tóan megélhető lesz-e, és milyen perspektívája lesz az em-
bernek akkor, amikor nem az erőről, hatalomról, első he-
lyekről és győzelmekről szól az élete, hanem felvállalásról, 
lemondásról vagy toleranciáról, adott esetben gondozásról, 
ápolásról és odaadásról. 

Az emberi élet méltóságának kérdése, etikai és gya-
korlati teológiai értelmezése a diakóniában naponta való-
ban realizálódik. Ezek az alaphelyzetek provokálnak egy 
konkrét kérdést is. Létrejön-e olyan aktív evangélikus egy-
házi teológiai tudásbázis, amely képes folyamatosan isme-
retekkel, információkkal és elkészített anyagokkal moz-
gásba hozni az ezen a területeken dolgozó lelkészeket és 
munkatársakat? De ez fordítva is igaz: felteszi-e és ébren 
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tartja-e ezeket a kérdéseket és témákat a diakónia a teo-
lógia számára?

Kívülről nézve ellátottnak és megoldottnak tűnik a dia-
kóniai lelkészi szolgálatunk, de ez a teljesen speciális diakó-
niai lelkészi szolgálati helyzet mégis egyedi kihívás. Aki ak-
tív lelkészként benne van ebben a tevékenységben, és folya-
matosan végzi a diakóniai szolgálatot, minden bizonnyal 
még az előtt sem tisztázódik könnyen sok alapvető kérdés. 
A kifi nomultabb és bonyolultabb problémákkal való szem-
besülés és a megoldásuk segítése pedig még több aggódást és 
belső vívódást válthat ki egy lelkész életében. Hiányok ezek, 
és bizonytalanságot is eredményeznek. De ezek a kérdések 
nemcsak a diakóniában dolgozók és élők számára létfon-
tosságúak a lelkészi élet és munka szempontjából, hanem 
a többi lelkész és az egyház egésze számára is. Elöregedés, 
fi zikai és mentális egészségromlás, valamint a fogyaték-
kal vagy függőséggel élők nagy száma egyértelműen jelzi 
a diakónia fontosságát.

A lelkigondozás fi nomodása és igényessége érezhető 
az idősödő emberek közötti munkára nézve is. Ez azért 
is izgalmas számunkra ma a magyar diakóniai környe-
zetben, mert a 2008-as törvényi változás óta szinte csak 
nagyon idősek, nagyon elesett és súlyosan beteg emberek 
élnek az egyházi otthonainkban. Tudunk például olyan 
otthonról, amelyben egy év alatt a bentlakók 40-50 szá-
zaléka elhalálozott, és ez rendkívül súlyos terheket ró 
az intézményi lelkész, valamint a munkatársak vállára. 
A nagyon megrövidült bentlakási idő és a leromlott ál-
lapotban való bekerülés újabb és újabb kihívást jelent a 
lelkészeknek.

Wolfgang Drechsel írt egy fi gyelemfelkeltő című ta-
nulmányt (Das Schweigen der Hirten – A pásztorok hallga-
tása, 2007), amelyben egy aktuális alapkérdést tesz fel az-
zal kapcsolatban, hogy az idősek gondozása, lelki kíséré-
se téma-e a poimenika számára, vagy inkább hallgatnak 
erről a pásztorok. Egyébként is sok a hallgatás ebben a ke-
mény és nehéz kérdésben több oldalon is a mai modern 
társadalmakban. 

A lelkészi lelkigondozás nagy feladata és kihívása eb-
ben a helyzetben az, hogy hogyan tud az élet nagyon nehéz 
időszakában mégis teret találni és kialakítani. Olyan teret, 
amelyben mindenekelőtt lehetőség van az őszinte közele-
désre és a hatékonyan segítő kommunikációra. Ezt fogal-
mazza meg ez a tanulmány egy olyan felsorolásban, amely 
minden lelkésznek segítségére lehet.

„Maradjunk először is a képnél: a lelkigondozó lehető-
vé teszi gondozottja számára, hogy teret találjon, az ő saját 
terét, amelyben olyan lehet, amilyen most éppen. Ebbe a 
térbe vele együtt belép a lelkigondozó, hogy mindkettőjü-
ket körülfogja ez a tér. Eközben e tér »falait« a lelkigondo-
zás fogalma rajzolja körül, minden lelkigondozó esemény 
keretét a keresztény valóságszemlélet és valóságértelmezés 
horizontja jeleníti meg. Maga a lelkigondozó – akkor is, ha 

a feladatvégzése keretei között aktívan megnyitja ezt a te-
ret – a lelkigondozás keretei között partnerével együtt van 
jelen a térben, de közben fenntartja saját határait.

– Egy kívülről jövő időbeli keretről van szó, amelyet fel-
kínálunk. Ez pedig a meglátogatott ember perspektívájá-
ból tartalmazza a »saját teret«.

– Ez a tér a ráfi gyelésnek, az elfogadásnak és a méltó-
ság biztosításának alapvető tere.

– Ez a tér a »világ tere« is, mert behozza kívülről a vi-
lágot.

– Társalgási tér is, amelyben csevegni, vitatkozni vagy 
akár hallgatni is lehet.

– Elbeszélési tér is, amelyben lehetőség nyílik elmon-
dani mindazt, amit a meglátogatott el akar mesélni. Le-
gyen az az életének nagy története, legyenek apró esemé-
nyek a mindennapokból, vagy akár legyen minden egyes 
alkalommal ugyanaz a történet. 

– Legyen ez egy történeti tér, amelyben megtalálhatja 
vagy kitalálhatja a saját történetét, és nagyobb kontextus-
ba helyezheti azt.

– Élettér, amelyben kibontakozhat az öröm és az élet-
szeretet.

– Érzelmi tér is, amelyben jelen lehetnek az érzések, 
amelyek többnyire csak rejtetten munkálkodnak, még a 
heves és kellemetlen érzések is, mint például az agresszív 
vagy depresszív érzések. 

– Játéktér, amelyben a partnerek mozoghatnak, és ez-
által kialakulhat egy jótékony távolság önmagától és az ő 
szituációjától. 

– Védett tér, amelyben nem kell elrejteni az egyén gyen-
geségét vagy betegségét.

– A lassúság tere egy egyre gyorsabbá és zavarosabbá 
váló világban. 

– Csoporttér, amelyben átélhetővé válik a másokkal 
való együttlét. 

– Kapcsolati tér, amelyben a lelkigondozott partner – át-
élvén egy valóságos kapcsolatot – kitekinthet önmagából és 
a magányából, akár egy Istennel való kapcsolat irányába is. 

– Értelmezési tér, amelyben új perspektívák tárulhat-
nak fel, az apró hétköznapi események megértésétől kezd-
ve egészen odáig, ahol a bibliai igék megnyitják az életér-
telem horizontját. 

– Áhítatos tér, amelyben kibontakozhat a spiritualitás. 
– Valóságos tér, ahol az ember önmaga lehet – a maga 

testi valóságában, legyen az beteg, törékeny vagy ápolásra 
szoruló test, és úgy, ahogy van, Isten jóakarattal tekint rá. 

– A gesztusok, az érintések, az evés és ivás tere – amely-
ben mindezek az élet jelei. 

– Az élő hallgatás tere akkor, ha nincs több mondani-
való, vagy ha a beszéd csak növelné a zavarodottságot, és a 
közös jelenlétben mégis megjelenik a tisztelet és az alázat. 

– Az áldás tere, ahol az Isten hozzánk fordulása érzé-
kelhetővé válik.” (Drechsel 2007, 61–63. o.)



2 5 5  c

Gyülekezeti énekek Balassi Bálint és Rimay János  Istenes éneki kiadásaiban a

Jelenlét, környezet, mozgásterek

Professzionális és természetes pásztori jelenlét

Kívülről szemlélve a diakóniai intézmények életét és a ben-
nük folyó diakóniai munkát, azt látjuk, hogy a gondozás, el-
látás és kísérés feladata egyre karakteresebben kirajzolódik, 
és a szakmaiság, a professzionális hozzáállás, a jelenlét, a 
munkavégzés és az irányítás vált dominánssá. Ez az egyik 
oldalon nagyon jó eredmény, de a professzionális irányba 
fordulás mindig magával hozza azt, hogy a természetes 
hitből fakadó munka elsorvad, illetve nem fejlődik eléggé. 

A lelkészi munkával kapcsolatban inkább csak most 
van kifejlődési fázisban akár a specializálódás, akár a pro-
fesszionális hozzáállás kialakulása. Egy „kísérleti fázisnak” 
is nevezhető rendszerben valósul meg jelenleg a diakóni-
ai intézményi lelkészség egyházunkban. Sok esetben érző-
dik, hogy ki-ki maga próbálja kialakítani és megtalálni a 
küldetését és szolgálatát annak megfelelően, hogy meny-
nyi ereje és ideje marad erre a megbízatásra. Azt is látnunk 
kell, hogy a diakóniában szolgáló lelkészek tapasztalatára, 
ismeretére és az alkalmazott gyakorlati megoldásokra az 
egész egyháznak szüksége van. Fontos elérni, hogy a dia-
kóniában aktívan dolgozó lelkészek adjanak közre tanul-
mányokat és helyzetbemutató és értékelő anyagokat a mun-
kájukról, hogy az egész egyház képben lehessen a dia kónia 
legújabb kori helyzetével kapcsolatban.

Milyen is igazából a diakónia környezete?

A régi teológiai dilemma éled itt indokoltan újra: mennyi-
re önálló egység a diakónia, és milyen mértékben az egész 
egyház szerves része? Az egymáshoz kapcsolódás inten-
zívebbé válása mindenképpen igényli a kölcsönös és nap-
rakész információk folyamatos áramlását. A diakóniá ban 
valósul meg az egyház mindennapi elmélete és gyakorlata 
a rászorulók, segítségre és felkarolásra váró emberek, idő-
sek és fi atalok fogadását és tanácsadását illetően. Itt van 
jelen a szakismeret és a szakmai tapasztalat. Az egyház is 
innen kaphat gyakorlati segítséget és elméleti tudást a gyü-
lekezeteken keresztül megvalósuló segítségnyújtás konk-
rétumairól. Az egyház nem tud ezek nélkül eredményesen 
funkcionálni, a diakónia pedig az egyház közösségében 
nyer elhívást, megerősítést és elismerést a munkáját ille-
tően. A kérésben és hálaadásban is egyek lehetnek. A köl-
csönösség mindkét oldalon fontos. Minőségileg ebben a 
kapcsolatban fejlődik legjobban a fenntartói magatartás 
is az egyházban. Így lesz gyorsabb az intézményi lelkészek 
munkájának elfogadása és hatása is az egyházban.

Alfred Jäger határozottan fogalmazza meg: „A diakó-
niát teológiailag alapvetően nem az ember cselekvése fe-
lől kell értelmezni, hanem abból kiindulva, hogy a sze-

retet megvalósulásában maga Isten van jelen. A gondo-
zó és a gondozott emberek közötti agapé így válik azzá a 
hellyé, ahol Isten naponta megjelenik. A gondozás ilyen 
módon immár nem csupán az egyik ember jó cselekedete 
a másikkal, odafordulása a szükséget szenvedőhöz, ami-
ben a szakszerűségnek van túlságosan kiemelt szerepe.” 
(Jäger 2010, 253. o.) 

Ezzel Jäger azt is kifejezi, hogy az egyház klasszikus 
funkcióinak felsorolásához hozzá kell írni azt is, hogy az 
ige hirdetésén és a szentségek kiszolgáltatásán túl itt tör-
ténik „a szeretet gyakorlati megvalósulása”.

Ma is a három klasszikus mező között oszlik meg a lel-
kész ereje és ideje a diakóniai munkavégzésben: igeszolgá-
lat, lelkigondozói beszélgetések, valamint a gondozottak és 
a munkatársak közötti pasztorális feladatok végzése. Kicsit 
más szavakkal ezt fogalmazhatjuk meg az egész diakóniai 
lelkészi jelenlétre nézve: a tartalmi bázis biztosítása, a lelki 
segítségnyújtás és kísérés, a keresztény elhívás és küldetéstu-
dat erősítése, valamint a tényleges lelkészi jelenlét kisugárzá-
sa az intézmény arculatában. Ez az utolsó elég markáns el-
várás önmagában. Ez egyben a szeretet gyakorlati megva-
lósulására szóló felhívás, meghirdetés és megélés munkája. 

Azért is választottam a címben a „diakónia környeze-
te” kifejezést, mert a gyakorlatban a lelkészi munkavég-
zés a diakóniában mindig kontextusban, vagyis a „környe-
zetében” valósul meg. A lelkész a legtöbb esetben „adott” 
mint a földrajzilag illetékes helyi gyülekezeti lelkész, és eh-
hez mintegy „hozzákapcsolódik” a speciális diakóniai lel-
készség és munkavégzés, sok esetben ez intézményvezetői 
és intézménylelkészi megbízás is egyszerre. Azt is jó tudo-
másul venni, hogy az intézményi lelkész nemcsak a diakó-
niában végzi a munkáját közvetlenül, hanem a diakóniai 
munka környezetében is. Ez a környezet egyben az egyház 
egyik legszélesebb érintkezési felülete ma, komoly és fele-
lős missziói tartalommal.

Határok és nyitások

Az ma már egyre kevésbé jellemző, hogy a lelkész „polihisz-
tor pásztor” legyen abban az értelemben, hogy a klasszikus 
„jó pásztor” teljes feladatkörét magára vállalja, ahogyan a 
diakónia hőskorában, a történelem egy-egy nagyon kriti-
kus időpontjában egyes karizmatikus és nagy jelentőségű 
diakóniai lelkészek megtették ezt. Ma a korábban összefo-
lyó funkciók egészséges különválása fontos követelmény. 
A lelkészi munkának is van határa. Van eleje és vége. Van 
kezdet és lezárás is benne. A diakóniában szolgáló lelkész 
mindig a segítő szolgálat szabályai szerint végezheti csak 
a munkáját. Nem a jó pásztor képe a domináns ebben az 
értelemben ma. Az is meggondolandó kérdés, hogy milyen 
feltételek mellett lehet vezetői és lelkigondozói megbízása 
ugyanannak a személynek. Nehéz ebben a környezetben 
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sokáig tevékenykedni, de nagyon világos körülhatárolásra 
van szükség aktuálisan is. A munkáltatói jogok gyakorlá-
sa és a lelkészi gondozás és törődés hamar összeütközésbe 
kerülhetnek egymással.

A diakóniában kinyíló „környezet” pedig semmi esetre 
sem csak a szűkebb gyülekezeti kapcsolódás megszokott 
mozgásterét jelenti ma a lelkész számára, hanem a sok-
kal szélesebb közösségi és társadalmi kapcsolatokat, illetve 
érintkezési felületeket. Itt viszont fontos és lényeges munka 
a speciálisan lelkészi tevékenység vállalása és megtalálása 
a diakónia valóságának megfelelően, és ugyanilyen fontos 
nélkülözhetetlenségének és fontosságának a nyilvánosság 
előtti bemutatása. Itt a nyilvános jelenlét és megszólalás ér-
dekében kapcsolatépítés, kommunikáció és mozgás az in-
tézményi lelkész feladata és küldetése. Ez nem delegálható 
másra. Ebben az összefüggésben viszont általában az intéz-
ményvezető lelkészek a naprakészebbek és rugalmasabbak.

A lelkész jelenléte, magatartása és lelkészi megnyilvánu-
lása egy merőben új színtéren is megjelenik ma a diakóniá-
ban. A diakóniai lelkész számára a kifelé nyitottság alap-
helyzet. Adottság. Médiumok, oktatás és kulturális élet, de 
a szociális terület politikai fórumai is hangsúlyosak ebből 
a szempontból. Az ezeken a területeken való aktív jelenlét 
nélkül a diakónia nem tudja megtalálni a szükséges for-
rásokat és mozgástereket ma az országban. Sokféle kom-
petenciát igényel, és színes elvárási rendszernek van kité-
ve itt a lelkészi munka, ugyanakkor nagyon hatásos tevé-
kenységi perspektíva is nyílik itt. Ha ebben a tágas térben 
jól sikerül mozogni, akkor nagyon élénkítő, pezsdítő lesz a 
lelkész számára. Ha azonban kudarcos területként éli meg 
ezt az adottságot, az nehezítő körülmény lehet az eddigi 
szűkebb szolgálatára nézve, sőt személyesen is. Nem egy-
szerű helyzet, éppen ezért fontos erre is odafi gyelni, mert 
több lelkész is küzdhet ilyen típusú nehézségekkel. Tuda-
tosan szervezett továbbképzések, tréningek és találkozá-
sok segíthetnék a lelkészek magabiztosságát, kezdeménye-
zőkészségét és kreativitását.

Nyilván ez az aktuális helyzet, a napi új, „kapott” kör-
nyezet minden érintett lelkészben elindít egy fontos és 
egészséges önértékelési folyamatot, amely a megelégedés 
vagy éppen a meg nem elégedés érzését váltja ki a személyes 
hivatásértelmezésben. Álljon itt példaként egy sor kérdés, 
amelyeket lelkésztovábbképzéseken hallottam lelkészektől!

• Elég vagyok ehhez? 
• Helyemen vagyok-e ebben a most már erősen „kife-

lé is nyitott” szerepben? 
• Ki véd meg, ha hibázom? 
• Bírom ezt a komplex terhelést? 
• Mennyi forrásom, értékem és érzékem van nekem 

most ebben a helyzetben? 
• Mi hiányzik belőlem most leginkább ahhoz, hogy lel-

készként nyugalmat, megelégedettséget és boldogsá-
got érezzek? 

• Milyen stabil adottságokkal és jó érzésekkel, kiala-
kult tudásokkal rendelkezem önmagamban? Mire 
építhetek? Mire számíthatok? 

• Fel tudom-e dolgozni a kihívásokat magamban? 
• Vannak-e elérhető és kinyitható kapuk az életemben, 

ajtók és ablakok számomra mások felé, akik hason-
ló munkát végeznek, és jó tapasztalatokkal rendel-
keznek? 

• Mennyire vagyok egyedül, mennyire vagyok magá-
nyos, kicsit keményebben kifejezve „magamra ma-
radt” a szolgálatomban? 

• Gondoltam már arra, hogy jobb lenne inkább kiszáll-
ni az egészből, és mással foglalkozni? Mi tartott visz-
sza? Miért vagyok mégis itt? 

• Könnyen vállalok-e új lépéseket a pályán, és érzem-e 
ezek frissítő hatását magamon? 

• Találok-e erősítő bázist a gyülekezetben és az egy-
házban a diakóniai lelkészi munkámhoz? 

• Mit szeretnék elérni rövid távon?
• Mi lenne az a változás, ami a legnagyobb könnyebb-

séget hozná a munkámban? 

Szolidáris gyülekezet – szolidáris diakónia

Bátrabb értékmutatás

A 2019-es Evangélikus Naptárban megjelent rövid tanulmá-
nyában a diakóniában nagy szakmai tapasztalattal rendel-
kező Laborczi Géza lelkész fogalmazta meg tömören egy-
ház és diakónia aktuális kapcsolatát. „Egyházunk abba a jó 
helyzetbe került a történelmi eseményeket követően, hogy 
a különböző intézmények vagy a gyülekezetekhez, vagy 
az országos egyházhoz tartoznak fenntartói szempontból. 
Így létrejöhetett az az ősegyházi helyzet, hogy a diakónia 
nem elkülönül az egyház egészétől, hanem annak szerves 
részét képezi. A gyülekezetek az intézmények mellett, mö-
gött gyógyító, befogadó közösségként lehetnek jelen, ahol a 
diakóniai intézményben szakmai ellátást kapott ellátottak 
krisztusi közösségre lelhetnek. Úgy látom, hogy sok-sok 
gyülekezet és intézmény szolgál ebben a jézusi szellemben, 
hogy egyházunk a fogyás helyett újra átélhesse a növekedés 
csodáját.” (Laborczi 2019, 68. o.)  

Vajon mennyire élik meg ezt az új helyzetet tényleg ilyen 
módon az érintett gyülekezetek? Erre a pozitív és bizako-
dó lelkületre mindig szükség van a diakónia környezeté-
ben. Mivel sikerül magát az alapértéket, a krisztusi közös-
séget kiépíteni ma egy „ellátás, profi t és profi zmus” irányá-
ba orientálódó környezetben? A diakónia növekedő számai 
hoznak-e növekedő egyháztagságot? A szélesebb merítésnek 
lesz-e növekedési hatása? A vállalásoknak lesz-e stabilitást 
és növekedést eredményező hatása? Nagyon egyszerűen: fel 
kellene ébreszteni, vidítani és az újulás irányába kimozdíta-
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ni a fejlődő diakóniának a mai evangélikus gyülekezeteket. 
És nagy örömünk az, hogy erre vannak jó példák előttünk.

Vajon mennyire valósult meg az, amire Gregersen-La-
bossa György nagyon határozottan utal Paul-Herrmann 
Zellfelder-Held Solidarische Gemeinde (Szolidáris gyü-
lekezet, 2002) című könyvére hivatkozva egy 2010-ben meg-
jelent tanulmányában? „A diakóniailag orientált vagy szo-
lidáris gyülekezet előtt számos lehetőség nyílik a fejlődés 
és a gyülekezetépítés terén.” (Gregersen-Labossa 2010, 
191. o.) Éltek-e vagy élnek-e valóban ezzel a lehetőséggel az 
érintett gyülekezetek? 

Lelkészi közellét és „közvetlen-lét”, 
a személyesség vállalása

Jól látjuk ma, hogy mekkora igény van külső, társadalmi 
és mennyiségi oldalról az egyházak diakóniai munkájára 
Magyarországon. Elég egy friss híranyagot elolvasni ehhez. 
A legsúlyosabb eseteket takarják ezek a számok, hiszen 
jogosultsága csak a nagyon elesett helyzetű embereknek 
van az intézményi elhelyezésre. „Egyetlen év alatt több 
mint négyezer emberrel gyarapodott a szociális várólista: 
míg 2017 decemberében 30 193 főt regisztráltak, addig a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) leg-
frissebb, 2018. december 5-ei adatai szerint már 34 288-an 
várakoznak a szociális ellátás valamilyen formájára: példá-
ul az idősek otthonába való bejutásra vagy fejlesztő foglal-
kozásra. A várólistán szereplők több mint háromnegyede 
bentlakásos ellátást igényelt.”1

Minőségi oldalról pedig a személyes törődés, meghall-
gatás és odafordulás a legnagyobb hiánycikk ma a társada-
lomban. Sajnos családokban és közösségekben ugyanúgy. 
Nagyon sok területen jelentkezik ez az érdeklődési, oda-
fordulási és felvállalási hiány kézzelfoghatóan napjaink-
ban. Sajnos a lelkészi munkának is nagy veszélye az, hogy 
éppen ezzel az alaphiánnyal alig tud foglalkozni a gyüle-
kezetépítés során, mert annyira sok egyéb szervezési, ok-
tatási vagy adminisztratív munka köti le a lelkészek ener-
giáját és munkaidejét, hogy erre alig marad idő és energia.  

De összehasonlításként megnézhetünk egy a lelkészi 
pályával párhuzamba állítható hivatást is. Még a lelkészi 
munkától egyáltalán nem távol álló háziorvosi ellátás ösz-
szefüggésében is sajnos ugyanezt a tendenciát lehet látni. 
Feltűnő, hogy mennyire hiányzik és szinte az „elképzel-
hetetlen” kategóriába tartozik ma a lelki kérdések irán-
ti érdeklődés, türelem és meghallgatás a praxisban. Per-
cek jutnak kommunikációra, ha egyáltalán sikerül. Nyil-
ván nagyon nehéz így helytállniuk az orvosoknak is. Ma 
már ott tartanak, hogy nem is szeretnének belemenni ilyen 

 1 https://24.hu/fn/gazdasag/2019/01/08/szocialis-varolista-rekord/. 
Megtekintés:2019. január 10.

érintkezésbe és dialógusba. Sokat cikkeztek ezzel kapcso-
latban, érdemes ezt a szakirodalmat is fi gyelemmel kísér-
ni és konklúzióin elgondolkodni nekünk is, tanulhatunk 
belőle. De ennek a háziorvosoknál jelentkező magatartás-
változásnak is lehet olyan magyarázata, amely tanulságos 
a diakóniai lelkészi szolgálatra nézve is. Jó lenne, ha a lel-
készek magatartásában nem alakulna ki egyfajta fenntar-
tás és távolságtartás, amely miatt a lelkész már nem is na-
gyon töri magát, és nem is nagyon akarja a személyes lel-
ki beszámolók és élettudósítások meghallgatását és segítő 
feldolgozását a jövőben. 

A diakóniai lelkigondozás realitása

Az év elején jelent meg egy meglepő cikk a háziorvosok-
kal kapcsolatban nagyon fi gyelemfelkeltő címmel: „Úris-
ten, nehogy elkezdjen nekem beszélni a lelkéről!” (Sándor 
2019) A tanulmány folytatása is érdekes. „Mi múlik az or-
vos–beteg kapcsolaton vagy azon, hogyan bánik és beszél 
az orvos a pácienssel? Több, mint gondolná. A világszerte 
alkalmazott Bálint-csoport segíthetné az orvosokat, hogy 
megtanulják kezelni azokat az emberi helyzeteket, amelyek 
együtt járnak a munkájukkal, ám a módszer még mindig 
alig ismert itthon. Németországban nem is lehet háziorvos 
abból, aki nem vett részt meghatározott számú ilyen foglal-
kozáson. Mindennapos eset: a beteg szorító fájdalmat érez 
a fejében. A túlterhelt háziorvos röviden és célirányosan 
kikérdezi, megvizsgálja, majd elküldi koponyaröntgenre, 
nyaki gerincröntgenre, az ideggyógyászatra – azaz a beteg 
rákerül az egészségügyi futószalagra. Rengeteg lelete lesz, 
de a fájdalom nem múlik. Pedig ha az orvos a teljes emberre 
fi gyel, megtanulja érzékelni a teljes embert, a testbeszédet 
is, lehet, hogy már az elején rájön, hogy ez a beteg szorong. 
A szorongás egyik jellemző tünete ugyanis ez az úgyneve-
zett búraérzés is. Hogy miért fontos ez? Mert még mindig 
él az a téves hiedelem, hogy egy lelki betegség, állapot el-
nézése elhanyagolható. Hogy ez mennyire nincs így, arra 
már a gyászos öngyilkossági statisztikáink is rámutatnak 
– az Eurostat 2015-ös adatai szerint2 csak a litvánoknál és 
a szlovénoknál rosszabb a helyzet az EU-ban. A megoldás 
egyik fontos eleme az a módszer lehet, amelyet Bálint Mi-
hály pszichoanalitikus dolgozott ki, mikor azt látta, hogy a 
háziorvosok az esetek kétharmadában olyan tünetekkel ta-
lálkoznak, amelyeknek a hátterében valamilyen lelki prob-
léma húzódik meg, amivel a beteg küzd.” (Uo.)

Nyilván nagy igazság az, hogy rendkívül nehéz a dia-
kóniai területhez hasonló hivatásban és munkában is úgy 
frissnek, személyesnek, meghallgatónak és elfogadónak 
maradni, hogy közben hihetetlen nagy „eredményességi 

 2 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20180716-1.
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és teljesítményi”, illetve gazdasági nyomás van valakin, 
például az orvosokon. A túlterheltség ott is realitás és tény. 
Ha mindent összeadunk, akkor ez a mai lelkészi munka-
végzésben is hamar megmutatkozik. Itt segíthet a szellemi 
feltöltődés rendszeressége, a kollegiális kapcsolatok őszin-
tesége és nyíltsága, valamint az aktív szupervíziós lehető-
ségek minden formája és alkalma. Ebben találkozik teljes 
mértékben a diakónia és a lelkigondozás, hogy mind a sze-
mélyi, mind az intézményi területen szükség van a hitbe-
li törődésre, lelki segítségnyújtásra, arra, hogy merítsünk 
a keresztény értékek gazdag forrásából.

Lelkészekre vonatkozóan is igaz, hogy nagy szükségük 
lenne sok interaktív találkozásra és rendszeres csoportos 
esetfeldolgozásra. Különösen azoknak, akik naponta vég-
zik a diakóniában a speciális segítő lelkészi munkát, gon-
dozottak és gondozók közvetlen közelében. A részletekre 
és a teljes emberi életre fi gyelés itt is állandó kritérium. Na-
gyon nem lehet itt hibázni, mert a következmények súlyo-
sak, és azonnal visszajeleznek. Az intézményi lelkész ösz-
szefüggésekben, kapcsolódásokban és rendszerekben lát-
ja, hallja és fi gyeli a gondozottakat. Ez egy fontos lelkészi 
felülnézet úgy, hogy nem felejt el közben oldalra is, önma-
gára is fi gyelni és törődni. A diakóniai munka egyfajta spe-
ciális „panorámamunka”.

A diakónia tisztuló paradigmája 
egy másik bibliai történetben

Az is jelzésértékű, hogy a diakónia értelmezésében és teo-
lógiai megközelítésében előtérbe került egy „másik” bib-
liai történet, ez vált mérvadóvá és üzenethordozóvá. Nem 
a cselekvésre magára fókuszáló paradigma (például az ir-
galmas samaritánus példázata) van a centrumban, ha-
nem a cselekvéshez szükséges és mindig előtérbe kerülő 
lelki hozzáállás, társas kommunikáció és egymás mellett 
haladás, a töprengés közössége az aktuális kép, ez az iga-
zi bibliai háttere a diakóniai munkának és a benne folyó 
lelkigondozásnak. Az emmausi történet ez a paradigma. 
Ennek pedig többrétű üzenete van ma. A 21. században a 
diakóniának önmagában is nagy ereje van, és a mélysége 
jól tapasztalható minden szinten, az ebben a bibliai tör-
ténetben bemutatott atmoszférát és kisugárzást azonban 
nem nélkülözheti. Az egyház lelkészi jelenléte és munkája 
általános értelemben is dominánsan lelkigondozás. A dia-
kóniai lelkészi jelenlét is lelkigondozói szolgálat. A diakó-
nia pedig a jelzője a lelkigondozásnak, és nem fordítva. 
Diakóniai lelkigondozásra van szükségünk. Ahogyan ezt 
Paul-Herrmann Zellfelder-Held írta a már említett So-
lidarische Gemeinde (2006) című könyvében, és ahogyan 
ezt Michael Klessmann kiemeli abban a tanulmányában, 
amely azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi a lelkigondo-
zás jelentősége a diakóniában. „A diakónia paradigmája-

ként nem az irgalmas samaritánus példázatáról meditál, 
hanem az emmausi tanítványokról (Lk 24,13–35). Zellfel-
der-Held a történetből diakóniai alapszituációt vezet le, itt 
ebből csak részleteket közlünk:

• A diakónia a kétségbeesettek, a reményvesztettek 
és tanácstalanok útitársasága és kortársi közössége.

• A diakónia a hallgatással kezdődik, és azzal, hogy 
észrevesszük a velünk együtt haladókat.

• A diakónia tartalmazza a panaszkodások elviselését.
• A diakónia nem marad néma, hanem felkínál egy bi-

zonyos ember- és istenképet. 
„Az emmausi tanítványok történetét egyébként min-

denekelőtt a lelkigondozás bázistörténeteként ismerem. 
Itt kerül újra és újra elő mint meditációs alaptörténet. Az 
a tény, hogy itt valaki a diakóniára értelmezi, azt mutatja, 
mennyire szoros a két terület kapcsolata. Ennek lehet olyan 
eredménye, hogy a lelkigondozás és a diakóniai cselekvés 
ilyen összekapcsolásából egy szubjektív minőség jön lét-
re. Abban, hogy a segítő cselekedetek során lelkigondozó 
módjára fordulunk az érintett emberhez, ő megérezheti 
a diakóniai cselekedet célját és középpontját, mint olyas-
valaki, akit mint individuumot érzékelünk és értékelünk; 
akinek a sajátos szükségleteit fi gyelembe vesszük, és aki-
nek válaszolunk az értelemkeresés iránti vágyára.” (Kless-
mann 2006, 65. o.)

Egy amerikai kutatás eredményére hivatkozik Kless-
mann bátorító karakterrel. Érdemes talán erre külön is 
gondolni a diakóniai lelkészség széles spektrumának ösz-
szefüggésében. Miért fontos a hit mindennapi gyakorlása? 
Erre sokféle választ tudunk adni. A diakónia összefüggé-
sében szabad azt is megfogalmazni, hogy ha a lelkigon-
dozásunk olyan a diakóniában és annak környezetében, 
hogy sokan élnek vele, és egyre többek felé tudjuk felkí-
nálni, akkor ez nagyon értékes, életeket gyógyító erő lesz. 
Nyilván lelkészek számára a transzcendentális jövő és az 
üdvösség irányába tekintő teológiai meggyőződés áll a 
középpontban, és ez a végső cél. De nem elhanyagolható 
az sem, ha a jelenben, a „mostban” megtapasztalható egy 
időközi részeredmény, az egészségesebb test és lélek ott, 
ahol önfeláldozó és odaadó módon folyik a diakóniai lel-
kigondozás ma is.

„A vallás és egészség összefüggésével kapcsolatos újabb 
kutatások metaanalízise elérkezett egy óvatos eredmény-
hez, amely szerint az istentisztelet-látogatás és az egyé-
ni vallásosság pozitív formái statisztikailag pozitív össze-
függésben állnak a szubjektív/egyéni jólléttel/jó életérzés-
sel és a lelki egészséggel. Ez az összefüggés statisztikailag 
a gyenge és a mérsékelt között áll, de mégis szignifi kán-
san és nagy valószínűséggel ok-okozati természetű (tehát 
a pozitív vallásosság okozza a jóllétet).” (Klessmann 2016, 
512. o.) Ebben a diakóniának és a diakóniai lelkigondozás-
nak oroszlánrésze van és lesz a jövőben is, intézményben 
és gyülekezetben egyaránt.
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James Barr: Fundamentalizmus

Fordította:  Szalai Miklós
Luther Kiadó, Budapest, 2019. 500 o.

James Barr írói munkásságát mindig is élénk viták kísérték egyházi berkekben és azokon kívül is. 
A keresztény fundamentalizmus jelenségét elemző könyve – bár békés céllal íródott – szintén nem 
bizonyult kivételnek ez alól. Az első kiadást követően széles körben felfi gyeltek rá, mivel a kötet monda-
nivalója hangos, sokszor indulatoktól sem mentes vitákat generált – nem csupán evangelikál körökben.

Ezzel egy időben a kritikusok örömmel fogadták, mint a bibliakritika természetének megértéséhez 
való jelentős hozzájárulást. „Ez a könyv új utakat tör – írta a British Book News –, és sokan fogják üd-
vözölni, akik érdeklődnek a biblikus hit intellektuális alapjai iránt. A szerző annyira átfogóan fedi le 
és olyan részletességgel elemzi számos kritikai terület problémáit, ami alapján könyve egyebek mellett 
nyugodtan tekinthető a biblikus tudományok modern, kritikai módszereibe való hasznos bevezetés-

nek.” A Scottish Journal of Th eology rámutatott: „A teológia egyik legsürgősebb feladata a biblikus tudományok területén, hogy feltárja és 
értékelje az alkalmazott módszerek rejtett előfeltevéseit, és ez elengedhetetlenül szükséges liberális körökben éppúgy, mint konzervatívok-
ban. Barr professzor könyve egy fontos hozzájárulás ehhez a feladathoz, és az erre adott válaszok remélhetőleg egyre nagyobb mértékben 
fogják tisztázni azokat a kérdéseket, amelyeket ez a könyv felvet.”

Azonban korántsem volt mindegyik válasz kedvező vagy egyetértő. Barr professzort azzal vádolták, hogy a fundamentalizmusról ki-
alakított nézetei elavultak; hogy olyan pozíciókat támad, amelyeket időközben elég gyorsan feladtak már az érintettek; és azzal is, hogy 
ígéretes új fejleményeket fi gyelmen kívül hagy. Könyvének ehhez a második kiadásához ezért írt egy hosszú előszót, amelyben ezeket a 
bírálatokat hosszasan, részleteiben tárgyalja. Az egyes területeken tapasztalt fejlődés említése és elismerése mellett ugyanakkor arra fi gyel-
meztet, hogy a jelek szerint a fundamentalizmus a legtöbb területen még inkább regresszívvé válik.

A vita nyilvánvalóan még távolról sem ért véget. Bár James Barr könyve elsősorban az angolszász egyházak fundamentalista jelenségeit 
igyekszik feltárni, és megjelenése óta közel négy évtized telt el, a benne foglaltak még ma is relevanciával bírnak, és nagyfokú pontossággal 
írják le a protestáns kereszténység egyházaiban működő konzervatív evangelikál körök fundamentalista tendenciáit és megnyilvánulása-
it. Ez a könyv ma is jelentős segítséget nyújt azoknak, akik mélyebben szeretnék megérteni a keresztény fundamentalizmus természetét.
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Milyen közösségben az erő?
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kezdetei*

g  F Ó N Y A D  P Á L

F I G Y E L Ő

b Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem ez év 
április 29. és május 4. között tartotta meg a burgenlan-
di Felsőőrött az 50. jubileumi akadémiai napjait. Köz-
ponti témája Milyen közösségben az erő? volt. Résztve-
vők jöttek Magyarországról, a határon túlról és Európa 
több országából. Az előadások foglalkoztak a közösség 
kérdésével a vallásban, a felekezetekben, a társadalom-
ban, valamint az egyházi és az emigrációs diaszpórá-
ban. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről dr. 
Fabiny Tamás püspök vett részt, köszöntőt és áhítatot 
tartott. Fónyad Pál pedig visszaemlékezett az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem kezdeteire.1

Mint szemtanú és a fejlemények aktív résztvevője ötven év 
távlatából visszatekintve emlékezem. Ennyi év alatt sok emlék 
elmosódik, de a rendelkezésemre álló iratok, levelek és jegyző-
könyvek alapján lehetséges az objektív visszatekintés és felfris-
sítés. A legtöbb mostani konferencia-résztvevő számára ez már 
mind történelem, így sok név is ismeretlen. Gaál Enikő ala-
pos kutatást követően feldolgozta az EPMSZ történetét (2003).

Egy magyar protestáns szabadegyetem alapításának már 
régebb óta ápolt gondolata és terve az Európai Magyar Evangé-
liumi Ifj úsági Konferencia (EMEIK) a Bozen/Bolzano melletti 
Schloß Korbban (Eppan/Missian) 1969. március 30. és április 9. 
között megtartott 10. összejövetelén kezdett megvalósulni. Az 
előkészítő beszélgetéseken részt vettem, majd a szabadegyetem 
egyik alapító tagja lettem. Megnevezése kezdetben még nem 

 * Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ) 50. jubi-
leumi konferenciáján Felsőőrött, 2019. április 29-án elhangzott visz-
szaemlékezés bővített és kiegészített szövege.
 1 A felhasznált anyag és idézetek megtalálhatók az Evangélikus Or-
szágos Levéltár Budapest, Üllői út 24. alatti gyűjteményében letétbe 
helyezett dossziéban. Az itt közölt információkat ellenőriztem a tulajdo-
nomban lévő dokumentumok, levelezések és általam írt összefoglalók 
alapján, valamint levéltári kutatás alapján. – F. P.

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ), mert 
szervezetileg az EMEIK intézménye volt. Ezért mint az Euró-
pai Magyar Evangéliumi Ifj úsági Konferencia Szabadegyete-
me szerepelt. Az 1969. április 5-re egybehívott intézőbizottság a 
szabadegyetem meghatározó jelentőségű alapítóiból állt. Leg-
többen már nem élnek, így Balla Bálint (Berlin), Leitner End-
re (Innsbruck), Szépfalusi István (Bécs), Tóth János (Genf) és 
Poross László (Stockholm). Kooptált tag volt Cs. Szabó Lász-
ló (London). Pálházi Katalin (Malmő) és magam vagyunk az 
„utolsó mohikánok”. Gyurkovics Hunor (akkor Belgrád) tu-
domásom szerint Szerbiában él. Generációs különbségek és 
elvárások tekinthetők a szabadegyetem megalakulása fő okai 
egyikének: 1945, majd 1956 után emigráltak és idegenben fel-
nőtt gyermekeik jöttek össze. Ez utóbbi csoport „magyar nyelvi 
és fogalmi képzettsége messze alatta marad a befogadó ország 
nyelvén kapott szakmai végzettség szintjének. Kívánsága ép-
pen az, hogy a konferencián magyar szellemi képzettségét is 
fejlessze.”2 Az EMEIK zárónyilatkozata megállapította, hogy 
„azoknak az Európában élő magyaroknak, akik evangéliumi 
keresztény hitüket a mindennapokban megélni akarják, Isten 
és embertársaik iránti felelősségüket a mai gyorsan változó vi-
lágban tudatosítani és gyakorolni kívánják, illetve akik e kér-
dések iránt érdeklődnek, lehetőséget nyújtson az eszmélkedés-
re és a felelősségteljes állásfoglalás kialakítására.”3 

Megítélésem szerint másik fő oknak az EMEIK evangé-
lizációs iránya és az értelmiségiek közötti feszültség tekint-
hető, amelyet sajnos nem sikerült áthidalni, és a két elvárást 
egy nevezőre hozni, habár az egyik nem zárja ki a másikat. 
Mindkettő irányzatnak megvan a maga jogosultsága és je-
lentősége. A két csoport végül is ugyanazon egyesületben 
nem tudott létezni. Kezdetben mindkettőt párhuzamosan 

 2 EMEIK Szabadegyeteme Intéző Bizottságának ülése, Missian, 1969. 
április 5. jegyzőkönyv.
 3 Zárónyilatkozat, 1969. április 9.
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futtattuk egymás mellett. Sokan kifogásolták, hogy 1969-
ben előzetes egyeztetések nélkül történt meg a szabadegye-
tem megalapítása. Ez valóban így volt, de – úgy gondolom – 
szükség volt erre a radikális lépésre, mert a sok diskurzus 
széles fórumon csak hátráltatta volna az ügyet. 

Minden formális és tartalmi különbség ismerete mellett, 
amelyet Gaál Enikő részletesen tárgyal, nem szabad fi gyelmen 
kívül hagyni azokat, akik személyiségükből adódóan „vezér-
alakok” voltak, illetve magukat annak tartották, és nem vol-
tak csoportmunkára képesek. A száraz jegyzőkönyvek nem 
adják vissza a viták vibráló levegőjét és a túlfűtött érzelmeket.

Nem szabad elfelejteni, hogy az EPMSZ megalapításá-
nak és kiépítésének legfőbb mozgatója és motorja Szépfa-
lusi István bécsi evangélikus lelkész volt, aki a többi mun-
katársat bevonta, és megnyerte őket az ügy érdekének, így 
például Tóth Jánost és Balla Bálintot.

Mint a szabadegyetem küldötte többször részt vettem 
az EMEIK konferenciáin, igyekeztem közvetítő szerepet be-
tölteni, amit az áthidalhatatlan különbségek akadályoztak. 
A Pax Romana konferenciáin és a római katolikus ifj úsá-
gi konferenciák összejövetelein szintén mint a szabadegye-
tem küldötte vettem részt.

Az első magyar ökumenikus találkozó Sionban (Svájc) 
1971. április 12. és 18. között zajlott le. Szépfalusi István kérte a 
szabadegyetem Sionban 1971. április 15-én megtartott fórumán 
kétévi titkári munkája alól való felmentését. Ez alatt az idő 
alatt vállaltam Pálházi Katalinnal együtt a titkári teendőket.4

Nem újdonság: minden állam illetékes szervei érdeklőd-
nek a külföldön élő honfi társak kulturális, egyházi és egye-
sületi tevékenysége iránt. Ez mindenütt így volt, így van és 
így lesz, szerintem legitim. Kérdés csupán az, hogy a meg-
szerzett információkat mire használják fel. Az EPMSZ-t ille-
tően fi gyelemre méltó a magyarországi reakció a sioni össze-
jövetelre, amely röviddel a sioni konferencia után már 1971. 
május 7-én megfogalmazódott a Külügyminisztérium Álla-
mi Emigrációs Bizottsága és az Állami Egyházügyi Hivatal 
(ÁEH) közös megbeszélésén.5 Szántó Miklós megállapította: 
„Tőlünk is meghívtak több személyt.”6 Jelen volt Magyaror-
szágról Pilinszky János, Rónay György, Tomka Miklós. Nem 
valószínű, hogy a fent említett megbeszélésen csak ezekre a 
személyekre gondoltak. Ugyanezen az ülésen megfogalma-
zódott a reakció a nyugati magyar kulturális élet szervező-
désére, és az emigrációs munkát illetően javaslat hangzott el, 
amely szerint „[f]ontos, sürgős és célszerű lenne az egyháza-
kat felsorakoztatni az anyanyelvi oktatás ápolása érdekében. 
Ez az akció szolgálhatná a kinti egyházi körökkel való kapcso-

 4 EMEIK Szabadegyeteme nyilvános fóruma, Sion, 1971. április 15. 
jegyzőkönyv.
 5 Állami Emigrációs Bizottság 1971. május 7-i ülése, Külügyminisz-
térium 00500/9/1971 szigorúan titkos jegyzőkönyv. NOL ÁEH XIX-A-
21-d, 61. doboz, 00500/9/1971.
 6 Uo. 11. o.

lat kiépítését.”7 Miklós Imre, az ÁEH elnöke 1971. szeptember 
21-én elküldte Nagy János külügyminiszter-helyettesnek dr. 
Ottlyk Ernő evangélikus püspök 1971. augusztusában meg-
tett ausztriai útjáról az ÁEH által készített feljegyzést. Ez is 
foglalkozik a Sionban megtartott találkozóval: „A burkol-
tan antikommunista jellegű ökumené jegyében széleskö-
rű szervezett tevékenységet folytatnak a különböző egyhá-
zi és értelmiségi szervezetek, csoportok összefogása érdeké-
ben. A világszervezetek irányításával, támogatásával közös 
katolikus, protestáns (evangélikus, református) konferenci-
ákat rendeznek, melyeken a különböző egyházakhoz tarto-
zó élvonalbeli emigráns vezetők tartanak előadásokat. (A ka-
tolikus Békés Gellért, a protestáns Dr. Vajta Vilmos stb.) Pl. 
az 1971. április 17-én Svájcban (Sion) első Magyar Ökumeni-
kus Találkozó címmel megtartott összejövetelen a katolikus 
és protestáns világszervezeti vezetők részvételével tanácsko-
zott a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom (KMEM) és az 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ) veze-
tősége. A tanácskozás alkalmával meglátogatták az Egyhá-
zak Világtanácsa genfi  központját, ahol magasabb szinten is 
fogadták őket. Megjegyezendő, hogy a találkozón jugoszlá-
viai magyarok is részt vettek. Határozatukban egy Jugoszlá-
viában rendezendő magyar ökumenikus találkozót vettek 
tervbe. Ez alkalommal alakították meg a Magyar Ökume-
nikus Munkaközösséget, melynek feladata az egyházi em-
igráció együttműködésének, egységének kialakítása lesz.”8

Továbbá: „Az egyházi emigráció vezetősége hazai vo-
natkozásban előnyben részesíti – a papság mellett – az ér-
telmiségiekkel való kapcsolat-keresést. Nyugati értelmi-
ségi emigráns szervezetekkel együttműködve (írók, mű-
vészek stb.) azok tevékenységét támogatva igyekeznek a 
hazai vallásos értelmiségre hatást gyakorolni. Nagy szá-
mú sajtótermékeik is ezt tükrözik.”9

1982. augusztus 28-i dátummal kiléptem az EPMSZ Ba-
ráti Köréből, többek között azzal az indoklással, hogy az 
EPMSZ eltávolodik saját alapszabályának egyik fontos meg-
állapításától, amely szerint „mindennemű politikai párttól, 
csoportosulástól vagy szervezettől független”.10 Kilépésem 
indoklása továbbá: „Eredete és küldetése szerint az EPMSZ 
még egyházon belüli egyoldalú félretolódást sem tűrhet 
meg körein belül, hanem a pluralizációt az alapszabályok 
által meghatározott határokon belül szorgalmazza.”11

Az egykori miniszterelnök, Hegedüs András12 meghívása 
körül viták alakultak ki, mert az erős ellenállásba ütközött; 
ő végül nem fogadta el a meghívást. Kende Péter szociológus 
kérte felvételét a Baráti Körbe (Gaál 2003, 316. kk.). Hegedüs 

 7 Uo. 12. o. 
 8 NOL ÁEH XIX-A-21-d, 61. doboz, 0035-2/1971, 2. o.
 9 Uo. 3. o.
 10 Baráti Kör Alapszabálya I/§§ 2 és 3.
 11 Levél az EPMSZ Elnökségének c/o Kovács Andor, Bécs, 1983. március 12.
 12 Hegedüs (1922–1999) Szilsárkányból származott, és az akkori evangéli-
kus lelkész segítségével tanulhatott tovább a soproni evangélikus líceumban.
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b FIGYELŐ

Luther kedves levelének magyarázata
g  I S Ó  D O R O T T Y A

meghívása kevésbé volt számomra irritáló, habár az ő neve 
a magyar történelemnek egy szomorú és tragikus fejezeté-
hez kapcsolódik. Lehetett volna vele nyilvánosan vitatkozni, 
amennyiben elfogadta volna a meghívást. Visszavonultam 
az EPMSZ-ből, mert az új irányváltással nem értettem egyet, 
mégpedig a politikai emigráns szervezetek felé való köze-
ledéssel, amely az EPMSZ önértelmezésével ellentétes volt. 

Számomra mindig fontos volt a különböző felfogások-
kal való találkozás, a párbeszéd. Felekezeti exkluzivitást, 
a saját nézet kizárólagosságát nem tudom eltűrni. Nyil-
vánvaló, hogy ez a felfogásom a magyarországi diktatóri-
kus államvezetés alatt megélt szellemi és vallási diszkri-
minációnak a hatása, azaz annak pontosan az ellenkezője.

Most már nyilvános lehet, ezért elmondom: például az Or-
dass-könyvek anyaggyűjtésében, szerkesztésében és lektorá-
lásában részt vettem, habár nevemet sehol sem tüntettük fel.

Személyes találkozásaim hatottak későbbi fejlődésem-

re. A kávészünetek és beszélgetések a konferenciák szerves 
részét képezik. Csak néhány nevet említek meg, olyanokét, 
akik már nincsenek az élők sorában: Cs. Szabó László, a BBC 
munkatársa, író, a nyugati magyar irodalom összefogásának 
elkötelezettje. Ő a következőt ajánlotta nekem: „Még a pony-
vairodalomat is ismerni kell, hogy tudd, mit olvasnak sokan.” 
Békés Gellért OSB, egyetemi tanár, Újszövetség-fordító, Ró-
ma. Kányádi Sándor és Székely János, mindketten Kolozs-
várról, ők az anyanyelv megtartó erejének művelői voltak.

Igen örülök, hogy az EPMSZ tevékenysége mindmáig 
folytatódik. Isten áldását kérem rá.

Hivatkozott mű

Gaál Enikő 2003. Kévekötő küldetésben. Az Európai Protestáns 
Szabadegyetem története 1969–2002. In: Európa keresztútjain. 
Az Európai Protestáns Szabadegyetem 33 éve. Basel–Budapest.

 Luther Márton: Tündöklő vétkekről és az átokká lett Krisz-
tusról. A Galata-kommentár. Hetedik Kiadó, Felsőörs, 2018.

„A Galatákhoz írt levél az én levélkém, amelyet önmagam-
nak címeztem. Ő az én Käthe von Borám.” (LVM 8: 89) Ilyen 
bensőséges szeretettel beszélt Luther Márton Pál apostol 
galatáknak írt leveléről 1531−1532 fordulóján. A wittenbergi 
egyetem hallgatóinak több tanévben magyarázta, s a ma-
gyarázat latin és német nyelvű változatban is megjelent.

Luther kedves levelének magyarázata 2018 óta magyar nyel-
ven is olvasható a Hetedik Kiadó jóvoltából, amely már korábban 
is adott ki Luther-írásokat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
ez a kommentár nem az eredeti latin vagy német szövegből lett 
fordítva, hanem egy múlt századi angol fordításból. Erről a dön-
téséről így vall a kiadó: a fordító, Th eodore Graebner munká-
jában „az érthetőség és az eredeti kifejezések erejének visszaa-
dása” nagy hangsúlyt kapott, ezért az „eltéveszthetetlen lutheri 
hang” (9. o.) jól felismerhető, nem veszett el a fordítások során.

S bár vitatható, ha egy fordítás nem az eredetiből ké-
szül, hiszen a tudományos munka megkívánja az eredeti-
ből való fordítást, nekünk most mégsem ez az igazán fon-
tos, hanem az, hogy olvasható lett magyarul is Luthernek 
ez a könyve, s benne a lutheri teológia megismeréséhez 
nélkülözhetetlen fogalmak, gondolatmenetek, tanítások.

Ebben a kommentárban találkozunk például a törvény teo-
lógiai értelmének részletes kifejtésével. „A törvénynek kettős 

rendeltetése van. Isten e világi törvényeket ír elő a gonoszság 
megbüntetésére. Minden törvény célja a bűn megfékezése. […] 
A törvény második rendeltetése lelki és isteni. […] Feltárja az 
ember számára bűnét, vakságát, nyomorúságát, tudatlanságát, 
gyűlölködését, Istennel szembeni megvetését, a halált, a pok-
lot és a kárhozatot. […] Ameddig az ember elég jónak gondol-
ja magát, érthetetlenül büszkén és fensőbbségesen gondolko-
dik. […] A Krisztus általi ingyen bűnbocsánat sohasem lesz 
képes megszólítani a saját igazságában élő embert. […] Ez a tör-
vény dolga, és a törvény dolga ezzel be is végződik.” (112–113. o.)

Luther teológiája tehát, amely hitvallási iratainkban is 
tükröződik, nem ismeri a törvény harmadik hasznát − vagy-
is azt a tanítást, hogy a törvény a keresztény ember számára 
útmutató a keresztény élet gyakorlásában −, csupán e kettőt. 
Viszont ismeri, s e kommentár magyarázza is, hogy mit je-
lent az egyszerre igaz és bűnös (simul iustus et peccator) ki-
fejezés, amely által világossá válik, hogy a törvény a keresz-
tény embert is mindig bűnösként szólítja meg. „Paradox mó-
don a keresztény egyszerre igaz és hamis, szent és világias, 
Istennek ellensége és Istennek gyermeke. Ezeket az ellent-
mondásokat senki nem képes összehangolni, amíg nem érti 
meg az üdvösség igaz útját.” (89. o.) „A kereszténynek teste 
van, amelynek tagjaiban, ahogy Pál mondja, a bűn lakozik és 
vitézkedik. […] Ennek értelmében minden keresztény foly-
ton-folyvást átéli szívében a törvény idejét és az evangélium 
idejét. A törvény idejét a szív keménysége, a bűn eleven érzete, 
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illetve a törvény okozta csüggedés érzése alapján ismerhetjük 
fel. A törvény időszakai, míg csak élünk, újra és újra vissza-
térnek. […] A kegyelem ideje akkor tér vissza, amikor Isten 
irgalmasságának ígérete megeleveníti a szívet.” (122–123. o.)

Luther a törvény és az evangélium megkülönböztetését 
rendkívül fontosnak tartja, ezért írja: „Háromféleképpen 
élhetünk vissza a törvénnyel. Először is mint az önigazult 
képmutatók, akik azzal áltatják magukat, hogy az ember 
megigazulhat a törvény által. Másodszor azok révén, akik 
azt hangoztatják, hogy a keresztény szabadság felmenti a ke-
resztényeket a törvény megtartása alól. […] Harmadsorban 
azok is helytelenül élnek a törvénnyel, akik nem értik, hogy a 
törvénynek az a dolga, hogy Krisztushoz vezessen. Ha alkal-
mas módon élünk a törvénnyel, nem lehet eléggé nagyra ér-
tékelni. Minden pillanatban Krisztushoz vezet.” (123–124. o.)

A teológia tudományának alapvető és meghatározó tevé-
kenysége a törvény és az evangélium megkülönböztetése – 
vallja Luther, amikor ezt írja kommentárjában: „Nagyon fon-
tos tisztában lenni a törvény és az evangélium közötti válasz-
tóvonallal. Enélkül nem lehetséges a keresztény tudomány. 
Mindazok, akik szeretik és félik Istent, szorgalmasan tuda-
kozzák a különbséget, és nem csupán elméletben, de a gya-
korlatban is.” (55. o.) „Annak, aki megfelelőképpen külön 
tudja választani a törvényt és az evangéliumot, minden oka 
megvan hálát adni Istennek. Az ilyen igazi teológus.” (54. o.)

Luther szavai tulajdonképpen biztatnak. Arra ösztönzik 
az olvasót, hogy átgondolja a törvényről és az evangéliumról 
meglévő ismereteit, és Luther nyomán javítsa, formálja, tisz-
tázza, helyre tegye azokat. Erre bizonyára minden evangéli-
kusnak szüksége van, de különösképpen is a lelkészi karnak 
és azoknak a könyveknek, újságoknak, amelyeken keresztül 
tájékozódik egyházunk népe. Luther törvényről és evangéli-
umról szóló tanítása alapján nem lehetne énekeskönyvünk 
Ez a szent tízparancsolat című éneke (EÉ 433) a „Keresztyén 
élet” címszó alatt, hiszen Luthertől tudjuk, hogy az a bűne-
inkre mutat rá, még nekünk, keresztényeknek is, és Krisztus-
hoz vezet, ahol bűneink bocsánatot nyernek, s a bűntől meg-
rettent szív nyugalmat talál. Hogy ezt a munkát elvégezzük 
egyházunkban, az azért is fontos, mert fogyó gyülekezeteink 
arra mutatnak: nem ismerjük már, vagy nagyon elhalványult 
az evangélikus sajátosságok ismerete, képviselete, s helyette 
mindenféle gondolkodást képviselünk, amelyeket vagy egy 
másik felekezettől (leginkább a reformátustól, például a tör-
vény harmadik hasznának tanítását), vagy már a világból 
vettünk át. Egyházunk léte tehát a tét, hogy vissza tudunk-e 
térni sajátosságaink ismeretéhez, képviseletéhez, megvallá-
sához, az erről való tanúskodáshoz, akár az ökumené kere-
tében is. Hiszen az ökumené is úgy gazdagodik, ha minden 
felekezet a sajátosságaival gazdagítja a kereszténység egészét.

Egy másik fontos lutheri megkülönböztetéssel is találko-
zunk ebben a magyarázatban. Luther ugyanis különbséget 
tesz aközött, ha az ember az Isten színe elé áll, és aközött, ha 
az embereket egymáshoz képest vizsgáljuk (coram Deo és 

coram hominibus). Megállapítja, hogy Isten színe előtt min-
den ember egyenlően bűnös, aki Isten szentségéhez, bűnte-
lenségéhez fel nem érhet, jócselekedetekkel eleget nem tehet. 
A köztörvényes bűnöző és a tisztességes életet élő keresztény 
ember egyaránt ebben a bűnös állapotában állhat csak Isten 
előtt. Így minden embernek csak egy reménysége van: Krisz-
tus érte vállalt kereszthalála. Ha azonban az embereket ha-
sonlítjuk egymáshoz, akkor nagyon nagy különbségek van-
nak: az egyik tisztességes, a másik büntetett előéletű, az egyik 
köztiszteletben álló, a másik megvetett. Ebből a tanításból 
fakad két fontos kifejezés: az Isten előtti és az emberek előt-
ti igazság (justitia coram Deo és justitia coram hominibus).

„A világon élő emberek közt jelentős különbségeket 
veszünk észre. És ez így jó. Ha a nő helyet cserélne a férfi -
val, ha a fi ú helyet cserélne az apjával, a szolga az urával, 
csak zűrzavar keletkeznék belőle. Krisztusban ugyanakkor 
mindnyájan egyenlők. Mindnyájunknak egy és ugyanaz 
az evangélium, »egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és 
mindenkinek Atyja« (Ef 4,5−6), egy a Krisztus és minde-
neknek Üdvözítője.” (127–128. o.)

Fontos lenne erről az igazságról is párbeszédet folytatni 
egyházunkban, mert sajnos nemegyszer összekeverjük, nem 
ismerjük, nem értjük Luther különbségtevését, és emiatt hi-
bás értékelést, hibás teológiai alapállást fogalmazunk meg. 
(Például egyháztörténeti személyek és események, de akár 
mai egyházi bűnök, értékek, tévtanítások értékelésében.) 
Ez a nagyszerű kommentár most éppen kairoszt, alkalmas 
időt teremt a téma felvetésére, a vele való foglalkozásra.

A fő témákon kívül más témákat is érint Luther ebben 
a kommentárban, amelyek hasznos és építő olvasmányok.

Beszél például arról, hogy a Szentlélek milyen módon 
jelent és jelenik meg. Azt mondja: „A Szent Lélek ezután el-
küldetett a hívek szívébe. […] E küldetés az evangélium hir-
detése által ment végbe [a lutheri teológiában soha nem mű-
ködik a Szentlélek az ige nélkül! – I. D.], melynek nyomán a 
Szent Lélek buzgalommal és világossággal, megújult ítélő-
képességgel, új vágyakkal és új késztetésekkel tölt be ben-
nünket. E boldog megújulás nem az észtől van, nem is a sze-
mélyes fejlődési folyamatok eredménye, hanem kizárólag a 
Szent Lélek ajándéka, az Ő munkálkodásából ered.” (134. o.)

Beszél olyan témákról, amelyek a gyülekezet életében 
ma is aktuális útmutatást nyújtanak. Például az irgalmas-
ság kérdéséről, a lelkészek támogatásáról, adakozásról. Vá-
laszt ad a keresztényekben ma is felmerülő kérdésekre, pél-
dául arra, hogy biztos-e Isten kegyelme, vagy hogy miért 
érheti a keresztényeket bármely korban üldözés.

Luther írását olvasni lelkesítő, érdekes és tartalmas tevé-
kenység. Luther nem unalmas, nem száraz, és nem is rendkí-
vül nehéz. Csak fi gyelmesen kell olvasni, és az olvasó gazda-
godik ismeretben, tudásban és hitben. Ha pedig még jobban 
szeretnénk érteni evangélikus hitvallásainkat és képviselni 
sajátosságainkat, akkor e kommentár tanulmányozása el-
engedhetetlen, ajánlott olvasmány minden evangélikusnak.
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Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap

f Lk 9,57–62

 Igehirdetési előkészítő 

Így is követed?

A vasárnap jellege

Az egyházi év pünkösd utáni vasárnapjai a 3–4. század ha-
tárán kezdtek kialakulni. A 22-27 vasárnapból álló soroza-
tot négy elkülönülő részre osztották a 8. században, és a 10. 
századtól ez az elkülönülés már a perikópákon is érzékel-
hető. Az aktuális vasárnap az első csoport lezáró vasárnap-
ja. Szűk témája Agendánk szerint „hívás bizonyságtételre”, 
mintegy megkoronázása annak a gondolatkörnek, amelyet 
az „Isten hív minket” mottó fogalmaz meg. Óegyházi evan-
géliuma a csodálatos halfogás (Lk 5,1–11), amelynek végki-
csengése az emberhalászat, vagyis az a tanítványokra bí-
zott feladat, hogy embereket vigyenek közelebb Istenhez. 
Ezt a feladatot az egyházban valósíthatják meg. Abban az 
egyházban, amely Jézus rendelése alapján jött létre, de nem 
azért, hogy célja legyen az embernek, hanem hogy általa el-
érhető legyen Jézus és az Atya. Amikor a tanítvány teljesíti 
Ura parancsát, tudnia kell, hogy ő maga is ajándékba kapta 
az üdvösséget és a szolgálathoz szükséges erőt.

Amit a textusról tudni kell

A kijelölt perikópa Lukács evangéliumának második na-
gyobb egységében található, amely Jézus Jeruzsálembe ve-
zető útját örökíti meg. Ebben a részben Lukács elhagyja 
Márk evangéliumának követését, és részben saját anyagot 
használ fel, részben Mátéval azonos anyagokkal dolgozik. 
A krisztológiai ismeretek helyét felváltják a krisztológiá-

ból fakadó etikai kérdések, vagyis hogy mi következik ab-
ból, hogy az ember már Krisztus uralma alatt éli az életét. 
A zsidóság számára alapvető kérdés, hogy mit kezdjenek 
a mózesi törvényekkel és az alapvető emberi viszonyulá-
sokkal. Lukács egyértelművé teszi, hogy Jézus követése 
kiválasztott életforma. Jézus a názíroktól elvárt viselke-
désformát követeli meg követőitől (4Móz 6,6–7), és vilá-
gossá teszi, hogy az ő tanítványai mások, mint a próféták 
(1Kir 19,20). Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jézus magára 
hagyná követőit. Jézus nem olyan vezető, aki maga nem 
visel terhet. Sőt ő élen jár, ha szenvedésről, nélkülözésről, 
lemondásról van szó. Érdekesség, hogy a karácsony szen-
testi B sorozat evangéliuma Máté párhuzamos feljegyzését 
hozza arról, hogy az Emberfi ának nincs hova fejét lehaj-
tania. Lukács feljegyzéséből tudjuk, hogy Jézus szegényen 
jött a világba, hiszen a pásztorok számára adott jel az volt, 
hogy találnak egy kisgyermeket a jászolba fektetve. Ez a 
fajta visszafogottság, puritánság jellemző Jézusra, és éppen 
emiatt nem lepődhetünk meg, ha Jézus ezt várja el azok-
tól, akik követésére indulnak, mert ettől is hiteles lesz a 
szolgálat. Amikor Jézus arról beszél, hogy a halottaknak 
kell eltemetniük a halottaikat, lényegében egy értékrend 
követőiről beszél. Azokról, akik a pénz szavából értenek. 
Fel szeretnének halmozni minden pénzzel mérhető érté-
ket maguk köré, és közben nem veszik észre, hogy való-
jában nem a lényegessel törődnek, hiszen hiába gyűjtöget 
az ember, ha az örökkévalóság távlatában mindez értel-
mezhetetlen. Jézus követéséhez arra van szükség, hogy 
felszabaduljunk a kötöttségektől. Ez valóban új látásmód.

A perikópa megértése

Félreérti Jézust, aki
a) korának tanítóihoz hasonlítja. Ő nem egyike a sok ván-
dorprédikátornak, akiket követve dicsőséghez lehet jutni. 
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Jézus nem ígér társadalmi felemelkedést követőinek, mert 
ő maga sem tör ilyen babérokra. Bár Jézus az Emberfi a, 
mégis Isten szolgája, és ehhez a szolgasághoz hozzátarto-
zik a szegénység. A szolga kifosztottsága a feltétele annak, 
hogy elnyerhesse az emberfi a dicsőségét.

b) világi kötelességeit előbbre valónak tartja Jézus kö-
vetésénél. Nincs fontosabb Isten országánál, mert ha valaki 
nem ér oda, annak a halál lesz az osztályrésze. Aki azonban 
Jézust követi, már átment a halálból az életre. Mivel sokan 
vannak még a halál oldalán, Krisztus követőjének életében 
fokozottan jelen kell lennie az evangélium hirdetésének.

c) könnyű feladatként tekint a misszióra. A szántás Palesz-
tinában rendkívüli odafi gyelést igényelt. A termőföld alkal-
matlansága miatt koncentrációt és egész embert kívánt, mert 
az oldalra- vagy hátratekintés testi sérüléshez vezethetett.

Igehirdetési vázlat

Naponta csábítanak bennünket arra, hogy legyünk egy cso-
port tagjai, legyünk egy eszme, egy gondolkodási irányzat 
követői. Az indokok között pedig sok minden szerepelhet. 
Csatlakozzunk azért, mert az elhozhatja az anyagi független-
séget. Csatlakozzunk azért, mert az adott csoportnak nagy a 
megbecsültsége. Csatlakozzunk azért, mert szórakoztató tar-
talmakhoz juthatunk, amivel jobban indulhat a napunk. Csak 
győzzük kiválasztani a sok lehetőség közül a nekünk valót. 
Azt, ami igazán érdekel minket, amiben igazán megbízunk.

Az egyház úton lévő közösség, amelynek nem titkolt cél-
ja, hogy embereket hívjon Jézus közelébe. Meg akar hívni az 
üdvözültek seregébe, és biztatni akar a személyes tanúságté-
telre. Ám meghökkentő módon ezt nem úgy teszi, ahogyan 
a világ elvárja. Sőt inkább azt kell mondanunk, hogy a ne-
gatív reklám eszközével él. Mintha szándékosan arra töre-
kedne, hogy nehézzé tegye a döntést, nehézzé tegye az in-
dulást. Jézus nem árul zsákbamacskát. Aki találkozik vele, 
annak tudnia kell, hogy a követése emberi értékrend szerint 
nem a napos oldalon zajlik. Krisztus követése egyet jelent 
a lemondással, a nélkülözéssel, a társadalmi szokások hát-
térbe szorításával. Aki Jézust követi, a világ szemében nép-
szerűtlen, megvetett, partvonalra állított. Nem is lehet más, 
hiszen a követés nem e világi örömök elérését és megvaló-
sulását ígéri, hanem Isten országának elérését. Jézus pedig 
határozottan állítja, hogy az ő országa nem e világból va-
ló (Jn 18,36). Ezért nem kell csodálkoznunk azon, ha Krisz-
tus népét igazságtalanság, megaláztatás, baj és szenvedés 
éri, hisz miért érdemelne többet Jézus egyháza Mesterénél?

Ettől függetlenül a hívás egyértelmű. Nem szabad el-
hallgatni. Jézus hív az ő országába, és meghív arra, hogy 
munkatársai legyünk az örömhír terjesztésében. De hang-
súlyozza, hogy teljes elköteleződést vár.

Isten ügye mellé nem lehet fél szívvel állni. Hitelessé-
günk éppen abban rejlik, hogy nem keresünk kibúvókat, 

hanem úgy élünk, ahogyan arra Jézus tanít bennünket. 
Elfogadva, hogy olykor még a madarak és a rókák is jobb 
helyzetben vannak nálunk, mert nekik biztos lakásuk van.

Hányan vannak olyanok, akik aggodalmaskodnak a kö-
vetkező nap miatt! Olykor még a legaktívabb gyülekezeti 
tagok is arról panaszkodnak, hogy kilátástalan helyzetbe 
jutottak, és nem látják a holnapot. Számukra lehet példa 
Jézus, aki bár nem gyűjtögetett, nem kuporgatott, mégis 
el tudta végezni küldetését.

Mi okunk lenne azt gondolni, hogy a mi küldetésünk ke-
vésbé fontos az Istennek? Miért gondolnánk, hogy országa 
építésében magunkra fog hagyni? A tapasztalat éppen az, 
hogy ő akkor lép közbe, amikor már minden emberi erőfor-
rás kimerült, amikor már nem látjuk a továbblépés esélyét.

Ez az erő pedig Jézusnál van. Ő számtalan esetben bizo-
nyította, hogy nemcsak tud segíteni, de kész is rá. Szerete-
téből tapasztalták meg az emberek Isten jóságát. Gyógyítá-
sai, csodatettei ennek kérlelhetetlen bizonyítékai.

Aki meglátja Jézusban a Szabadítót, okkal keseredhet el 
azon, hogy a követés nem egyszerű feladat, ám Jézus még-
sem a nehézséget hangsúlyozza, hanem azt a szükségsze-
rűséget, amely e felismerés következménye. A tanítvány-
ság útja egyenes, mégis sok szenvedéssel van kikövezve, 
és nem lehetünk elégedetlenek, mert Jézus velünk együtt 
járja az utat. Velünk van szenvedéseink közepette, velünk 
van a meg nem értettségben. Ő tudja, hogy mit kell átél-
nünk és elviselnünk, de ő maga biztat minket a követés-
re és az evangélium megszólaltatására. S aki felismerte, 
hogy Jézus az egyetlen reális út az örök élet felé, annak 
nincs más lehetősége, mint a tanúskodás. Tanúskodni hi-
telesen, erővel, vidám lélekkel, szeretettel. Nem törődni a 
múlttal, hanem koncentrálni az előttünk álló ajándékra.

Jézus a szántóvetőt állítja elénk példaként, aki lépésről 
lépésre halad előre feladatával. Koncentrál, összpontosít, 
hogy az aratáskor a legjobb eredményt érhesse el. Bár Is-
ten pazarolja szeretetét, mégis eredményközpontú. Meg-
bünteti hanyagságunkat, számonkéri rajtunk az elvégzen-
dő munkát. Bárcsak hűnek bizonyulnánk!

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

1Pt 3,8–15; 1Móz 12,1–4a

Énekek

EÉ 467, 284, 443

Imádság

Fogadd el, Uram, szabadságomat,
Fogadd el egészen.
Vedd értelmemet, akaratomat
S emlékezésem.
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Mindazt, amim van, és ami vagyok,
Te adtad, ingyen.
Visszaadok, Uram, visszaadok
Egyszerre mindent.

Legyen fölöttünk korlátlan úr
Rendelkezésed.
Csak egyet hagyj meg ajándékul:
Szeretnem téged.

Csak a szeretet maradjon enyém
A kegyelemmel,
S minden, de minden gazdagság enyém,
Más semmi nem kell.
(Loyolai Ignác: A teljes önátadás imája, ford. Sík Sándor)

Illusztrációk

GONDOLAT

A szenvedésről
Carl Gustav Jung, a lelkészcsaládból származó svájci pszichológus 
házának egyik ablakára a keresztet hordozó Krisztus képét festet-
te. „Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk – mondta 
egyik látogatójának, egy teológiai tanárnak. – Nemrég jártam In-
diában, és ott döbbentem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, 
meg kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember 
érzéketlenné igyekszik válni a szenvedéssel szemben. Mi, nyuga-
tiak inkább a legkülönbözőbb testi, lelki és szellemi kábítószerek-
hez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést le 
kell győzni. Ez csak akkor lehetséges, ha magunkra vállaljuk. Ezt 
tanulhatjuk a keresztet hordozó Krisztustól.” (Hézser 2010, 32. o.)

VERS

Kazinczy Ferenc: Híven szeretni a jót

Híven szeretni a jót,
Gyűlölni vesztig a gonoszt,
Eszköze lenni az isteni kéznek,
Egy nem haszontalan tagja az Egésznek,
Férfi ak! Ez gyönyörű jutalom.

Felhasznált és ajánlott irodalom
Bonhoeffer, Dietrich 2007. Követés. Luther Kiadó, Budapest.
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tar zum Neuen Testament 3.)

Hafenscher Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet 
protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Luther 
Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene 
Tanszéke, Budapest.

Herbst, Wilhelm 1957. Das Lukas-Evangelium. Bibelhilfe für 
die Gemeinde, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin. (Bibel-
hilfe für die Gemeinde.)

Hézser Gábor (szerk.) 2010. Mindennapi és nem egészen min-
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Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap

f Lk 9,18-26

Igehirdetési előkészítő

Átragyog-e rajtunk?

A vasárnap jellege

A 23. zsoltár egy parafrázisa került elém készülés közben. 
A vasárnap jellegét ennek olvasása számomra nagyon visz-
szaadta, remélem, sokan így lesznek vele:

Az Úr az én pásztorom, Ez a kapcsolat!

nem szűkölködöm. Ez a gondviselés!

Füves legelőkön terelget, Ez itt a többi!

csendes vizekhez vezet engem. Ez a felüdülés!

Lelkemet felüdíti, Ez a gyógyulás!

igaz ösvényen vezet Ez a kísérés!

az ő nevéért. Ez a cél!

Ha a halál árnyékának völgyében járok is, Ez a megpróbáltatás!

nem félek semmi bajtól, Ez a védelem!

mert te velem vagy: Ez a hűség!

vessződ és botod megvigasztal engem. Ez a fegyelem!

Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Ez a reménység!

Megkened fejemet olajjal,
Ez a felszentelés! 

(Emlékszünk még rá?)

csordultig van a poharam. Ez a bőség!

Bizony, jóságod és szereteted kísér életem 

minden napján,
Ez az áldás!

és az Úr házában lakom egész életemben, Ez a biztonság!

mindörökre. Ez az örökkévalóság!
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Amit a textusról tudni kell

Lukács evangéliuma az első része annak a kétrészes műnek, 
amely a kereszténység eredetének történetét mondja el Jézus 
gyermekkorától egészen Pálnak, a legkiemelkedőbb igehir-
detőnek Kr. u. 60-ban Rómába történt megérkezéséig. Az 
evangéliumnak és kísérő kötetének írója már a két mű hossza 
által is (nagyobb terjedelmű, mint bármely más újszövetségi 
író egyéni hozzájárulása) jelentős hatást gyakorolt a keresz-
tény teológiára és szellemiségre. Ráadásul tehetséges író, aki 
anyagát alkotó módon rendszerezi, és történetét érthetően és 
művészi színezéssel mondja el. Dante szerint Lukács a „ke-
resztény fi nomság” írója, mert hangsúlyozza Jézusnak a bű-
nösök és kivetettek iránti irgalmát. Az isteni irgalomról szó-
ló legismertebb evangéliumi történetek közül néhány csak 
Lukácsnál fordul elő (a naini özvegy, a tékozló fi ú, Zákeus). 

A szerző és hallgatósága

Evangéliuma elején Lukács elismeri azoknak a munkáját, 
akik megelőzték őt. Nem Márk korábbi evangéliuma he-
lyett akar másikat írni, hanem felismeri egy új elbeszélés 
szükségességét egy eltérő körülmények között élő új nem-
zedék számára. Lukács görögül beszélő keresztény volt, 
akit valószínűleg Pál térített meg, és aki az 1. század végén, 
körülbelül a 80-as években írt Antiókhiában (Szíria) vagy 
Kis-Ázsiában (mai Törökország). A keresztény egyházat rö-
vid időn belül már inkább pogányok, mint zsidók alkotják; 
már nemcsak Palesztinára korlátozódik, hanem az egész 
Római Birodalomban elszórt közösségek szervezete. Nem 
az arámi, hanem a görög nyelvet használják. Lukács erre az 
újszerű görög egyház és Jézus, valamint a korai zsidó ősegy-
ház közötti folytonosságra akar rámutatni. Ezt úgy tudja 
legjobban érzékeltetni, ha Jézus történetéhez folytatást ír, 
és a két részt tartalmilag összekapcsolja, miközben a tör-
ténelmi különbségeket megtartja. Felhasználja Márk evan-
géliumát, saját igényeinek megfelelően elrendezve, ezenkí-
vül más írott forrásokat, illetve szóbeli hagyományokat, 
amelyek közül néhányat Máté evangélista is felhasznált. 

Lukács olvasóközönségének Palesztina földrajza, nyel-
ve, vallási és politikai körülményei ismeretlenek és távo-
liak voltak. Legtöbben nem ismerték azokat a zsidó íráso-
kat, amelyekre az igehirdetők gyakran utaltak, miközben 
Jézus történetét kifejtették. Kis-Ázsia és Európa kereszté-
nyei jó állampolgárai akartak lenni annak a Római Biro-
dalomnak, amelynek uralmát Jézus kortársai közül sokan 
elnyomásnak tekintették. A keresztények új nemzedéké-
ben sokan gazdagok, nem pedig szegények voltak, és in-
kább városiak, mint falusiak. Önkéntelenül – vagy pogány 
szomszédaik hatására – felvetődött bennük a kérdés: miért 
követünk mi, görögök egy ilyen vallást, amelynek ennyire 
zsidó a magja? Hogyan jutott el ide Jézus híre? Megbízha-
tóak voltak a mi hittérítőink? Függetlenek vagyunk most 
már a Jeruzsálemben történt eseményektől? 

Ezek a keresztény polgárok természetesen hallottak Jeru-
zsálemnek a római hadsereg által történt lerombolásáról, amit 
Jézus megjövendölt, és a bűn büntetéseként értelmezett. Azt 
jelezte ez, hogy el kellene szakadniuk a zsidó kötelékektől? Mi-
ként lehetnek Jézusnak egy zsidó közösséghez intézett, fél év-
századdal korábbi szavai relevánsak egy újfajta görög hallgató-
ság számára? Mindezt szomszédaiknak a kereszténység iránt 
tanúsított ellenséges érzülete és a különféle, főleg társadalmi és 
gazdasági formában jelentkező üldözések tovább erősítették. 

Ilyen kérdések forogtak Lukács fejében, miközben két-
részes művét alkotta. Ilyen és más kérdéseket vet fel közvet-
ve és közvetlenül. Azt akarta, hogy olvasói tudják, hogy Is-
ten az üdvösség tervébe őket is kezdettől fogva belefoglalta, 
még akkor is, ha történetileg a zsidók hallották először a ki-
nyilatkoztatást, hogy majd mindenkinek továbbítsák. Az üd-
vösség története pontosan Isten terve szerint bontakozott ki, 
ahogyan azt az Ószövetségben megjövendölték. Az Isten or-
szágába vezető út története ez, a Szentlélek vezetése alatt. Az 
evangélium a keresztény történet kezdeteit írja le az üdvös-
ség beteljesedésének első bejelentésétől a Jézus halálában és 
feltámadásában való betetőzésig. Az Apostolok cselekedetei 
az egyház kialakulását és fejlődését mondja el, és rámutat a 
főbb határozatokra és fordulópontokra, amint a vezetőket 
Isten vezette a pogányok megtérítésében. Miután az egyház 
határozott döntést hoz, hogy minden népet keresztény hitre 
térít, nem csak a zsidókat (ApCsel 15), a történet Pál apostolt 
követi, miként viszi el az evangéliumot a birodalmon keresz-
tül Európába és végül az akkori világ központjába, Rómába. 

A jövendölések beteljesedése

Jézus üdvözítő küldetését már az elmúlt idők előkészí-
tették. Lukács meglepő mennyiségű ószövetségi tanítást 
használ fel görög olvasói számára, bár nem annyira so-
kat, mint Máté. Lukács kedvelt beszédfordulatai közül az 
egyik: „meg kell történnie”, „meg kellett történnie” (2,49; 
4,43; 9,22). A kereszt, a szenvedés útja görög olvasói szá-
mára rejtély volt – milyen felháborító, hogy az Üdvözítővel, 
aki az Isten Fia és király, ilyen szégyenletes módon bánja-
nak! Lukács újra és újra ismétli, hogy a szenvedésnek meg 
kellett történni, ez az út vezet a dicsőségbe (18,31–33; 24,26). 

Közelebb a textushoz

Jézus kész nyíltan feltenni követőinek azt a kérdést, amely 
hallgatóságának tantaluszi kínokat okozott működésének 
kezdete óta: „Kicsoda ez az ember?” (8,25) A közvéleményt 
illetően a válasz a szokásos: János, Illés, egy próféta (9,7–
8). Amikor Jézus a tanítványok véleményére kíváncsi, Pé-
ter szólal meg a többiek helyett: „az Isten Fölkentje” vagy. 
A válasz helyes, miként ezt tudjuk a Jézus gyermekkora so-
rán elhangzó előzetes utalásokból, de félreérthető (23,35), 
ezért Jézus hallgatásra kötelezi őket, amíg alkalma nem 
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lesz megtanítani nekik a messiási lét igazi értelmét. Pé-
ter vezető szerepét kiemeli az a tény, hogy ő válaszol erre 
a döntő kérdésre a többi tanítvány nevében (ApCsel 2,14). 

Rögtön ezután elhangzik Jézus szenvedésének háromszo-
ri megjövendölése közül az első (Lk 9,44; 18,31–33), és ő az 
Emberfi a címet használja, amelyet jobban szeretett, és amely 
ebben a szövegkörnyezetben, úgy tűnik, felcserélhető a Mes-
siás szóval. Nem szabad, hogy félreértsék személyét: Jézus 
nem a köztudatban elterjedt messiás lesz, aki a nemzeti ha-
zafi ságot felhasználva megszabadítja népét Róma igájától, és 
visszaállítja a dávidi birodalmat. Ő szenvedni fog, Isten né-
pének vezetői elutasítják és megölik. Csak azután nyer majd 
igazolást. Követőinek nyomában kell haladniuk, fel kell ven-
niük a keresztet (Lukács változatában „mindennap”). Ön-
magunk megtagadása és életünk elvesztése nem jelenti ön-
magunk elnyomását, ami pszichológiailag ártalmas lehet, 
hanem a saját sorsunk feletti uralom feladását jelenti, és az 
igazi önismeret elérését azáltal, hogy félretesszük a világ il-
lúziói alapján az élet értelméről alkotott képet. A kockázat 
nagy, válaszunk határozza meg az utolsó ítélet természetét 
(26. vers). Jézus megjegyzése, hogy társai közül néhányan 
addig nem halnak meg, amíg meg nem látják az Isten or-
szágát, a márki szövegben elsősorban Jézus színeváltozásá-
ra utal; Lukácsnál az utalás a feltámadásnak és a Szentlélek 
kiáradásának az élményére is vonatkozik (ApCsel 2,32–36). 

Igehirdetési vázlat – gondolatébresztők, kérdések

1. Tudnál válaszolni Jézusnak erre az egyszerű kérdésére, 
hogy valójában mit gondolsz róla? Kinek gondolod őt? Mi-
lyen szerepet játszik az életedben? 

Mit vársz tőle? Gondolod-e, hogy ő vár tőled valamit?
2. Mi a te hited alapja? 
Sokszor többet jelent egy nyugtalanító kérdés, mint egy 

magabiztos válasz. 
A legjobb kérdéseket eddig Jézus Krisztustól hallottam. 

Erő van ezekben a kérdésekben: Miért féltek? Miért nincs 
hitetek? Még mindig nem értitek? Mit akarsz, hogy csele-
kedjem veled? Ki érintett engem? Akarsz-e meggyógyulni?

3. Ma reggel, amikor bekapcsoltam a számítógépemet, 
a Microsoft  Windows azon nyomban kiírta a dátumot, és 
ezzel azt jelezte, hogy – akár hiszünk benne, akár nem – 
Jézus születése olyan fontos eseménynek számít, hogy tö-
résvonal keletkezett a történelemben. Azóta kis bolygónk 
minden eseményét a Krisztus előtti, illetve Krisztus utáni 
időszakra tesszük. S milyen furcsa, hogy az az ember, aki 
egész életében nem találkozott annyi emberrel, mint ameny-
nyi ma elmegy egy stadionba koncertre, nagyobb hatással 
volt a világra, mint bárki más a történelem során. Sokszor 
még káromkodás közben is az ő nevét emlegetik. Milyen 
különös lenne, ha a jól szituált üzletemberek így kiáltaná-
nak fel, amikor hibáznak a golfpályán: „Azt a Király Vik-

torát!” Vagy a vízvezeték-szerelő így horkanna fel fájdal-
mában, amikor a csavarkulccsal véletlenül becsípi az ujját: 
„Hogy az a Buddha…!” Mintha ezt a Jézus nevű illetőt se-
hogy sem tudnánk kiverni a fejünkből! Része az életünk-
nek, az időszámításunknak és a tanulmányainknak. Vala-
hogy Jézus jelen van, még ha nem is veszünk róla tudomást! 

Éppen ezért időszerű a kérdés, amit ma reggel Jézus tesz 
fel a számunkra: „Kinek mondanak engem az emberek?” 
A tanítványok válasza, így a mi válaszunk is sokféle lehet erre 
a kérdésre. Hiszen annyira sokan annyira sokfélét mondanak 
róla. Hiszen mindannyian sokat tanultatok már róla! A kis-
dedről, aki karácsony éjszakáján született e világra, a gyer-
mekről, aki Isten kedvére és tetszésére növekedett, a felnőtt-
ről, aki sokakat tanított, gyógyított, aki vakokat tett látóvá, 
süketeket hallóvá, sántákat járóvá, és még sorolhatnánk. Is-
merjük a Bibliából az életét, a szenvedését és a győzelmét is, 
hogy legyőzte a halált, és feltámadt a halottak közül. Ha meg-
kérdeznek minket, már biztos, hogy nem mondunk butasá-
got. Tudjuk a legfontosabb dolgokat róla, mondhatni, ismer-
jük őt. És ez nagyon jó! Ha az életének alapvonalaival tisz-
tában vagyunk, már van egy képünk róla. De ez azt jelenti 
vajon, hogy ismerjük őt? Manapság mielőtt egy cég felvenne 
valakit, előbb tájékozódik. Megnézi az illető Facebook-profi l-
ját, és az alapján is dönt. De vajon amit posztoltam, elmond-
ja, hogy ki vagyok? Nem lehet, hogy félreismernek azok alap-
ján a képek alapján, amelyek az idővonalamon díszelegnek?

Jézus ennél többet akar! Először is találkozni akar ve-
led személyesen. Másodszor pedig része akar lenni az éle-
tednek. Amikor azt kérdezi: „te kinek mondasz engem?”, 
éppen nem azt a kérdést teszi fel, hogy ismersz-e néhány 
tényt az életéből. Vagy hogy az összes helyszínt tudod-e 
fejből, ahol csodát tett. Hanem sokkal inkább azt kérdezi: 

Ki vagyok a számodra? 
Jelent-e valamit az életedben,hogy megismertél engem? 
És végül: akik téged látnak, látnak-e engem is?
Ki vagyok a számodra? 
Karl Barth hasonlata jut eszembe. Az ablaknál áll egy 

ember, és bámul kifelé. Az utcán a járókelők kezükkel sze-
mük elé árnyékot vetve az eget kémlelik. Csakhogy a bent 
tartózkodó ember az ablakból nem látja, hogy mire muto-
gatnak odakint az emberek. 

Mi, akik kétezer évvel Jézus után élünk, az ablak mellett álló 
férfi hoz hasonló helyet foglaljuk el. Halljuk a kiáltásokat, tanul-
mányozzuk Jézus életét, de bármennyire nyújtogatjuk is a nya-
kunkat, a testet öltött Jézust soha nem látjuk. Nem tudjuk, mi-
lyen volt ott ülni és őt hallgatni, nem tudjuk, milyen volt, ami-
kor megérintett, amikor a hajóban aludt, vagy a tengeren járt.

Nem tudjuk, milyen lehetett a közelében lenni, élni, 
vele egy asztalnál ülni. De hála Istennek, mégsem lehetet-
len megismerni őt! 

Egy indián mondás úgy tartja: „Mielőtt valakiről ítéletet 
vagy véleményt mondanál, járj két hónapig a mokaszinjában.” 
Jézus pontosan erre utal: mielőtt róla véleményt mondanál, járj 
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az ő útján! Kövesd őt! Az Újszövetségben használt követés szó 
az, amiből a pantomim, a mímelés vagy az imitálás szavunk is 
származik. Olyan emberre utal ez a jelző, aki igyekszik a má-
sik ember viselkedését és személyiségét mindenben lemásol-
ni, utánozni; megpróbálja ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy 
csinálni, mint az a személy, akit utánoz. Eszerint nem keve-
sebbet jelent követni Jézust, mint mindenben utánozni azt, aki 
Jézus volt, amit tett, ahogy gondolkodott, ahogy élt. 

Akik téged látnak, látnak-e engem is? A másik fontos do-
log, hogy Jézus ezzel a kérdéssel azt is felveti, amiről nem na-
gyon szeretünk beszélni! A „ti kinek mondotok engem” kér-
désben az is benne van: „Ti miben vagytok mások, mint a 
többiek, akik másképp gondolkoznak?” Mintha Jézus azt kér-
dezné: az, amit mondotok, mennyiben látszik meg rajtatok? 

4. Néhány évvel ezelőtt egy lelkész Houstonból Texas-
ba költözött. Pár héttel az érkezése után egy alkalommal 
a belvárosba kellett mennie. Amikor a buszon leült, észre-
vette, hogy a sofőr negyed dollárral több pénzt adott visz-
sza. Elkezdett gondolkodni, hogy mit tegyen, és arra az 
elhatározásra jutott, hogy visszaadja a pénzt. Hiszen bűn 
lenne megtartani. Aztán egy másik gondolat fogant meg 
fejében: „Ó, felejtsd már el, hiszen ez csak negyed dollár. 
Ki törődik egy ilyen kis összeggel? A buszvállalat amúgy 
is túl sokat kér az utazásért, nem fog nekik hiányozni ez a 
kicsiny összeg. Fogadd el, mint Isten ajándékát, és maradj 
csöndben.” Mikor a megállóba értek, ahol a lelkésznek le 
kellett szállnia, egy pillanatra megállt az ajtóban, majd a 
negyed dollárt a buszvezető felé nyújtotta, és azt mondta: 

– Tessék, egy kicsit többet adott vissza. – A sofőr rá-
mosolygott, és azt mondta:

– Köszönöm! Maga az új városi lelkész, ugye? Azon 
gondolkodtam mostanában, hogy el kellene járnom vala-
hova gyülekezetbe, de nem tudtam, melyiket válasszam. 
Azt szerettem volna megtudni, hogy mit tesz, ha rosszul 
adok vissza. Azt hiszem, már döntöttem. 

Amikor a lelkész leszállt a buszról, a legközelebbi vil-
lanypóznához botorkált, és belekapaszkodva csak annyit 
tudott mondani: 

– Ó, Istenem, majdnem eladtam a Fiadat egy negyed-
dollárosért!

A tetteid elmondják, mit vallasz igazán Jézusról! És az 
emberek látják? Ti kinek mondotok engem? Kinek mond-
ják Jézust azok, akik rajtad keresztül ismerik meg? Akik 
annyit látnak Krisztusból, amennyit te az életeddel, csele-
kedeteiddel megmutatsz nekik belőle, milyennek hiszik őt?

5. Krisztus Urunk követése személyre szabott. Aho-
gyan nincs, nem volt és nem is lesz két egyforma ember 
a világon, úgy nincs két egyforma Istenhez vezető életút 
sem. Mindenki megkapta a maga talentumait, amelyek-
kel majd el kell számolnia az ítélet napján. Jézus Krisz-
tus az út, az igazság és az élet (Jn 14,6). Ahhoz, hogy járni 
tudjunk az Úton, Isten elküldte nekünk a Szentlelkét, aki 
könnyűvé teszi számunkra Krisztus követését, a szeretet 

megélését, sőt „térképpel” is megajándékozott minket. Mi 
az egyház, Krisztus teste vagyunk, „a térkép” pedig mind-
nyájunk közös tulajdona: az útvonalat megtaláljuk a Szent-
írásban, az egyház tanításában, a szentségekben. A célunk 
Isten, és míg zarándokolunk az úton, Krisztus igazi tanúi-
vá tesz minket a Szentlélek. Velünk zarándokol a Szűza-
nya, a szent angyalok, és az üdvözültek hatalmas serege.

Ez is kemény beszéd: „Szeressétek ellenségeiteket!” Jézus 
nem azt mondta, hogy úgy forgolódjam a világban, hogy ne 
legyenek ellenségeim, hanem hogy szeressem őket. Ezt tet-
te Krisztus Urunk is: szerette ellenségeit, és imádkozott ér-
tük. Júdást az áruló csók után „barátomnak” nevezte. Ne-
héz az ellenség szeretete, de nem teljesíthetetlen parancs, a 
Szentlélek megsegít. Sőt, egy barát lehet akadály az életszent-
ség útján, de az ellenség egyenesen Isten karjaiba vet engem.

6. A ránk nehezedő teher nem kereszt. A teher olyasmi, 
amitől nem lehet megszabadulni; a kereszt viszont egyéni 
választás kérdése, és éppen ezért elkerülhető. Amit a tör-
ténelem legelső keresztje jelentett, ugyanazt jelenti az ezt 
követő számtalan kisebb kereszt is: ugyanúgy, ahogyan 
az eredeti kereszt az Úr döntése volt, napjaink keresztjei-
nek a mi döntésünknek kell lenniük. Vannak, akik úgy 
gondolják, hogy mindig, amikor valamilyen nehézség éri 
őket, vagy bajba kerülnek, keresztet hordoznak. Ez azon-
ban nem így van, hiszen ilyen dolgok teljesen természete-
sen érhetnek utol bárkit, akkor is, ha nem hívő.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Róm 6,3–11; Ézs 43,1–7

Énekek

EÉ 390, 359, 40

Imádság

Uram! Léted, ha kutatom, nem gondolhatok másra,
mint a bennem feszülő megszállott akarásra,
meghúzódsz csendben, tervek, remények
elfúló motorját pörgeted fel, ha kérlek,
szólítlak, hívlak, hiszem, hozzád beszélek,
különös kapcsolat, akár a gyermek, félek,
elveszíthetem, amit e rejtett tudatalatti jelent,
a kapaszkodót, a bennem élő mégis idegent,
mozaikszínekben elmém tükre, ha fénylik,
ha szavaim, hogy légy, jelenléted igénylik,
valómba testetlen éltető erő áramlik át,
lelkemre fonódik, aléltra, pálmaág,
s az te vagy, Uram! Vagy mégis én vagyok?
Vajon én akarom-e, ahogy te akarod,
vagy csak hiszem, s a feszülő akarat bennem
játékszer, csupán eszköz, hatalom kezedben 
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s én marionettbábu, a dróton rángatott,
dölyfösen enyémnek tartom a gondolatot?
Jó, ha velem vagy, ne hagyj el, kérlek,
engedd meg nekem, esztelen szegénynek,
hadd higgyem, tőlem származnak a fények,
akarásom naponta magam teremtem újra,
az erő, ami izmaim keményebbre gyúrja,
a bennem buzgó szent forrás szülötte,
belemerítkezem, kortyolok belőle…
Időterembe mára nem maradt másom,
Uram! csak e csökönyös hit, akarásom,
s léted, ha kutatom, nem gondolhatok másra,
mint a bennem feszülő megszállott akarásra.
(Koosán Ildikó: Léted, ha kutatom)

Illusztráció

VERS

Túrmezei Erzsébet: Átragyog-e rajtunk?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színesruhájú
tizenkét férfi alakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfi úra édesanyja mellett.
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: ,,Kik azok, édesanyám?”

Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra fi gyel.
S a kis kérdezőt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
,,Keresztyének!”
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.

,,Gyerekek!” – vetődik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
,,Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?”
S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfi ú jelentkezik.
– Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. –
,,A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!”

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatűnő évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?!
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Kodell, Jerome 1993. Evangélium Szent Lukács szerint. Bencés 
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Igehirdetési előkészítő

A bátorító reménység

A vasárnap jellege

A vasárnap része a Szentháromság ünnepe utáni liturgikus 
időszaknak, amelynek teológiai célját Hafenscher Károly 
Liturgika című könyvében a következőképpen foglalja ösz-
sze: „Az itt kezdődő sorozat egyes vasárnapjai kibontják 
mindazt, ami az üdvösség történetéből és a Szentháromság 
misztériumából következik az egyes keresztény ember és 
az egyház közösségének életében.” (2010, 323. o.)

Vasárnapunk ennek a liturgiai célkitűzésnek megfelelve 
egy kisebb szerkezeti egységben helyezkedik el a Szenthá-
romság ünnepe utáni vasárnapok között, amely Isten hívó 
szavával foglalkozik, amely a hit és a keresztény élet min-
dent megelőző forrása. Ez az egység a Szentháromság ün-
nepe utáni első vasárnappal kezdődik, végül jelenlegi ün-
nepünkkel, a hetedikkel záródik. Nem véletlen tehát, hogy 
ezt a sorozatot betetézve a hetedik vasárnap foglalkozik az 
ember legfontosabb üdvösségi reménységével, amelynek az 
a témája, hogy „Isten a hit ajándékával az örök életre hív”.
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Amit a textusról tudni kell

A következőkben még nem kívánom kiemelni a vasárnap 
témája és a textus közti párhuzamokat vagy az esetleges 
igeválasztási okokat, hiszen erről majd hosszabban érteke-
zem a következő pontban. Azonban igyekszem most azo-
kat az exegetikai perspektívákat kiemelni, amelyek segítik 
a textust a vasárnap jellegében elhelyezni.

Amit már a legelején érdemes megfi gyelni, az a címszerep-
lő neve: Lázár. Ez a név ugyanis a héber Eleázár név görög rö-
vidülése, amelynek a jelentése „Isten megsegít”. Mintha Lázár 
már a neve által is eleve arra lenne predestinálva, hogy egyko-
ron az Úr Jézus Krisztus majd rajta mutassa meg dicsőségét.

Amit szintén érdemes kiemelni, az a történetnek az evan-
géliumban betöltött szerepe. János evangéliuma ugyanis úgy 
épül fel, hogy Lázár feltámasztása alkotja Jézus szenvedésé-
nek, halálának és feltámadásának nyitányát. Erre való utalá-
sokat már a kijelölt igeszakaszban is bőségesen kapunk: „Mes-
ter, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy?”  
Vagy „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt!”

Végül pedig elmondhatjuk, hogy kitűnő példája textu-
sunk a jánosi teológiának, hiszen egyszerre szerepel benne 
a világosság-sötétség és az élet-halál dualizmusa, sőt e tör-
ténetben a kettő egyesül is a 9–10. versben. Ugyanis itt jól 
látható, hogy Jézus többről beszél, mint hogy ne az éj leple 
alatt menjenek be Júdeába a tanítványokkal.

Ezt támasztja alá a 10. fejezet több fordítása és a kóde-
xekben (P45, P75) szereplő variánsai, ahol a „nincs világos-
sága” szakaszt úgy olvashatjuk, hogy „nincs benne világos-
ság”. Tehát az a krisztusi monológ, amely arról szól, hogy 
aki a sötétségben jár, megbotlik, de „akiben” a világosság 
van, az nem botlik meg, metaforája annak, hogy akinek az 
életében nincs jelen a „világ világossága” – maga a Krisz-
tus –, az elbotlik, vagyis eléri a halál hatalma, de akiben 
ott a világosság, azt elkerüli az örök halál. Lázár történetét 
ismerve pedig Jézus ezt a kijelentését egy bizonyságtétellel 
koronázza meg, amikor Lázár feltámasztásával megmutat-
ja, hogy a Krisztusnak valóban van hatalma a halál fölött.

A perikópa megértése

Azt hiszem, a vasárnap témája és az igeválasztás nem szorul kü-
lönösebb magyarázatra, hiszen jól látható a kapocs a kettő kö-
zött: amikor az örök élet kerül előtérbe, olyan történetet kapunk 
hozzá, amelyben a halál legyőzése és a feltámadás szerepel.

A dolog szépséghibája, hogy a kijelölt textus nem tar-
talmazza a teljes történetet. Azonban ennek is megvan a 
maga oka, hiszen itt a hangsúly a 4. versben elhangzott 
jézusi mondaton van, és nem a feltámasztás megvalósítá-
sán. Ez a vers ugyanis kijelenti, hogy Lázár halála és feltá-
masztása egy bizonyos célt szolgál, hogy arról tanúskod-
jon: a Messiás képes legyőzni a halált. Ezt kiegészítve a 15. 

vers az, ami igazán a vasárnap témájához kapcsolja a tex-
tust: ebben Jézus kijelenti, hogy ennek azért kell megtör-
ténnie, hogy ezt látva legyen hite és reménysége az embe-
reknek az örök életre.

Végül kapcsolópont lehet még maga a jánosi szerkezet 
is: ebben az evangéliumban Jézus úgy indul el a kereszt fe-
lé, hogy előtte felvértezi a tanítványait egy olyan csodával, 
amelybe ha később hittel belekapaszkodnak, megértik, hogy 
Jézus halála nem a vég kezdete, hanem az örök élet diadala.

Igehirdetési vázlat

Csak óvatosan!

A vasárnap témája csábító lehetőséget kínál arra, hogy mé-
lyebben is beleássuk magunkat az örök élet teológiai fogal-
mába. Mégis – bár minden bizonnyal központi témája lesz 
igehirdetésünknek az örök élet és a feltámadás – óva intek 
mindenkit attól, hogy a ló túloldalára átesve rendszeres 
teológiai szakelőadást tartson igehirdetésében. 

Bevezetés

Amennyiben az igehirdető a Szentháromság utáni első hét 
vasárnapot egy egységként kezelte – amelyek Isten hívó 
szavával foglalkoznak –, esetleg az igehirdetéseket is egy-
máshoz kapcsolódva építette fel, akkor most könnyű dolga 
van. Ez esetben adja magát az a felvezetés, hogy most érkez-
tünk igesorozatunk végéhez, ami nem akármilyen üzenet-
tel koronázza meg az elmúlt hét vasárnap témáját. Hiszen 
sok mindent halhattunk az elmúlt időszakban arról, miért 
éri meg válaszolni Isten hívó szavára, mégis most halljuk a 
legreménytelibbet, hogy örök életet nyerünk általa.

Azonban ha valaki különálló egységként kezelte ezeket 
a vasárnapokat, akkor is kiindulhat ebből, hogy Isten sok-
féleképpen hívja az embert a megtérésre, amelyek közül az 
egyik az örök élet ígérete. Másik retorikailag jól működő 
kezdés lehet még egy frappáns történet (akár az általam 
példaként hozott), amelynek üzenete jól megfogalmazza 
azt a bátorítást, reménységet vagy célkitűzést, amelyet Is-
ten az örök élet ígéretében helyezett az ember elé.

Az igehirdetés központja

A választott felvezetés után célszerű Lázár feltámasztásának 
teljes történetét elmesélni, hiszen a textus nem tartalmazza 
azt teljes egészében. A feltámadás sikeressége pedig fontos 
az igehirdetés szempontjából is. Sajnos az a tapasztalatom, 
hogy manapság egyre kevésbé lehet alapozni az igehallgatók 
bibliaismeretére, és nem feltételezhetjük, hogy gyülekeze-
tünk minden egyes tagja tisztában van Lázár elbeszélésével.

A történet elmesélése után kell kiemelnünk, hogy hol és 
miért helyezkedik el János evangéliumában a textus. Mert 
azáltal, hogy János Jézus utolsó útját Lázár feltámasztásá-
val indítja el, olyan üzenetet fogalmaz meg, amely az ige-
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hirdetésünk alapjává válik. Jézus úgy vág bele a tanítvá-
nyaival a megpróbáltatásokkal és fájdalmakkal teli elkö-
vetkezendő időszakba, hogy előtte egy olyan csodát mutat 
nekik, amely ha megmarad az emlékezetükben és a lelkük-
ben, akkor abba kapaszkodva helytállhatnak a nehézségek 
közepette. Mert Lázár feltámasztásával Jézus bebizonyítot-
ta nekik, hogy hatalma van a halál felett, ezért nincs mitől 
tartaniuk, amikor majd a Messiást a halál szorításában lát-
ják. Ez az a pont, ahol tovább tudunk haladni a krisztoló-
gia felé, kijelentve, hogy a sokszor nehéz és embert próbá-
ló földi életünkben mi is kaptunk egy ilyen csodát Krisztus 
halálában és feltámadásában, amely az örök élet remény-
ségét adta az embernek. Ebbe kapaszkodva pedig életünk 
nehézségeiben és a halál árnyékában is helyt tudunk állni. 

Persze ez nem mindig egyszerű, hiszen hiába látták pél-
dául Lázárnál Jézus hatalmát a halál felett a tanítványok, a 
nehéz órákban mégis kételkedtek és féltek. Ez a gondolat-
menet pedig olyan életszerű példákra, esetleg a gyülekezet 
életének aktuális nehézségeire ad lehetőséget kitekinteni, 
amelyekkel kapcsolatban meg lehet fogalmazni, hogy bizony 
az örök élet örömhírének ellenére is könnyű elcsüggedni.

Talán pont ezért, ezek után kell kiemelnünk a legfonto-
sabbat, hogy Isten Krisztusban úgy szólította meg az em-
bert, hogy benne az örök élet ígéretét helyzete elé reménysé-
gül olyan életcélként, amely valóban hozzá vezeti az embert.

Befejezés

Végezetül talán itt a befejezésben érdemes összekapcsol-
ni a vasárnap és a textus témáját. Hiszen azáltal, hogy Jé-
zus megmutatta győzelmét a halál felett, benne egy olyan 
megszólítást kaptunk Istentől, amelyre balgaság lenne nem 
válaszolni, hiszen nem kevesebbet nyerhetünk általa, mint 
az örök életet. Az ezért való hálaadást vagy a Szentlélek 
segítségül hívását ennek belátásában pedig még bele lehet 
szőni a lezárásba, vagy akár továbbvinni az igehirdetés 
utáni imádságba.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Jób 5,6–21; 1Jn 5,18–20

Énekek

EÉ 187, 328, 384, 400

Imádság

Hallom, amint tőlem kérdezed, Uram: „Hiszed-e, hogy én 
vagyok a feltámadás és az élet?” Hosszú távon semmi sem 
fontosabb, mint hogy mit válaszolok erre. Nem tudom fel-
fogni szavaidat képzeletemmel, Uram, de hiszek. Segíts 
hitetlenségemen, és engedd, hogy meghalljam hangodat! 
Engedd, hogy átadjam szavaidat!

Illusztráció

TÖRTÉNET

Egyszer egy frissen kinevezett alhadnagy a második világ-
háborúban azt a feladatot kapta, hogy az oklahomai hegyek-
ből származó újoncok egy csoportját győzze meg arról, hogy 
kössék meg az amerikai kormány által ajánlott katonai élet-
biztosítást, ami 10 000 dollárt jelentett. Bemasírozott élére 
vasalt egyenruhájában, csillogó rézgombjaival, majd remek 
szónoki képességgel, fennkölt stílusban hivatkozott ezeknek 
az embereknek a kötelességérzetére, családjuk iránt érzett sze-
retetükre és a haza iránti hűségükre. Előadása végéhez érve 
feltette a kérdést: „Hányan akarnak katonai életbiztosítást 
kötni, mielőtt a tengeren túlra küldik önöket?” Senki sem fe-
lelt. Úgy tűnik, kudarcot vall, de keménykötésű fi ckó volt, aki 
nem adja fel egykönnyen. Úgyhogy megkettőzte erőfeszítése-
it, és még nagyobb kifejezőkészséggel tartott egy újabb meg-
győző előadást arról, miért kellene a katonai életbiztosítást 
választaniuk. Megint csak végére ért, és senki nem reagált.

Ezen a ponton kicsúszott lába alól a talaj, és a helyzet gyor-
san romlott, amikor előlépett egy bölcs idős főtörzs őr mes ter, 
az alhadnagy vállára tette a kezét, és így szólt: – Uram, hadd 
szóljak én a fi úkhoz. Azt hiszem, nem sikerült meggyőznie 
őket, arról hogy szükségük van erre a biztosításra.

A katonákhoz fordult, és ezt mondta:
– Uraim a helyzet a következő. Önök a tengeren túl-

ra mennek, és ha nem kötöttek biztosítást, és golyót kap-
nak, a kormánynak nem kell fi zetnie semmit. Ha viszont 
a tengerentúlra mennek, és kötöttek biztosítást, és golyót 
kapnak, a kormánynak tíz rongyot kell fi zetnie. Ismétel-
jük át megint. Tengeren túlra mennek, nem kötöttek biz-
tosítást, és golyót kapnak, a kormánynak nem kell fi zetnie 
semmit. Másrészt viszont tengerentúlra mennek, és ha kö-
töttek biztosítást, és golyót kapnak, a kormánynak tíz ron-
gyot kell fi zetnie. Most akkor mondják meg nekem, uraim, 
önök szerint kiket fog a kormány először a frontra küldeni?

A főtörzs beszéde után végül az egész osztag megkötöt-
te a katonai életbiztosítást.

Felhasznált irodalom
Brebovszky János 1996. Szentháromság ünnepe után ötödik 

vasárnap. Lelkipásztor, 71. évf. 6. sz. 233–234. o.
Hafenscher Károly 2010. Liturgika. Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Egyházzene Tanszéke – Luther Kiadó, Budapest.
Karner Károly 1950. A testé lett ige. Magyar Luther-Társaság, 

Budapest.
Ravasz László 1991. Az Újszövetség magyarázata. 1. köt. Kálvin 

Kiadó, Budapest.
Rice, Wayne 2016. Fején a szöget 2. Új Remény Alapítvány, Budapest.
Schwank, Benedikt 2001. János. Agapé, Szeged. 
Virágh Gyula 1973. Szentháromság után 5. vasárnap. Lelkipász-

tor, 49. évf. 6. sz. 366–368. o.
g  H E G E D Ű S  G Á B O R



2 7 3  c

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap a

 Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

f Lk 6,27–35

Igehirdetési előkészítő

Szeretni, mint Krisztus

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap evangéliuma 
(Lk 6,27–35) a szeretetről szól, Róm 8,12–17 pedig arra mu-
tat rá, hogy egyedül a Krisztusban plántált, Lélek vezetése 
alatti élet hordoz áldást és jó gyümölcsöt. Jellege: „Isten 
gyermekei Krisztus szeretetével szeretnek.” (Hafenscher 
2010, 374. o.) „Isten sötétségből világosságra hív: Szeretet 
által Isten gyermekeivé.” (Agenda, 188. o.) 

Amit a textusról tudni kell

Az Ószövetségben a Tízparancsolat arról beszél, Istennel 
való kapcsolatunkra nézve meghatározó, hogy nem viszo-
nyulhatunk egymáshoz akárhogyan. Parancsolatok sza-
bályozzák Istenhez és a másik emberhez való viszonyun-
kat. A hitünk alapjaiban jelen van ez a szabályozó tényező. 
A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy gyenge pontja volt ez 
az ószövetségi (és a mai) ember hitéletének. Az áldozatot, 
amelyet az emberek nem hoztak meg egymásért, a temp-
lomban áldozatul felajánlott állatok voltak kénytelenek el-
szenvedni, sőt ezért az életüket voltak kénytelenek odaadni 
(helyettes áldozat). Az áldozó pedig végig is nézte szenve-
désüket és halálukat.

Amikor az Újszövetségben Jézus ezt tapasztalta, ahe-
lyett, hogy – például empátiára hivatkozva – némi enged-
ményt tett volna az engesztelés terén, inkább még maga-
sabbra teszi a mércét (Mt 5,48). Létrehozva ezzel egy meg 
nem szűnő feszültséget az emberi természet és a valóban 
krisztusi (keresztény) létforma között. Ezzel a lehetetlenség 
távolába helyezi az üdvösséget. Az ember természete és az 
ember által elérhető az üdvösség: antagonizmus. Ugyano-
lyan feloldhatatlan ellentmondás, mint az ellenség és an-
nak szeretete (1Jn 4,20).

Ugyanakkor Jézus a tanítványai kezébe tesz egy imádsá-
got, amelyben ők naponta könyörögnek azért, hogy a meny-
nyei Atya pontosan úgy bocsássa meg a vétkeiket, ahogyan 
ők is megbocsátanak az ellenük vétkezőknek, vagyis az el-
lenségeiknek (Mt 6,12). Úgy tűnik, a Mester azt akarja elér-
ni, hogy legyen állandóan jelen ez a feszültség az életükben 
(Mt 10,34). Miért? Mert az isteni szeretet korlátlan és sza-
bad. Bármilyen nehéz, ez a korlátlanság – annak közvetí-
tői által – sem kerülhető meg. Istenhez való viszonyunk és 
egymáshoz, még az ellenséghez való viszonyulásunk is egy 

és ugyanaz. Nem szeretheti Istent az (egyébként üdvösség-
re vágyó) ember, ha nem szereti felebarátját, sőt még az el-
lenségét is (Mt 25,36.43).

Lk 6,27–36 fordítása: „De nektek mondom, az (engem) 
hallóknak: szeressétek az ellenségeiteket, jól bánjatok a tite-
ket gyűlölőkkel, áldjátok a titeket átkozókat, imádkozzatok 
a titeket rágalmazókért ( ’rágalmaz, gyaláz, 
megsért, fenyeget’). A téged arcul ütőnek nyújtsd a mási-
kat is, és a tőled a felsőruhádat is elvevőtől az alsóruhádat 
se tartsd vissza (ne tagadd meg)! Minden tőled kérőnek 
adj, és a tőled elvevőtől ne kérd vissza. És amint akarjátok, 
hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is hasonlóan te-
gyetek velük. És ha szeretitek a titeket szeretőket, milyen 
kegyelmetek () van? És ha jót tesztek a veletek jót te-
vőkkel, milyen kegyelmetek van? A bűnösök is ugyanazt te-
szik. És ha (olyanoknak) kölcsönadtok, akiktől remélitek, 
(hogy) visszakapjátok, milyen kegyelmetek van? A bűnö-
sök is kölcsönöznek bűnösöknek, hogy ugyanannyit kap-
janak vissza. Inkább szeressétek az ellenségeiteket, és te-
gyetek jót, és adjatok kölcsönt, és ne várjatok vissza sem-
mit, és nagy/sok lesz a ti jutalmatok, és a Magasságos fi ai 
lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és gonoszokhoz. 
Legyetek irgalmasok/könyörületesek, amint a ti mennyei 
Atyátok irgalmas/könyörületes.”

A perikópa megértése

Érdekes, hogy a fordítások többsége meghagyja a Máténál 
található ’jutalom’ kifejezést a lukácsi szövegben is, viszont 
Lukács az „eredeti” szövegben a  ’öröm, kedvesség, 
kegyelemre méltó magatartás, jóindulat, hála’ szavával fo-
galmaz. Hiszen a bűnösök is szeretik az őket szeretőket. 
Igénk a felebaráti szeretet végletekig való kiterjesztése, az 
ellenség szeretetére való felszólítás. A felebaráti szeretet 
mint érték nem kizárólagosan a keresztyénség jellemzője. 
Néhány példa:

A judaizmusban: Abrám számára a békesség fonto-
sabb, mint saját maga előnyösebb helyzete. „Azért Ab-
rám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály köztem és köz-
ted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen 
rokonok vagyunk!” (1Móz 13,8) A saját néphez tartozó el-
lenséggel kapcsolatos követelmény: „Ne hordozz szíved-
ben gyűlöletet a másik ellen! Ne állj bosszút a másikon, és 
ne légy haragtartó, hanem szeresd a másik embert, mint 
magadat! Én vagyok az Örökkévaló!” (3Móz 19,17–18) A jö-
vevényekkel kapcsolatos isteni rendelkezés ez: „Ne hasz-
náld ki azt, aki jövevényként lakik köztetek! Úgy bánj ve-
le, mintha népemhez tartozna – úgy szeresd, mint saját 
magadat!” (3Móz 19,33–34)

Az iszlámban: „A Korán azt tanácsolja a hívőknek, hogy 
minden embert kezeljenek (…) »mély kedvességgel«, akik 
nem üldözik őket.” „A szúfi k úgy szolgálnak embertársaik-
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nak, hogy (…) a szolgálat lényegéhez tartozik, hogy túllép-
jünk azon a fejlődési fokon, ahol viszonzást várunk érte.”

A buddhizmusban: „Buddha elhagyta gyönyörű felesé-
gét és apró gyermekét, amikor azok aludtak. A hagyomány 
alapján mielőtt távozott, így szólt: »Szerettelek benneteket 
és még mindig szeretlek titeket. De az egész világot sze-
retnem kell. Csak ha az egész világot szeretem, akkor lesz 
teljes az irántatok érzett szeretetem.«” „…még ellenségei-
vel is barátságosan bánt. Jóságával valamennyi ellenségét 
lefegyverezte. (…) tanítványaihoz intézett szavai: Még a 
ránk támadó rablókkal és gyilkosokkal szemben sem sza-
bad haragot érezni. (…) maradjunk jóságosak és könyörü-
letesek, tele barátságos érzéssel, és gyűlölet nélkül.” 

A hinduizmusban: „A lelki tudás művelése (…), men-
tesség a haragtól, lemondás, békesség, idegenkedés (a má-
sokban való) hibakereséstől…” (Bhagavad-gítá) „Mindad-
dig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden 
élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértet-
tük az erkölcs törvényét. (…)” (Gándhí) ,,Az emberiséget 
a szeretet törvénye uralja. Ha az erőszak, azaz a gyűlölet 
uralkodna, már rég kihaltunk volna. És mégis, a tragédi-
ája a dolognak, hogy az úgynevezett civilizált emberek és 
a nemzetek úgy viselkednek, mintha a társadalom alapja 
az erőszak lenne.” (Gándhí)”1

A felebarát szeretetére való törekvés a fentiek alapján 
akár egyetemesnek is mondható, legalábbis eszmei szin-
ten. Mintha az ember igénye erre a világ minden táján va-
lahonnét mélyről fakadna.

Igehirdetési vázlat

Az élet mint hadszíntér

A füvek és fák békésnek látszanak. Nem sírnak, nem kiabál-
nak, nem ölik egymást. Ha ránézünk az erdőre, a végtelen 
óceánra, akkor maga a béke tárul elénk. De ez olyan, mint 
amikor valaki az űrből tekint a földre, és azt látja, hogy 
milyen gyönyörű ez a kék bolygó, amelyen élünk. Csupa 
szépség és béke. Így van ez egészen addig, míg ilyen koz-
mikus, isteni perspektívából tekintünk az óceánra, erdőre 
és a Föld nevű bolygóra.

Viszont ha alámerülünk a mindennapi életóceánba, 
azt látjuk, hogy az életfeltételekért öldöklő küzdelem zaj-
lik. Ha „földre szállunk”, azonnal megtapasztaljuk: a nagy 
hal megeszi a kis halat. A béke és idill mögött kemény far-
kastörvények uralkodnak. A Föld (a társadalmak, a mun-
kahelyek, gyakran a családok is) egy csatamező (pl. Ám 
3,10kk). Ezen a háttéren hangzanak felénk Jézus szavai az 
ellenség szeretetéről. Mi pedig fejcsóválva azt mondjuk rá-
juk: „Nem e világra való szavak.”

 1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Felebaráti_szeretet#Iszlám.

A mi világunk

Amikor az Isten emberré lett, „alámerült” ide közénk, köz-
vetlenül a bőrén tapasztalta meg a földi élet hadszínterét. 
Azt tanította ezért: „…amint szeretnétek, hogy az embe-
rek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!” (Lk 6,31) 
Az adott jót visszavárni, elvárásokat támasztani ugyan-
akkor hiba. „Adjatok kölcsön, semmit sem várva érte” (Lk 
6,35) – mondja Jézus.

Mit szeretnénk? Élni. Békében, biztonságban. „Ehess, 
ihass, ölelhess, alhass! A mindenséggel mérd magad!” (József 
Attila: Ars poetica) A békéhez az kell, hogy egymást békén 
hagyjuk, elfogadjuk, egymásnak megbocsássunk (Lk 6,34).

Engedjük, hogy ítélkezéstől, haragtól, nehezteléstől sza-
badon létezzenek az emberek (Mt 23,13; Lk 11,52). Amikor 
hiányt szenvednek, támogassuk őket egészen a teljes oda-
adásig,2 ami már Isten országának részleges megvalósulá-
sa: Krisztus van általa közöttünk (a testvérekben mint a ke-
nyérben és borban). Ki kell tudnunk mondani azt is: „Ennyi 
elég! Jusson neked is!” (Róm 12,1) Ebben van a fenntartha-
tó jövő. Aki kipróbálja, megtapasztalja: Megkönnyebbülés 
teret engedni, tisztelni, elfogadást, megbocsátást gyakorol-
ni. „Békesség néktek!” – mondja a Feltámadott.

A világ kollektív énünk visszatükröződése. A „jó világ” 
a bizalommal kezdődik: hittel. A hit bizalom. Remény, hogy 
amit adok, talán visszaér hozzám (Zsid 11,1). A jó kiindu-
lása: Isten Krisztusban hozzám érkezett szeretete. Magam 
– optimális esetben is – csak ennek továbbítója vagyok (a 
vezeték). Az Istenben való bizalom egyenesen arányos az 
embertársakba vetett bizalommal.

A mi ellenségünk

Az ellenségről (1Móz 4,7): Az ember hajlik a végletes gon-
dolkodásra. A gyerekek a szüleikre, a szerelmesek párjukra 
istenként tekintenek. Létezik a másik véglet is: az ember, ha 
sérelem éri, hajlamos rá, hogy a másik emberre bizalmat-
lanul tekintsen. Sőt akár úgy, mintha maga lenne a sátán. 
Ezek szélsőségek. Ha képesek vagyunk egymásra fi gyelve 
időt szánni egy beszélgetésre, kiderül, alapvetően a másik 
emberrel azonosak vagyunk. Az addigi „sátán”, ellenség 
emberi arcot ölt. A bűnös ember nem azonos a bűnével. 
Nincs jogunk ítélkezni (Mt 7,1). A valódi Ellenség (a Sátán) 
az embertárs arca mögé rejtőzött. Felhasználta őt – meg 
persze engem is, akit szembefordított vele. (Van helye a 
bűnbánatnak, vö. Mt 18,22.)

Nem az a dolgom tehát, hogy ellene harcoljak. Ellenke-
zőleg! Ha őt, az embert – ahogy igénk javasolja – áldom, ha 
érte imádkozom, ha jót teszek vele, sőt szeretem – mint az 
én Krisztusom engem –, ezekkel a „fegyverekkel” legyőz-
hetem azt, akinek embertársam áldozatául esett – meg én 
magam is. Az egyetlen rosszat, a Gonoszt. Ezért mondja a 

 2 Agenda, 64. o. Az úrvacsora befejezése.
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Mester: „Szeressétek ellenségeiteket!” És azt is: „Te győzd le 
a rosszat jóval!” (Róm 12,21)

Karakteres keresztyénség

Fritz Riemann A szorongás alapformái című munká-
jában (2011) arról ír, hogy az emberi félelemnek négy 
alaptípusa van, amelyek két ellentétpárt alkotnak. Az 
egyik ilyen ellentétpár, amikor attól félünk, hogy egye-
dül maradunk, és így elveszünk, vagy pedig – másik 
végletként – attól, hogy elveszítjük önmagunkat, felol-
dódva másokban. Ez a teljes önfeladás. Az ellenség sze-
retete mintha utóbbi irányba, az önfeladás veszélyének 
irányába sodorna. (Ez ellen rántott kardot Péter, vö. Jn 
18,11.) Nem jelent-e veszélyt Jézusnak ez a tanítása? Nem 
jelenti-e a vesztünket?

Létezik ez a veszély. Hibás tanításunkkal akár azt is su-
gallhatjuk a világ felé, hogy a keresztény ember minden-
ki lábtörlője. Azt, hogy kereszténységünk gyenge, és a ka-
rakter nélküli „lelki toprongyok” sovány vigasza. (Ahogy 
ezt egyszer valaki megfogalmazta felém.)

De ha Jézus teljes életére tekintünk, azt kell látnunk: 
a Mester éppen hogy nem a jellegnélküliséget képviseli. 
Mert pontosan az a radikalizmus rajzolja meg nagyon ke-
ményen Jézus karakterét, amellyel ő élete árán is ragasz-
kodik a mentő szeretethez és ahhoz, hogy az ember nem 
azonos a bűnével. Ez kell hogy legyen a keresztények lát-
ható ismertetőjegye is. Krisztusinak lenni tehát nagyon is 
határozott, különleges sajátosság, hatékony harcmodor az 
élet harcában.

Nélkülözhetetlen távlat, amitől az Ige testté lesz

Jézus élete nem azonos a betlehemi jászolbölcsőtől a gol-
gotai kereszthalálig tartó időszakkal. Sokkal több ennél. 
Benne van a pokolra szállása és a feltámadása is. Sőt benne 
van jelenlegi élete a „szentek közösségében”, az élő egyház-
ban. Közöttünk. Ahhoz, hogy képessé váljunk az ellenség 
szeretetére, hogy engedjük ezt az igét megtestesülni az éle-
tünkben, szükség van az életünkben, látásunkban, hitünk-
ben a földi léten túlra, a végtelenbe szálló perspektívára: 
a feltámadás hitére, Isten országának távlatára. Hogy ne a 
félelem legyen a meghatározónk (még szeretetünkben is), 
hanem Krisztus, az Élet (2Tim 1,7; Róm 8,15). Az örök élet! 
Ezáltal leszünk a „Magasságos fi ai”, aki „jóságos a hálátla-
nok és gonoszok iránt” (Lk 6,35).

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Róm 8,12–17; Ézs 2,1–5

Énekek

EÉ 442, 238

Illusztráció

DRÁMA

„Ádám: Sokan tengődtök-é még e vidéken?
Az eszkimó: Sokan bizon, többen, mint ujjamon

Számíthatok. – Szomszédimat, igaz,
Agyonverém már mind, de hasztalan,
Mindég kerülnek újak; s oly kevés
A fókafaj. – Ha isten vagy, tegyed,
Könyörgök, hogy kevesb ember legyen,
S több fóka.”

(Madách Imre: Az ember tragédiája, 
Tizennegyedik szín – részlet)

VERS

Ady Endre: Senki élőnek ellensége

Kérem nagy könyörgéssel,
Kiknek talán útjába álltam,
Higgyenek, mint én kezdek
Hinni a jó, békés Halálban.

Szájunktól poharunkat
Úgyis majd egy szép perc elrántja,
Álnok és gonosz ember,
Ki társát az Életben bántja.

Hogy vagyok, hogy eljöttem,
Nem vagyok e bűn felelőse,
Én most társam nem bántom,
Könyörgök, hogy ne bántson ő se.

Minden bántást nagy jajjal
Úgyis-úgyis nagyon megbántam:
Csak nyomorultak élnek
Ebben a bús, bolond világban.

Mindenki bocsánatját
Könyörögve, sírva esengem,
Készülök elnémulni,
Fáj, fáj, óh, ne bántsanak engem.

Harccal jön minden ember
S minden harcnak bánat a vége,
Ne legyek most már többé
Senki élőnek ellensége.

Szíves békét ajánlok
Alázatos és síró szóval:
Nagy-nagy titkokat látok
S megteltem minden szívi jóval.
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és arra, hogyan és mi módon jöhet létre ez közte és az őt 
kereső ember között.  

A perikópa megértése

A vasárnap címe: „Hűség és engedelmesség által Krisztus-
sal közösségben”. Jézus közösségre hív bennünket, amely-
ben az ő hűsége a biztosíték, amely az iránta való hűségen 
és engedelmességen kell hogy alapuljon. Jézus kifejezésre 
juttatta ezt vér szerinti rokonai számára, és ezt kéri az őt 
követőktől is. A vasárnap címe és a textus címe így függ 
össze: a Jézus családjához való tartozás abban mutatkozik 
meg, hogy magamat alárendelem neki, hallgatok a szavá-
ra, cselekszem akaratát. Ez alól vér szerinti rokonai sem 
kivételek.

Amit a textusról tudni kell

A szinoptikus evangéliumokban megtalálható. Máténál 
(12,46–50) és Márknál (3,31–35) közvetlenül ez után olvas-
ható a magvető példázata (Mt 13,1–23; Mk 4,1–20), míg Lk 
8,4–18 a kijelölt textus előtt hozza a példázatot. Ezzel is 
nyomatékosítja az üzenetet: a Jézussal való kapcsolat Isten 
igéjének hallgatásán és cselekvésén alapszik. Lk 6,47–49 a 
kősziklára építő okos emberhez hasonlítja azt, aki hallja 
Jézus beszédét, és cselekszi is azt. Lk 11,27–28-ban szintén 
előkerülnek Jézus vérségi kötelékei. „Boldog az az anyaméh, 
amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek 
tápláltak” – mondja valaki a Jézust hallgató tömegből. Jé-
zus erre így válaszol: „De még boldogabbak azok, akik hall-
gatják az Isten beszédét, és megtartják!” (Lk 11,28) Ez tehát 
boldogságunk forrása. Jézus szolgálata azonban kemény 
ellentmondást is kiváltott nemcsak a farizeusok és írástu-
dó emberek részéről, de saját családja, anyja, testvérei és 
rokonai részéről is. Míg Jézus az Isten Lelkének való ellen-
állás következményeiről beszél (Mk 3,28–29; Mt 12,43–45), 
addig az ellenfelei hatásának „ördögi” titkát vizsgálják. 
Ez készteti anyját és testvéreit, hogy akár erőszakkal is, 
de hazavigyék. Ez persze nem sikerült. Ekkor mondják, 
hogy megzavarodott (Mk 3,21). Jézus vér szerinti családja, 
testvérei és anyja azért keresik, hogy meggyőzzék, nem va-
ló neki ilyen nagy feltűnéssel járó és különleges küldetést 
sejtető működés. 

A Jézussal való találkozás mindig döntés elé állítja az 
embert. Vagy hisz az ember Jézus szavának, és igaznak fo-
gadja el azt, vagy ellenáll, és mindenféle érveket, kifogá-
sokat keres. Aki Lk 14,26-ot úgy értelmezné, hogy Jézus 
buzdítja az embert családja megtagadására, a vér szerin-
ti rokonaival való kapcsolat megszakítására, az teljesen 
félreértelmezi Jézus tanítását. Szó sincs erről! Ott a tanít-
ványságról, Jézus követéséről, a Jézusért viselt kereszthor-

Tele szivem békével,
Túllátok már a földi rácson.
Fáj az élet. Mindenkit
Kérek: ne, ne, ne bántson.

Füle Lajos: Fellebbezés 

Mindig lesznek, akik ítélnek,
lesz rá ok is: mindenki foltos,
de akik a Krisztusnak élnek,
fellebbeznek az Irgalomhoz.

ZENE

Szélkiáltó: Ady Endre: Imádság háború után 
– https://youtu.be/83mP3DQnqZw
Misztrál: Egy orosz katonáról 
– https://youtu.be./rMvs7GDW5Y8

FESTMÉNY

Picasso: Guernica 3D – https://youtu.be/jc1Nfx4c5LQ

Felhasznált és ajánlott irodalom
Hafenscher Károly 2010. Liturgika. Luther Kiadó – Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest.
Prhle Károly 1966. Lukács evangéliuma. Evangélikus Sajtóosz-

tály, Budapest.
Riemann, Fritz 2011. A szorongás alapformái. Háttér Kiadó, 

Budapest.
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 Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

f Lk 8,19–21

Igehirdetési előkészítő

A Krisztus-követés nem örökölhető!

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe után 6–9. vasárnapok megneve-
zése szerint „Isten sötétségből világosságra hív” bennün-
ket. Jézus a világ világossága (Jn 1,9–13), aki eljött ebbe a 
sötét, bűnnel terhelt világba, hogy szabadulást szerezzen a 
bűn, a halál és a Sátán hatalma alól az elveszett embernek. 
Hogyan lehetséges a szabadulás mindezekből? A Jézussal 
való kapcsolat a kulcs ehhez! Ebben az igében Jézus maga 
mutat rá a vele való kapcsolat mélységének fontosságára 
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dozásról van szó, akár a családdal szemben is, ha Krisz-
tus követésében a család akadályozó tényező. Mert van-
nak olyan helyzetek, amikor élesen kirajzolódik az ember 
hitbéli hovatartozása. 

Igehirdetési vázlat

A Krisztus-követés nem örökölhető! 

Hány és hány ember sorolja a felmenőit, a vér szerinti kötő-
déseket, akikről úgy emlékeznek, hogy az ősi evangélikus 
család sarja, hitvalló lelkészek családtagja, mindig ott ült 
a templomban, a gyülekezet kántora volt stb. Az üdvösség 
szempontjából ez semmit nem jelent, hiszen a hit nem örö-
kíthető át szeretteink szívébe. Nem igaz a népi mondás: „Ki-
nek pap a bátyja, Krisztus a barátja, könnyen jut a menny-
országba.” A kijelölt textusban Jézus rokonainak az esete 
minden másnál élesebben rávilágít arra, hogy a Krisztussal 
való közösség mennyire nem vérségi, rokoni kapcsolatokon 
épül. Jézus nem tagadja meg származását, anyját és testvé-
reit, de tisztázni szeretné előttük is, hogy ő Isten ügyét teszi 
az első helyre, és az ő családjába azok tartoznak, akik hisz-
nek benne, hallgatják szavát, és cselekszik is azt. 

Kétféle kapcsolat

Jézus és vér szerinti családja, valamint Jézus és tanítványi 
köre. Akik hallgatják és meg is tartják beszédét, azok az 
ő tanítványai. Jézus azonban ennél tovább megy, hiszen 
a tanítványokat nevezi meg családjának! Ezzel nem a vér 
szerinti családját helyezi háttérbe, hanem rávilágít arra, 
hogy az ő családja tágabb. Nem ő tartozik a családjához, 
hanem a családjának, Máriának és testvéreinek kell tar-
tozniuk Jézushoz! Vér szerinti hozzátartozóinak ugyan-
úgy hitre kell jutniuk, mint bárki másnak, aki hallja Jézus 
beszédét! A hitetlenségből, a kételkedésből el kell jutni 
a Krisztus-hitre. Ami azt jelenti, hiszem, hogy Jézus a 
Krisztus, az Isten Fia, aki azért jött ebbe a világba, hogy 
váltságot szerezzen az elveszett embernek. Más úton, más 
módon nem lehet az embernek üdvössége, csakis egye-
dül Krisztusban.

A vér szerinti közösségünk adott, nem választható, éle-
tünk meghatározó része a család. Istentől kapott közös-
ség, amely szolgálati hely az ember számára élete végéig. 
A család áldássá lehet, ha Isten szerint élünk együtt, és saj-
nos boldogtalanságunk színtere is lehet, ha nem az Úrra 
tekintünk. A családi kör azonban nem az egyetlen és ál-
landó közösségünk, szolgálati területünk. Kicsi korunk-
tól kezdve otthonunk a nagyvilág; az óvoda, az iskola, to-
vábbtanulás, életünk fontos állomásai mind új meg új em-
bertársi kapcsolatok nyitását jelentik. A szülői szívnek és 
az otthonnak ilyenkor elég tágnak kell lennie, hogy szíve-
sen látottá legyen az, akit a család egyik tagja megszere-
tett és magával hozott. Van, amikor valaki egy családból 

Krisztus-hitre jut, és ezt szeretné a családján belül is meg-
élni. Szeretné Krisztust valamilyen úton-módon bevinni. 
Hiszen nem lehet véka alá rejteni azt az örömöt, amelyet 
Jézus ad az ember szívébe. Ilyenkor kerül górcső alá a hí-
vő ember élete. Hiteles lesz-e vagy sem? Egy biztos, cset-
lik-botlik élete útján, de a hívő ember Krisztusra hoz szé-
gyent, amikor miatta gyalázzák őt. 

Jézust tömeg vette körül

A tömegben sokféle ember volt, mint ahogyan ma is sok-
félék vagyunk Jézus körül családunkban, templomaink-
ban, gyülekezeteinkben, intézményeinkben stb. Én vajon 
ki vagyok ebben a tömegben? Hitvalló tanítvány, kételkedő 
kereső, Krisztus családjába tartozó vagy családján kívül ál-
ló? Jézus rámutat ebben az igében, hogy csakis az tartozik 
őhozzá, az lesz családjának tagja, aki hitvalló, tanítványi 
életet él. A hitvalló ember pedig hallja és cselekszi Isten 
igéjét. Ott cselekszik az ő dicsőségére, ahová helyezte csa-
ládján belül és családján kívül is. 

A tanítvány tudja, hogy a Jézussal való közösség nem 
alakítható a magunk igénye szerint. Ebben a kapcsolatban 
én vagyok a tanítvány, és ő a Mester! A jó tanítvány pedig 
hallgat Mesterére, megfogadja intéseit, vezetését, tudva azt, 
hogy a Mester jó tanácsadó. Jézus rokonai ebben a részben 
mintegy maguk elé akarták rendelni Jézust. Jézus hozzátar-
tozói akarnak valamit. Az új bibliafordítás enyhít az eredeti 
szó keménységén, amikor így fogalmaz: „látni szeretnének”. 
Jézusnak „tudtára adatott” (aor. pass.), hogy anyja és testvé-
rei megálltak kint: „látni akarva téged”. Lukács fi noman ér-
zékelteti itt ezzel a passzív szerkesztéssel azt a távolságtartó 
elszántságot, amelyről Márk kimondottan is ír (Mk 3,31). Jé-
zust azonban nem lehet magunkhoz parancsolni, magunk-
hoz rángatni. Jézus nem megy ki hozzátartozóihoz, és nem 
hagyja félbe szolgálatát. Ővele szemben senkinek nem le-
hetnek igényei, közösségre csakis az juthat vele, aki hallja 
szavát, befogadja azt, és cselekszi akaratát. Nem az én aka-
ratom számít, hanem a Jézusé, mert az enyém megbéklyóz 
engem, míg Isten akarata az, hogy szabaddá legyen az em-
ber Krisztus által. Szabaddá a bűntől, a haláltól és az ördög 
hatalmától. Jézus nélkül ez lehetetlen! Ezért mondta a Sa-
ulból lett Pál remegve és ámulva: „Uram, mit akarsz, hogy 
cselekedjem?” (ApCsel 9,6) Mi vajon életünk mindennap-
jaiban mondjuk-e, kérdezzük-e ezt Jézustól?

Amit Jézus mond, azt Isten mondja. Isten az ő Fiában 
jelenti ki magát, üdvözítő és szent akaratát. Ő maga Isten 
kijelentése a világban. Akik Jézusra hallgatnak, s ennek 
nyomán cselekszik az Igét, azokból épül az új közösség, Is-
ten gyermekeinek családja (Jn 1,12–13). Jézus anélkül, hogy 
megtagadná vér szerinti családját, éles különbséget tesz 
köztük és azok között, akik az ő igéjének/szavának engedve 
hozzá jönnek, és általa átformálódik az életük. Jézus nem 
szégyelli testvéreinek nevezni azokat, akik követik őt (Zsid 
2,11). Az Újszövetségből megtudjuk, hogy Jézus vér szerinti 
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családja is hitre jutott, anyja, Mária és testvére, Jakab, aki 
így ír: „Legyetek az Igének cselekvői, ne csupán hallgatói, 
hogy be ne csapjátok magatokat!” (Jk 1,18–22) Jézus szere-
tete lett nyilvánvalóvá abban is, amikor édesanyját János-
ra bízta kereszthalálakor. Nem önmagát sajnálta, hanem 
halála órájában is gondoskodott édesanyjáról, és azokért 
imádkozott, akik körülötte voltak.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Zsid 3,12–14

Énekek

EÉ 294, 290, 368

Illusztráció

VERS

Túrmezei Erzsébet: Szolgálni, mint a fény!

Krisztus, csodálatos vagy,
élő, hatalmas és jelenvaló!
Szavak zűrzavarában szíven talál a Szó,
halálból életre keltő,
új útra indító.

Sodor, mint a vihar,
győzelmes erővel.
Hívsz, és indulni kell.
Küldesz és menni kell,
szolgálni, tenni kell.
Szereteted parancsa
szívünkbe énekel.
Nyomodban új meg új
tanítvány indul el
szolgálni, mint a fény,
ízt adni, mint a só.
Hogy bennünk is Te szolgálj,
őbennük is Te légy
élő, hatalmas és jelenvaló.
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g  Z S A R N A I N É  U R B Á N  N Ó R A

Nézz a láthatatlanra!
2Kor 4,18

g  S M I D É L I U S Z  A N D R Á S

*
I G E H I R D E T É S e

 * Igehirdetés a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
munkaévkezdő lelkészkonferenciájának záró istentiszteletén. Elhang-
zott Zalaegerszegen 2018. augusztus 29-én.

 „…nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, 
mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké-
valók.” (2Kor 4,18)

Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Amikor Antoni van Leeuwenhoek a 17. század második felé-
ben megalkotta első mikroszkópjait, akkor ezek segítségé-
vel egy mindaddig „láthatatlan világot” fedezett fel. Ennek 

a tudományos képzettséggel nem rendelkező, de magát fo-
lyamatos önképzéssel fejlesztő holland kutatónak az egyik 
legkorábbi meglepő észlelése az volt, hogy a mikroszkóp-
pal vizsgált tiszta vízben hemzsegnek a változatos alakú 
és mozgású állatkák. Megállapította azt is, hogy a poshadt 
vízben sokkal több van belőlük, mint a friss vízben. Így fe-
dezte fel az egysejtűeket, többek között a baktériumokat 
is. Ám amikor tapasztalatait először publikálta, akkor a 
korabeli tudományos körök jeles képviselői gondolkodás 
nélkül elutasították észleléseit. Kijelentették: Leeuwenhoek 
semmit sem láthatott a vízben, mivel nyilvánvaló, hogy Is-
ten legkisebb teremtménye a bolha.
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Persze ezeknek a tudósoknak a mentségére szolgáljon, 
hogy nekik akkor még nem volt módjuk mikroszkópba néz-
ni, és végül is Leeuwenhoek is csak arról számolt be, amit 
készülékébe pillantva látott; mindenesetre kritikusainak 
megállapítása és indoklása úgy tűnik, jól példázza a világ 
általánosan emberi megközelítését, hogy mi jobban szere-
tünk a láthatókra nézni. Ami azt is jelenti, hogy legtöbb-
ször komolyabban vesszük, elemzéseinkben, vitáinkban, 
döntéseinkben többet nyom a latba az, ami látható, tapasz-
talható, statisztikailag kimutatható.

Éppen ezért olyan meglepő Pál apostol kijelentése: 
„…mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanok-
ra.” Még jobban érzékelhető ez a kontraszt, ha azt is szá-
mításba vesszük, hogy Pál itt nem egyszerűen csak fi lozófi -
ai értelemben beszél láthatókról és láthatatlanokról. Nem 
arról van szó tehát, hogy a testi, külső, nem valóságos vi-
lághoz kötött láthatókkal szemben valaki felmutatja ne-
künk a valódit, valaki ráeszméltet minket a belső, a lelki, 
az egyébként minden külső hatástól elzárkózó lényegre, 
vagyis a láthatatlan világra. Mondjuk így: a platóni ide-
ák világára. Hiszen Pál apostol itt valami sokkal többről 
beszél. Egyrészt a mi múló, romló, gyarló, lehetőségei-
ben erősen korlátozott, a bűn és a halál támadásainak ki-
tett, törékeny cserépedény voltunkról az egyik oldalon; és 
az Isten által már elkészített ígéretes jövőbe tekintő, a Jé-
zus Krisztusban új teremtésként élő belső emberről a má-
sik oldalon. És arról, hogy ez a kettő egyszerre igaz a hí-
vő emberre, azonban ami meghatározó, az a láthatatlan.

De mégis, hogyan nézhet az ember olyasmire, ami 
egyébként nem látható? Nézni valamit számunkra egye-
dül a látható fénytartományon belül lehetséges. Gondoljunk 
csak a közlekedésben sokszor hangsúlyozott alapszabályra: 
„Látni és látszani!” Egyrészt látni mindazt, aki-ami előt-
tünk, mögöttünk, mellettünk van, másrészt ügyelni arra, 
hogy minket is lássanak. Nappali fényben tompított fény-
szórók, esti szürkületben vagy éjszakai sötétségben refl ek-
torok, prizmák és láthatósági mellények adnak lehetőséget 
arra, hogy megfeleljünk ennek a rendkívül fontos biztonsá-
gi követelménynek. Miért? Mert látni, nézni csak azt lehet, 
ami látszik is. Emberi lehetőségeink, képességeink idáig 
terjednek. Igen, kimondhatjuk, hogy mi jobban szeretünk 
a láthatókra nézni, mert tőlünk ennyi telik. A láthatatlan 
Isten hatalmas tetteit is csak Isten Lelkének csodája nyo-
mán szemlélheti, aztán – ami már belőlünk fakad – hamar 
szem elől is téveszti az ember. Nem véletlenül emlékezteti 
így saját magát a zsoltáros: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)

Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra.
Pál apostol úgy ír, mintha tudná, hogy egyébként mi 

tárul a szemünk elé, ha a láthatókra nézünk. A munka-
év és tanév kezdetén te mit látsz magad előtt, testvérem?

Talán azt a több tucat hittanórát, amelyeknek megszer-
vezéséért és heti rendszerességű megtartásáért te vagy a 

felelős, miközben úgy érzed, mindez túlfeszíti energiád, 
ész szerű időbeosztásod és örömteli szolgálatod egészsé-
ges kereteit?

Talán az egyre sokasodó adminisztrációs terheket, ame-
lyek nyomása alatt – attól tartasz – lelkészi hivatásod hi-
vatali fontoskodássá silányul?

Talán a vasárnaponként üresen maradt templompa-
dok fájdalmas képét, talán a meghirdetett gyülekezeti al-
kalmakat övező gyakori érdektelenséget?

Talán magánéleti nehézségeidet, kríziseidet, konfl iktu-
saidat, amelyek minden erőfeszítésed ellenére is rányom-
ják bélyegüket mindennapi szolgálatodra?

Talán egészségi problémáidat?
Talán saját magaddal kapcsolatos kétségeidet: vajon al-

kalmas, képes vagyok-e a rám bízott feladatok elvégzésére, 
hivatásom betöltésére? Tudom-e hitelesen képviselni azt az 
Urat, akitől elhívásomat kaptam?

Talán ezt is, azt is. Talán többet, talán kevesebbet látsz 
ezek közül.

Ugyanakkor nekünk olyan Istenünk van, aki nagyon 
jól tudja, hogy mennyire bele tudunk veszni a láthatókba, 
és hogy számunkra milyen reménytelen vállalkozás túl-
látni mindezeken. Éppen azért küldte el egyszülött Fiát, 
Jézus Krisztust ebbe a világba. Benne a láthatatlan Isten 
szemmel látható, füllel hallható, hús-vér emberré lett. Az 
Első korinthusi levélben így fogalmaz Pál ennek jelentő-
ségéről: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember 
szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretők-
nek.” (1Kor 2,9) Hasonló módon beszél maga Jézus is egy 
alkalommal tanítványainak: „Bizony mondom nektek, 
hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti lát-
tok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem 
hallották.” (Mt 13,17) Igen, Isten páratlan, semmi mással 
össze nem hasonlítható, semmivel nem pótolható, minden 
képzeletet felülmúló kegyelmes cselekvése az, hogy Jézus-
ban az ember számára is szemmel látható, füllel hallha-
tó, kézzel tapintható, érzékelhető formában mutatta meg 
mentő szeretetét.

Tette ezt azért, hogy reménytelenségből reményt, csüg-
gedésből új elszánást, bénultságból élettel teli mozdulato-
kat, kilátástalanságból új horizontot, hitetlenségből hitet, 
halálból életet teremtsen.

És akik szem- és fültanúi voltak Jézus életének, tettei-
nek és szavainak, szenvedésének, halálának és feltámadá-
sának, azok saját életükben is, sőt félelmeik, küzdelmeik, 
még szenvedéseik mögött-alatt-fölött is Isten kegyelmé-
nek magasságait és mélységeit fedezték fel. Így vall erről 
később János apostol első levelének bevezetőjében: „…amit 
hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfi gyeltünk, 
amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet 
igéjéről.” (1Jn 1,1)

Persze mondhatnánk most, hogy az első tanítványok 
előnye számunkra behozhatatlan. Hiszen Jézus halála, fel-
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támadása és mennybemenetele után valami ismét megvál-
tozott. Újra hangsúlyosabbá lett a láthatatlan. És miközben 
tudjuk, hogy „a hit hallásból van” (Róm 10,17), és „Isten igé-
je élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál” (Zsid 4,12), 
ezzel együtt azzal is számolnunk kell, hogy a látás kegyel-
mi lehetősége egy ideig, a dicsőségben visszatérő Krisztus 
nagy napjáig ismét szünetel.

Van azonban Jézusnak egy rendkívül fontos mondata, 
amely kifejezetten azoknak szól, akik ebben az átmeneti 
időszakban szegődnek az ő nyomába. Egy jézusi üzenet, 
amely nekünk és rólunk beszél. Akkor hangzik el, amikor 
a kételkedő, hitetlenkedő Tamásnak is megjelenik a Feltá-
madott, és miután sebei láttán ez a tanítvány is hitre jut, 
Jézus azt mondja neki: „Mivel látsz engem, hiszel: boldo-
gok, akik nem látnak, és hisznek.” (Jn 20,29) Bátorító, biz-
tató, reményt adó szavak. A látás nélkül is hívők boldog-
ságáról hallunk itt.

Arról a boldogságról, amely minden ellenkező tapasz-
talattal szemben is otthonra találhat az ember szívében.

Arról a boldogságról, amely nem a szemmel érzékelhe-
tő fi zikai látásból, de a hittel és megújult értelemmel meg-
ragadott bizonyosságból fakad.

Arról a boldogságról, amely nem az én munkám, erő-
feszítésem jól megérdemelt gyümölcse, hanem egyedül Is-
ten ajándéka a számomra is.

Arról a boldogságról, amely nem szorul kiegészítés-
re, mint a magam készítette örömök, mert ezekbe kivé-
tel nélkül mindig belevegyül a tökéletlenség és a mulan-
dóság keserűsége.

Arról a boldogságról, amelynek vize az örök élet for-
rásából ered.

„…mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók” – írja Pál.

Amiről pedig itt most az apostol nem beszél, de nekünk 
mégsem szabad nem észrevennünk, elfelednünk vagy elha-
nyagolnunk, hogy Urunk fi gyelmes szeretettel mégiscsak 
hagyott ránk valami láthatót is a láthatatlanból; méghoz-
zá kegyelmének jeleiben, eszközeiben: a keresztség vizé-
ben, az úrvacsora kenyerében és borában.

Igen, vele, az ő szavába, ígéretébe, ajándékaiba kapasz-
kodva van módunk és lehetőségünk arra, hogy ne a látha-
tókra, hanem a láthatatlanokra nézzünk.

És hogy ezt képviseljük a ránk bízottak között is. Hogy 
benne és általa a mi életünkben is formát és alakot öltsön 
a láthatatlan: emberekkel való találkozásainkban, gyü-
lekezeti szolgálatunkban, teológiai munkánkban, csalá-
di életünkben.

Kedves Testvérek! Részben hasonló és mégis más-más 
feladatok előtt állunk, szembesülünk különböző elvárá-

sokkal, számolunk a menet közben adódó nehézségekkel, 
de reméljük a szolgálatban rejlő öröm megtapasztalását is. 
És mindezt ma sem tehetjük másképp, mint hogy arra az 
apostoli szóra, jézusi ígéretre építünk, amely a láthatókról 
a láthatatlanok felé irányítja a tekintetünket. Hisszük, hogy 
aki most megszólít és bátorít mindnyájunkat, ígérete sze-
rint az úton is mindvégig velünk marad. Sőt, ő viszi vég-
hez mindazt, amit elkezdett bennünk és általunk; ő egé-
szíti ki azt, ami minden erőfeszítésünk ellenére is töredé-
kes marad; ő ad erőt, lendületet, friss gondolatokat ott, ahol 
mi elfáradunk, megtorpanunk, kifogyunk az ötletekből;
és ő segít a láthatatlanra nézni akkor, amikor mi csak a lát-
hatót vesszük észre.

Ő az, aki ma is úgy hív asztalához minket, hogy ott a 
vele való találkozás minden áldását kínálja. Bűnbocsánatot, 
életet és üdvösséget. És biztosít arról, hogy az előttünk álló 
hónapokban, években, életünk minden napján is nála lehet 
letenni bűnöket, mulasztásokat, terheket, legyenek azok 
személyes jellegűek vagy a szolgálatunkkal kapcsolatosak.

„Nézz a láthatatlanra!”
Biztosan mindnyájan láttunk már úgynevezett sztere-

o sz kopikus képeket. Két nagyon hasonló kétdimenziós 
fotó egymás mellett, de hogyha alaposan megfi gyeljük 
őket, észrevehetjük, hogy nem teljesen azonosak, mivel 
némileg más nézőpontból készültek. Éppen ezért, ha 
megfelelő módon nézzük őket, ami azt jelenti, hogy al-
kalmazzuk a szemtengely-keresztezés technikáját, vagy-
is egy bizonyos fi x pontra fókuszálunk a képek előtt, ak-
kor a két fotó egyszer csak egyesül, és a kép térhatású-
vá, háromdimenzióssá válik. Kibontakozik előttünk egy 
egészen új világ.

„Nézz a láthatatlanra!” Ami éppen azt jelenti, hogy 
Krisztus áll a középpontban. Őrá fókuszálunk. S ha ez így 
van, akkor már nem kell félve gondolnunk arra sem, hogy 
az apostol által említett földi cserépedény könnyen megre-
ped, idővel kicsorbul, tönkremegy, mivel tudhatjuk, hogy 
– Istennek hála – belül kincs található, és nem a táton-
gó üresség. Így hát, ha egyszer ez a burok összetörik is, az 
mégsem összeomlást jelent, mint amikor légüres tér szip-
pant be mindent, hanem éppen ellenkezőleg: inkább szét-
áradást, kiteljesedést, mint amikor a borostömlőt annak 
kiforrt tartalma feszíti szét.

Ennek bizonyossága adjon lehetőséget ma is és holnap 
is az elmélyültebb igetanulmányozásra, a bátrabb bizony-
ságtételre, a hűségesebb imádkozásra és a megtapasztalt 
jézusi szeretet továbbadására.

Mint akik a láthatók mögött is a láthatatlant nézik, 
mint akiknek biztos ígéretük van a látás nélkül hívők bol-
dogságára. Ámen.
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