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Kedves Olvasó!
A krisztológia nem hátra tekintő megemlékezés Jézus kéte-
zer évvel ezelőtti földi tanítására. A Krisztusról szóló tanítást 
az a meggyőződés táplálja, hogy Isten örök Igéje kijelentette 
magát Jézus Krisztusként az anyagi világ mátrixában. Az is-
teni transzcendencia és a radikális immanencia összetartozik 
Jézus Krisztusban. Ez a megállapítás azonban már túlmutat a 
historizmuson. Az Isten és az emberiség között Krisztusban 
kiterjesztett szokatlan családi kötelék okot ad olyan krisztológia 
kidolgozására, amely hangsúlyt fektet Isten lakozására azon a 
bolygón, amelyen mindannyian élünk. Niels Henrik Gregersen 
Krisztológia című tanulmányában erre tesz kísérletet.

Régészet és Ószövetség – barát vagy ellenfél? című írá-
sának első részében Kőszeghy Miklós a bibliai és a palesz-
tinai régészet közötti különbségtétel fontosságára hívja fel 
az olvasó fi gyelmét. Megállapítja: a Palesztina területén kí-
vül végzett feltárások is egyre több ponton gazdagítják az 
Ószövetség világával kapcsolatos ismereteinket.

Geréby György Politikai teológia és szekularizáció – A ko-
rai kereszténység a modernitásban című tanulmányában a 
korai kereszténység példáján keresztül mutatja be, hogy a 
kereszténység lényegéből egy sajátos politikai teológia kö-
vetkezik, amely a társadalmi jelenlétét alapvetően más ala-
pokra helyezte, mint korának domináns legitimációs eszméi.

Az egyház olyan hellyé vált, ahol a szakemberek vallá-
sos élményt nyújtanak a fogyasztóknak. Ez valójában ha-
lált hozó kultúra, ellentétes a keresztény egyház önértel-
mezésével – fogalmaz Antje Jackelén Polgár vagy fogyasztó 
– A vallási közösségek és a nyilvánosság című munkájában.

Fábri György és Kissné Viszket Mónika empirikus szo-
ciálpszichológiai tanulmányukban arra az alapvető kér-
désre keresnek választ, hogy mitől evangélikusok/keresz-
tények az evangélikus fenntartású iskolák?

Az igehirdetési előkészítők Szentháromság ünnepe utáni 10. 
vasárnaptól a 16. vasárnapig segítik az igehirdető készülését.
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g  M E N Y E S  G Y U L A

Abba az életkorba léptem, amikor Jézus szavai a birtoklásról 
és a veszteségről különösen is megérintik a szívemet. Amíg az 
ember fi atal, szeretne minél többet birtokolni a világból, minél 
többet megmutatni, felmutatni mindabból, amit elért az élet-
ben. Hiszen azt várják el tőlünk a szüleink, a környezetünk, 
hogy legyünk valakik. Aztán az emberélet útjának felénél sok 
minden – addig fontosnak tartott cél – értékét veszti, és a mu-
landókról, a földi javakról az örökkévalók felé kezd fordulni 
a tekintet. Ebben a korban kezdi az ember igazán megérteni 
Jézus szavát. Amikor már nemcsak lecke vagy útmutatás lesz 
számára, hanem élő valóság. Mit használ az embernek, ha az 
egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 

Az élet sokszor hasonlít egy szerencsejátékhoz, amely-
ben az a cél, hogy nyerjünk, mert aki veszít, az alulmarad. 
Jézus azt mondja, hogy az életben látszólag sok mindent 
meg lehet nyerni, de az igazi vesztes az, aki a lelkében szen-
ved el vereséget. A világi oldalon ideiglenesen ugyan nyer-
tes lesz, de a lelki oldalon örökre vesztes marad.

Az egyik kedvenc kisregényem – tulajdonképpen egy 
interjúkötet –, Mitch Albom Keddi beszélgetések életről és 
halálról című könyve egy idős professzorról szól, aki gyó-
gyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenved. Lassú ha-
lálra van ítélve. Élete utolsó kurzusát dolgozószobájában 
tartja egyetlen tanítványának, aki papírra veti ezeket a te-
matikus beszélgetéseket. A szerző, a tanítvány keddenként 
igyekszik korábban befejezni fontosnak vélt újságírói mun-
káját, és elutazik egykori professzorához, ahol szorgalma-
san jegyzetel. A halálra készülő előadó már nem e világi 
értékrendben gondolkodik. Nem a birtoklásvágy hajtja. 
Nem akarja megnyerni magának a világot, hanem arról 
beszél, ami a lelket építi. Aki az Isten szerint való bölcses-
séget keresi, egy haldoklóhoz érdemes mennie, aki teljesen 
más dimenzióból látja a világot, a valóságot.

A könyvben olvassuk, hogy a tanár azon a napon, ami-
kor megtudta, hogy halálos betegségben szenved, minden 
érdeklődését elvesztette a szerzés iránt. Ettől kezdve mi-
nőségi időt él át, a jelennek él. Zenét hallgat, és rácsodál-

kozik a külvilágra. Elmondja, hogy mihelyt megtanulunk 
meghalni, megtanulunk élni is. Az élet fontos kérdései a 
szeretethez, a felelősségtudathoz, a spiritualitáshoz kap-
csolódnak. A szerző pedig rácsodálkozik, hogy közben 
a ház csordultig megtelt szeretettel, és a professzor ekkor 
lett dúsgazdag. A másikra szánt idő lesz fontos számára. 

A napokban én is elkezdtem egy hasonló iskolát. Nem 
tudom, meddig tart az oktatás, nem tőlünk függ, de az biz-
tos, hogy nagyon mély a tananyag. Nemrégiben – mintegy 
harmincöt év után – egy rég nem látott anyuka vette fel ve-
lem a kapcsolatot a közösségi médián keresztül. Egykori ifi s 
barátnőnk édesanyja írta, hogy lánya nagyon beteg, imád-
kozzak érte én is. A ma ötgyermekes édesanya még nincs 
ötvenéves. Súlyos – úgy tűnik – gyógyíthatatlan betegség-
ben szenved. Bár mi hiszünk, és nem mondunk le a csodá-
latos isteni gyógyításról, az orvosok három-hat hónapot jó-
solnak neki még ebből az életből. Felhívtam telefonon, mert 
a távolság miatt egyelőre csak így tudunk beszélgetni…

Igen, iskolába járok. És minden telefonbeszélgetés alkal-
mával elmélyülök a tananyagban. És nem én lépek elő lelki-
pásztorként, nem én vigasztalom őt, hanem ő bátorít engem. 
Az ember teljesen más dimenzióba emelkedik ilyenkor. Az 
értékrend megváltozik. Megelevenedik az Isten. Az egész em-
beri élet teljesen más megvilágításba kerül. A sok földi apró-
ság és fontosnak ítélt dolog mind-mind jelentéktelenné válik. 

Ez az asszonyka bölccsé vált. Ő nagyon is reálisan, szin-
te karnyújtásnyira látja a halál sorsszerű végzetét. És még 
azt is ki merem mondani, hogy valamilyen szinten a bol-
dogságot is megtalálta. És itt nem arról van szó, amit so-
kan szoktak idézgetni: Isten nélkül lehet élni, de meghalni 
nem. Itt arról van szó, hogy az Istennel járó életút egyik ál-
lomásánál vagyunk. Amely vagy itt a földön, vagy az örök-
kévalóságban folytatódik. Aki egész életében Istennel élt, 
Istennel is akar meghalni, és Istennel is fog tovább élni.

Jézus szavaiban ott rejlik az az alternatíva, hogy lelki-
leg is lehet gazdag az ember. Ez a gazdagság a mulandóról 
az örökkévaló felé fordítja fi gyelmünket.

M É C S E S  A  T E  I G É D
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T A N U L M Á N Y O K

„Nem könnyű befogadni Elmédbe a Világot? Az Eget igaznak 
gondolni? A Napot dicsőségesnek? A Földet gyümölcsözőnek? 
A Levegőt kellemesnek? A Tengert hasznosnak? És mindezek 
Adományozóját bőkezűnek? Ezeket a dolgokat aligha tudjuk 
megragadni. Tisztában vagyunk hasznukkal és értékükkel, de 
inkább gyönyörködnünk kellene a gazdagságukban és dicső-
ségükben.” (Th omas Traherne: Centuries of Meditations, I.9)

A csend szavai

Mélyebben élünk, mint ahogyan azt képesek vagyunk el-
gondolni vagy tapasztalni.1 Naponta több ezerszer veszünk 
levegőt. A belélegzett oxigén a tüdőn keresztül csendben 
a véráramba kerül, és kiüríti a szén-dioxid-felesleget szer-
veinkből. Ez az átalakító folyamat agyunk automatikus 
szabályozó rendszereinek köszönhetően általában a tu-
datos fi gyelem szintje alatt zajlik. Természetesen képesek 
vagyunk hallani a saját lélegzetünket, és még befolyásolni 
is tudjuk egy bizonyos pontig. De nem tudjuk érzékelni 
az ereinkben szállított oxigént, sem látni vagy szagolni 
a kilélegzett szén-dioxidot. Úgy tűnik, a magunkról való 
elfejtkezés része felépítésünknek, és csak akkor kerülünk 
tudatába annak, hogy egy nálunk nagyobb biológiai rend-
szerbe vagyunk beágyazva, amikor légszomjjal küzdünk. 
Metabolikus szervezetek vagyunk. 

Ugyanakkor atmoszférikus lények is vagyunk. Rend-
szeresen tapasztaljuk, hogy hogyan változik a hangula-

 * A tanulmány eredeti megjelenési helye: Northcott–Scott 2014, 
33–50. o.
 1 A „mélyebben élünk, mint azt el tudnánk képzelni” kifejezést tu-
domásom szerint először Bernard E. Meland használja (1976, 24. o.). 
Míg Meland a tapasztalaton alapuló hitet állítja szembe a vallási szim-
bólumokkal, az én kiindulópontom e helyt, hogy biológiai lényekként 
sokkal mélyebben be vagyunk ágyazva a folyamatokba és rendszerekbe, 
mint ahogy az a közvetlen emberi tapasztalat által megragadható. 

tunk a nap, az eső vagy a légköri nyomás hatására – sok-
kal nagyobb mértékben, mint ahogy azt fogalmainkkal ki 
tudjuk fejezni. A természetes folyamatok gyakran működ-
nek ilyen ingerküszöb alatti csendben. Ugyanez érvényes 
a globális felmelegedés kibontakozására is. Ahogy Mike 
Hulme rámutatott: „Az éghajlatot nem vagyunk képesek 
közvetlenül az érzékszerveinkkel megtapasztalni.” (Hul-
me 2009, 3. o.) Az okok és hatások összetettsége sem se-
gíti, hogy megfelelően érzékeljük a globális felmelegedés 
sürgetéseit (Gardiner 2011).

A természettudományok többet elárulnak rólunk, mint 
amennyit mi első kézből tapasztalni tudunk. Noha min-
den korábbinál nagyobb aszályokat, esőzéseket, viharokat 
és jégolvadást tapasztalunk, a bolygó egyes részein (a sar-
kok és az Egyenlítő körül) különösen pusztító következ-
ményekkel, az üvegházhatásról még mindig csak elmélet-
ként gondolkodunk, hasonlóan ahhoz a módhoz, ahogy az 
ősrobbanás elméletéről beszélünk. Nem is lehet másképp, 
hiszen a klímatudományok helyi jelenségekből következ-
tetnek globális mintázatokra és széles körű hatásokra. Mi-
vel azonban az üvegházhatással kapcsolatos tudományos 
bizonyítékok egyre szaporodnak, a globális felmelegedés 
tényének tagadása csak tudatlanságból és csökönyösség-
ből fakadhat. A következő kérdés, hogy miért emelkednek 
bolygónkon a hőmérsékleti értékek és a tengerszint. A tu-
dományban az egy okra visszavezethető magyarázatok na-
gyon ritkák, és a különböző változók (fosszilis üzemanya-
gok, gyártási melléktermékek, vulkánok, naptevékenység 
stb. mutatóinak) megfelelő súlyozása folyamatos felada-
tot jelent. A klímaváltozás kapcsán azonban ma már nem 
hagyhatjuk fi gyelmen kívül az emberi tényezőt.2 Mivel lé-

 2 Még a klímaszkeptikus Bjørn Lomborg (a Wall Street Journal és 
más gazdasági médiumok által előszeretettel idézett dán politológus) 
is elismeri, hogy a globális felmelegedés valóságos, az óceánok szintje 
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tünket természetes látásunk elől elrejtett rendszerek ha-
tározzák meg, a rendelkezésre álló legfelkészültebb tudo-
mányosság által kell informálódnunk arról, amit nem va-
gyunk képesek közvetlenül látni, érzékelni.

A globális felmelegedés tehát új ökológiai kihívást jelent 
az emberi faj számára. A 1960-as évek óta a sűrűn lakott 
régiók lakói közvetlen tapasztalatokat szereznek a szennye-
zésről és a szemétről. Továbbá az 1970-es évek óta az emberi 
faj kénytelen szembenézni az erőforrások szűkösségével is, 
nemcsak az üzemanyagok, de a fémek és tiszta ivóvíz te-
rén is. Az 1990-es évek óta egyre jobban tudatába kerülünk 
a globális felmelegedés vészhelyzetének. Magát a folyama-
tot már 1896-ban megjósolta Svante Arhenius Nobel-díjas 
kémikus. Még nem tudjuk, hogy a folyamatok milyen fo-
kozatossággal haladnak előre, és milyen arányban mutat-
nak exponenciális növekedést a természeti jelenségekből 
jól ismert, pozitív visszacsatoláson alapuló ún. lavinamo-
dellnek megfelelően. Nagyon sok mindent nem tudunk és 
nem is tudhatunk meg, ami a részleteket illeti.

A globális felmelegedés azonban legalább három szem-
pontból különbözik más ökológiai problémáktól. Először 
is a globális felmelegedés természeténél fogva bolygószin-
tű probléma. Másodszor, az okok a globális felmelegedés 
mögött elszórtak, ennélfogva csendesek. Az ember képes 
érzékelni a szennyezést és a szemetet. Képes meghatározni 
az erőforrások konkrét lelőhelyét. A globális felmelegedés 
azonban lopakodva érkezik. Az okoktól a következménye-
kig vezető út „elméletinek” tűnik, mivel ezek távol esnek 
egymástól, és hosszú idő alatt halmozódnak fel. A globá-
lis felmelegedés elhallgatásában érdekelt politikai szándé-
kok csak növelik a folyamat körüli csendet.

Harmadszor, ezekhez hozzájárul, hogy míg a szeny-
nyezésben, szemétben mindig van valami csúnya, a szén-
dioxid és a többi üvegházhatásért felelős gáz „természe-
tesnek” tűnik. A körfolyamat az oxigén és szén-dioxid kö-
zött olyan régi, mint maga az élet. A szén-dioxid minden 
élet nélkülözhetetlen feltétele, az élő szervezetek metabo-
lizmusának természetes és szükséges összetevője a boly-
gónkat jellemző élet hajnala óta. Nagy vonalakban: a szén-
dioxid kicserélődik oxigénre az állatokban, mialatt a növé-
nyek fotoszintézise folyamatosan elnyeli a szén-dioxidot, 
és oxigént állít elő. A túl sok szén-dioxid azonban mérge-
ző egyes élőlények számára, és a szén-dioxid-kibocsátás 
hőmérsékletnövekedést okoz, függetlenül attól, hogy élő-
lényekből, fosszilis üzemanyagok égetéséből vagy vulká-

emelkedik, a folyamat javarészt emberi okokra vezethető vissza, és a 
jövőt alapvetően meg fogja határozni. A szerző minimalista közelítés-
módjának kifejtését lásd Cool It – Th e Skeptical Environmentalist’s Guide 
to Global Warming című művének 2. fejezetében (Lomborg 2007). Lom-
borg meggyőződése, hogy lehetséges technológiai ellenintézkedéseket 
tenni, például magasabb gátak építésével vagy az erre a célra kiküldött 
hajófl ották által a légkörbe bocsátott gőz segítségével stb.

nokból származik. Ugyanez igaz az oxigénre is: túl nagy 
koncentrá cióban szintén mérgező.

Az élet sosem nyugszik meg a legtökéletesebb egyen-
súlyban, hanem a túl sok és túl kevés határain belül mo-
zog. Hogyha úgy defi niáljuk a „jót”, mint ami elősegíti az 
élet virágzását, akkor a szén-dioxid helyettesíthetetlen jó, 
ahogy az oxigén is a teremtés csodájához tartozik. De ami 
az élet virágzását szolgálja, életveszélyessé válik, amint túl-
lép biokémiai korlátain. Nem is olyan könnyű elképzelni, 
hogy valami, ami olyan alapvető az élet számára, mint a 
szén-dioxid, globális problémát okozhat. Van valami mély 
és nagyszabású a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatban, 
ami könnyen elkerüli a fi gyelmünket.3

Véget vetni az önámításnak

A keresztény hagyomány jól ismeri a némaság, a tagadás, 
a „természetessel” kapcsolatos leegyszerűsítő gondolkozás 
problémáit. Szükségessé válhat a némasággal szembeni fel-
lépés, a tagadás megtagadása és a magától értetődő magya-
rázatokkal való szakítás. Egy új spirituális dimenzió kerül 
itt előtérbe. Nemcsak az élet tényeit kell ismernünk, hanem 
rá is kell hangolnunk magunkat a valóságra. Hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy saját érzékelésünk központja a 
világ központja is egyben, eközben gyakorlatilag nem ve-
szünk tudomást arról, hogy életünkhöz és jóllétünkhöz 
megfelelő légkör szükséges. Luther Márton a 118. zsoltárhoz 
írt 1530-as előszavában (Das schöne Confi temini) kiemelte, 
ha hirtelen azt tapasztalnánk, hogy nem vagyunk képesek 
levegőt venni, örömmel cserélnénk el minden vagyonukat 
akár csak annyi levegőért is, hogy egy Miatyánkot elimád-
kozzunk.

„Mert miféle kincs lehet a királyság összehasonlítva 
az ép testtel? Micsoda a világ összes pénze és birtoka egy 
olyan naphoz képest, amelyet a drága Nap számunkra új-
ból és újból ad? […] Mit érnének a csinos kastélyok, házak, 
a bársony, a selyem, a bíbor, az aranyláncok és drágakö-
vek, minden pompa, ékszer és cicoma, ha egy miatyánk-
nyi ideig nélkülöznünk kellene a levegőt?”4

Luther itt emlékeztet minket arra, hogy az alapvető tes-
ti folyamatok gyakran elkerülik a fi gyelmünket. Később, a 
17. században az anglikán költő-teológus Th omas Traherne 
arra mutat rá, milyen nehezünkre is esik a természetbe va-

 3 A szarvasmarhák által okozott üvegházhatású gázkibocsátás példá-
ul nagyon magas. Becslések szerint a szarvasmarhák felelősek Argen-
tína üvegházhatású gázkibocsátásának 30-áért, mivel az ürülékükből 
felszabaduló metán 23-szor veszélyesebb a légkörre, mint a szén-dioxid 
(www. dailymail.co.uk/science tech/article-1033656). A szarvasmarhák 
számát természetesen az emberi húsfogyasztás befolyásolja, a kibocsá-
tásért ezért az ember is felelős. 
 4 A szép Confi temini, azaz a 118. zsoltár, LVM 5: 559–560. o.
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ló gyönyörűséges bepillantásnak ellenállni, noha a tapasz-
talat révén könnyen részünk lehetne benne.

E helyt meg kell különböztetnünk az önfeledtség két faj-
táját. Az egyik hozzátartozik teremtményi voltunk ajándé-
kaihoz. Nem lennénk képesek növekedni és túlélni, ha fo-
lyamatosan tudatában kéne lennünk természeti állapotunk 
minden vonatkozásának és meghatározottságának. A tuda-
ti szintünk alatt működő néma biológiai folyamatoknak kö-
szönhetően élhetünk úgy, hogy képesek vagyunk a fi gyel-
münket egy célra összpontosítani, és előremutató módon 
cselekedni. Ebben az értelemben nem kell aggódnunk, csak 
élnünk, mint az ég madarai vagy a mező liliomai (Mt 6,25–
34). A zsidó és keresztény hagyományban azonban van egy 
olyan önfeledtség is, amelyet bűnnek, egocentrikusságnak 
nevezünk. Ennek hatására hajlamosak vagyunk elfelejteni, 
hogy nemcsak a természetnek köszönhetően, de a természet 
kontójára is élünk. Ugyanazokat az erőforrásokat használ-
juk, mint mások, és a túlfogyasztással az élet feltételeit él-
jük fel a jövő emberi generációi és más élőlényei elől. Olyan 
klíma nem létezik, amely minden fajnak ideális lenne, de 
minden teremtmény többnyire behatárolt, néma természe-
ti folyamatok sokaságának köszönhetően virágzik. Ha ha-
nyag módon nem adunk választ a klímaváltozásra, akkor 
olyanok vagyunk, mint akik nem képesek sem „a föld és 
ég jelenségeit”, sem „a mostani időt felismerni” (Lk 12,56).

Krisztológia egy változó klímában

Anakronisztikus lenne azt várni, hogy mai problémáinkra 
konkrét etikai vagy politikai megoldást találhatunk a krisz-
tusi hagyományban. Jézus próféta, tanító és gyógyító volt 
– nem a távoli jövőben bekövetkező ökológiai katasztrófák 
előhírnöke.5 Párbeszédre hívó vándorkarizmatikusként 
(Theissen 1978) élt egy olyan korban, amikor ökológiai 
rend ellenességek még egyáltalán nem is léteztek. Jézus 
ugyanakkor megkövetelt egy olyan mentális fordulatot, 
amelynek azonnali és gyakorlati hatása volt követőinek Is-
tennel, embertársakkal és a környezettel való kapcsolatára. 
A keresztény hitvallás Jézusról mint Krisztusról – a fent 
említett lutheri „gyönyörű hitvallással” szólva – kibogoz-

 5 Ha Jézusra az apokalipszis prófétájaként tekintünk, ahogy azt a 
német exegetikai hagyomány tette Albert Schweitzertől Rudolf Bult-
mannig és Gerd Th eissenig, akkor rövid távú apokaliptikusként kell 
őt látnunk, akinek az isteni dicsőség közvetlen jövőbeli eljövetelére 
vonatkozó jövendölései nem teljesedtek be. Lehet, hogy így is van. 
A kortárs amerikai kutatók azonban amellett érvelnek, hogy mégsem 
feltétlenül ez a helyzet. Markus J. Borg Jézus „bölcseleti eszkatológiá-
járól” beszél Refl ections on a Discipline: A North American Perspective 
című cikkében (1994, 9–31. o.). John Dominic Crossan hasonlókép-
pen fogalmaz: „A bölcseleti Királyság… inkább a jelenre vonatkozó 
életstílus, mintsem valamely jövőbeli életbe vetett reménység.” (1992, 
292. o.) Ez a fajta jelen felé fordulás természetesen nem zárja ki a jövő 
jelentőségének elismerését.

hatatlanul bele van szőve a világba mint Isten teremtésé-
be. A szinoptikus Jézus-hagyomány (Márk, Máté, Lukács) 
jelentőségét ökológiai kérdésekben az a teremtésteológia 
közvetíti, amely Jézus tanításában és az Isten eljövendő 
országáról szóló prédikációiban jelenik meg. Jézus az el-
jövendő királyságot ahhoz az eszkatológiai látomáshoz ha-
sonlítja, amelyben Isten Lelke ki lesz töltve minden „testbe” 
(Jóel 2,28, idézi ApCsel 2,17–21). Ebben az értelemben Jézus 
tanítása elejétől a végéig a földhöz kötődik, anélkül, hogy 
bármikor is elválasztaná Istent és a világot.

A krisztológia tehát elsősorban és mindenekelőtt nem 
egy hátrafelé tekintő megemlékezés Jézus kétezer évvel 
ezelőtti földi tanítására. A krisztológiát az a meggyőző-
dés táplálja, hogy Isten örök Igéje egyszer és mindenkorra 
kijelentette és újra azonosította magát Jézus Krisztusként 
az anyagi világ mátrixában, abban, amelyet mi is megosz-
tunk a többi élőlénnyel. „Ő előbb volt mindennél, és minden 
őbenne áll fenn.” (Kol 1,17) Ezen a módon az isteni transz-
cendencia és a radikális immanencia összetartozik Jézus 
Krisztusban. A klasszikus krisztológia központi gondola-
tának egyszerű megfogalmazása ez lehetne: Jézus öröktől 
fogva Isten saját életéhez tartozik (az Atyával és a Lélekkel 
együtt), ezért ő és a Szentlélek a teremtés folyamában he-
lyezkednek el, ami által Isten, az Atya is örökké jelen van. 
Vagy pontosabban: Isten fi a, aki öröktől fogva az Atyától 
származik, a megtestesült Jézus Krisztusként van jelen, 
örökké él a teremtményekkel együtt és a teremtményekért 
az univerzumban a Szentlélek munkája által. Ezért Jézus 
Krisztus nem egy múltbeli, történelmi személy, akire tör-
ténelmi távolságból tekinthetünk vissza, hanem minden 
teremtménnyel egyidejű, és örökös társa mindennek, ami 
időben és térben létezik. 

Ebben a szemléletben nem két különböző valóság lé-
tezik egymás mellett: Isten és a természet, ahogy néhány 
középkori, kora újkori felfogásban a természetfeletti Is-
ten trónol a teremtés felett. Ahogy Isten elhatározta, hogy 
megteremti a világot, ami nem szent önmagában, Isten és 
a teremtés egyetlen összetett valóságot alkotnak. Ha a te-
remtett világból kivennénk az életet adó Szentlelket és a 
kozmikus Krisztust, megszűnne a teremtés. Ha kivennénk 
Istent, az Atyát mint minden valóság forrását, nem fakad-
na több, teremtményekkel kapcsolatos esemény a meny-
nyei szeretetből.

Megtestesülés: Isten szentháromságbeli 

kiterjedése és hatóköre

A klasszikus krisztológia itt konfl iktusban áll egy másik 
felfogással, amely a korai modern korban jelent meg (nagy-
jából René Descartes és Immanuel Kant között), és a mai 
napig elterjedt nézet nyugati keresztény körökben. Ezt a ki-
mondatlan felfogást a következő öt fő tulajdonság jellemzi:
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1. Isten máshol van, elvben ismeretlen a számunkra.
2. Személytelen erők istentelen világában élünk, annak 

ellenére, hogy némi szerencsével ki tudunk alakítani né-
hány emberséges szigetet a kegyetlen világban.

3. Jézus a múlt historikus fi gurája. A Krisztusról szóló 
beszéd pusztán mitikus dísz. 

4. A keresztény egyház testvéri szövetség, tagjai ösz-
szegyűlnek, hogy megemlékezzenek Jézusról, egy letűnt 
civilizáció alakjáról, akinek a példája ma is inspiráló le-
het a számunkra.

5. Ahogy mi is mindannyian meghalunk egyszer, úgy a 
teremtés világa is meg fog szűnni egyszer. Függetlenül at-
tól, hogy az emberiség egy csendes klímakatasztrófa vagy 
más emberi katasztrófa (például háború) által semmisül 
meg, ez a vég Isten vége is lesz egyben. 

Az újszövetségi hagyományok és az egyház későbbi 
krisztológiája azonban máshogy beszél Istenről és a terem-
tett világról. Valami ilyesmit állítanak:

1. Isten nem egy ismeretlen a színfalak mögött, hanem 
kinyilatkoztatta és kézzelfoghatóvá tette magát Krisztus-
ban, aki eljött az anyagi világba, hogy közöttünk lakoz-
zon (Jn 1,14), és akinek a munkája a Szentlélek által telje-
sedik be (Jn 16,12–14).

2. Isten szeretete által teremtett világban élünk, amelyet 
Isten annyira szeretett, hogy elküldte egyszülött Fiát (Jn 
3,16). Az Atya a teremtett élet nehézségei közepette is jelen 
van (Mt 10,9–31). Krisztus keresztjének hála, semmi sem 
képes minket elválasztani Krisztus szeretetétől (Róm 8,35). 

3. Jézusban az Atya örök Igéje testesült meg, ezért az 
istenség teljessége lakik benne örömmel (Kol 2,9), ő maga 
pedig a mi világunkban lakozott (Jn 1,14).

4. Az egyház több, mint az emlékezés és a hagyomá-
nyok ápolásának színtere. Az egyház Krisztus teste, „ra-
gaszkodik a Főhöz: ő tartja össze az egész testet inak és ízü-
letek segítségével, és az őáltala növekszik Isten szerinti nö-
vekedéssel” (Kol 2,19).

5. Isten megígérte, hogy ragaszkodni fog a teremtés-
hez, és újjáteremti a világot, a káosz és a bűn által támo-
gatott „teremtetlenség” ellenére. Ennélfogva a kereszté-
nyek várják „az eljövendő örök életet” (Nicea-konstanti-
nápolyi hitvallás, 381).

A krisztológiának ennélfogva különleges erőforrásai, sőt 
egyenesen mandátuma van arra, hogy a Teremtő és a teremt-
mények egységéről beszéljen (Gregersen 2005). Bárhol, ahol 
Isten jelen van a teremtésben, ott cselekvőként van jelen. Ha-
sonlattal élve, Isten és a természet olyan, mint a tűz és a vas: 
egy valóságot alkotnak addig, amíg a vas izzik a tűz hatására, 
de két különböző dologgá válnak, amint szétválasztják őket.6 
Természetesen az Isten és a teremtmények közötti egység-

 6 A hasonlattal gyakran találkozunk a hagyományban, például Nagy 
Szent Vazulnál (A Szentlélekről) vagy Luthernél (Az egyház bablioni 
fogságáról szóló könyvecske).

nek különböző formái és fokai vannak, de már a puszta lé-
tezésünk is feltételezi Isten részvételét az életünkben. „Ahol 
Isten nincs, semmi nincs. Tehát mindenhol, mindenen által 
és mindenben van” (Canterbury Anzelm).7

A Szentháromság dogmája úgy fejezi ki Istent, mint egy 
mindent irányító valóságot – a teljes valóság szerető forrá-
sa: az Atya, a teljes valóság elemei közötti fenntartó kapcso-
lat: a Fiú vagy az Ige, a teljes teremtést irányító és beteljesí-
tő befejezés: a Szentlélek.8 Itt mutatkozik meg az inkarná-
ció hármas megértését jellemző egyszerűség: Isten otthon 
van a világban (Jn 1,14), amelyet eredetileg is ő teremtett 
(Jn 1,8–11), és Isten nem szűnik meg szeretni a művét, a 
bűn és rendetlenség állapota ellenére sem. „Mert úgy sze-
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” (Jn 3,16) 

Isten és a világ Krisztusban való egységének motívu-
ma azonban nem azt jelenti, hogy Istent – a panteizmus-
hoz hasonlóan – a természettel azonosítjuk. A szeretet meg-
őrzi a szeretet tárgyának a másságát. Itt nyer jelentőséget 
az inkarnáció szentháromsági megközelítésének fi nom-
sága. A szentháromságos Isten élete bőséges és hatalmas. 
Az isteni élet képes túlnyúlni önmagán, ez a feltétele an-
nak, hogy Isten áthidalja a magas és tökéletes, illetve az 
alacsony és gyakorlati közti távolságot. Az Atyát gyakran 
nevezik „mennyeinek” abban az értelemben, hogy az Atya 
sosem inkarnálódott a világban, hanem megmaradt annak 
transzcendens forrása. A Fiú azonban „testté lett”, ahogyan 
a Szellem vagy mennyei Lehelet is megelevenít minden te-
remtményt, és végül „betölt minden testet”. Mégis, ahol a 
Fiú és a Lélek van, ott van az Atya is. Ez az a túlnyúlása 
a szentháromsági létnek, amely a megtestesülés által le-
hetővé teszi az isteni leáramlását a teremtés mélységeibe. 

Jézus teste egy nemzedékeken átívelő 

kontextusban

Induljunk mégis a történelem sűrűje felől! Az evangélisták 
elmondják, hogyan mozgott Jézus földrajzilag a vidéket 
járva: megállt, beszélt, evett és ivott. De biológiai testének 
nincs önálló létezése az evangéliumokban, mivel Jézus tes-
te egyszerre szociális test is. Jézus folyamatosan mások-
kal együtt él, sétál és beszél. Ezzel egyidejűleg úgy jelenik 
meg, mint egy személyes cselekvő, de sosem úgy, mint egy 
– kanti értelemben vett – autonóm személy. Mások nevében 
cselekszik, miközben Istent reprezentálja az emberek szá-
mára. Teljesen új, előre nem látható kezdeményezésekkel 

 7 Canterbury Anzelm: Monologion 14: „ubi ipsa [essential divina] 
non est, nihil sit. Ubique igitur est per omnia et in omnibus.” 
 8 Összehasonlításként Nagy Szent Vazul: A Szentlélekről XVI.38: 
„Amikor a teremtésről gondolkodsz, azt tanácsolom, hogy először gon-
dolj rá, aki az legfőbb oka (aitia protoarchtiké) mindennek, ami létezik, 
név szerint az Atyára, utána a Fiúra, aki a formáló (aitia demiourgiké), 
végül a Szenlélekre, aki a betöltő (aitia teleótiké).”
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él, és ahogy az evangéliumi narratíva bemutatja, eközben 
folyamatosan kommunikál a mennyei Atyával, miközben 
a Szentlélek – a Jézus-történet igazi főszereplője – vezeti és 
mozgatja. A Lélek jelen volt a fogantatásánál, a Lélek szállt 
le rá a keresztelésekor, a Lélek vezette ki a pusztába, hogy 
próbára tegye, és a Jordántól visszafelé jövet Jézus „telve 
volt Szentlélekkel” (Lk 4,1). Hatalommal és erővel tanított, 
a Lélek megelevenítő erejét használta gyógyításaiban. A ke-
reszten utolsó lélegzetével visszaadta lelkét az Atyának (Lk 
23,46). Végül feltámadt a halálból a Szentlélek ereje által. 
Az evangéliumok Jézust beleírják az emberiség közös tör-
ténelmébe, miközben úgy mutatják be, mint találkozási 
pontot a mennyei Atya akarata és a Szentlélek megelevenítő 
jelenléte között. Ahogy Jézus teste sosem pusztán biológi-
ai, hanem egyszerre szociális is, ugyanúgy az ő személyes 
tevékenysége is folyamatosan kapcsolatban van Istennel, 
az Atyával és a Szentlélek munkájával. 

Az emberi test egy metabolikus organizmus, és a test 
a megtapasztalás központja, amelynek van egy „belső” ta-
pasztalati oldala, még akkor is, ha külső körülményekkel 
áll kölcsönhatásban. Ezt a kapcsolatot nem lehet lebonta-
ni egy elsődleges és egy másodlagos részre. Egyes fi lozó-
fusok kiterjesztett elméről beszélnek, annak igazolásakép-
pen, hogy az emberi öntudatra minden esetben hatással 
van a természeti környezet és a különböző kulturális kép-
letek (lásd Clark–Chalmers 1998). Nyilvánvalóan Jézus 
testére és tudatára is hatással vannak a különböző élet-
helyzetek, amelyekben találja magát – a különböző ökoló-
giai terek (a puszta, a tavak, a folyók, a dombok), illetve a 
változó kulturális és szociális közegek (város és vidék, ba-
rátok és ellenségek, zsidók és rómaiak). Ebben az értelem-
ben úgy is beszélhetünk Jézusról, mint kiterjesztett testről.9 
Jézus teste a leírás szerint három egymást fedő élettérből 
áll – a természetesből, a társadalmiból és a személyesből. 
Hogy kicsoda Jézus személye, az a más emberekhez fűző-
dő kapcsolatában mutatkozik meg: testileg és spirituálisan 
is megérintik az őt körülvevők, ahogyan ő is megérint má-
sokat, és hatással van a környezetére. Isten országa Jézus 
testének a kiterjesztése, Jézus teste pedig Isten uralmának 
kristályosodási pontja. 

A Jézus-történetnek van egy nemzedékeken átívelő 
aspektusa is. Míg Máté elsősorban Jézus zsidó örökségé-
vel van elfoglalva, és visszavezeti származását Dávid király-
ra és Ábrahámra (Mt 1,1–17), Lukács szándékosan a Jézus és 
az egész emberiség közti kapcsolatra helyezi a hangsúlyt, 
Ádámig visszamenőleg (Lk 3,23–28). Ezek a nemzetségtáb-
lák nemcsak a genetikai leszármazásról adnak számot, de 
a kulturális örökségről is. Máté szerint Jézus leszármazott-
ja Dávidnak, Jákóbnak, Izsáknak és Ábrahámnak. Lukács 
szerint azonban az őstörténeti Sém és Nóé utódja is, sőt a 

 9 Tovább követtem ezt az értelmezést a következő tanulmányban: 
Gregersen 2012. 

felsorolás végén megtaláljuk az „Ádám fi a, Isten fi a” kifeje-
zést is (38. vers). Jézus itt úgy jelenik meg, mint első a tör-
ténelemben, nemcsak a zsidók, hanem az egész emberiség 
szempontjából, és mint Isten saját történelmének a részese.

A bibliai íróknak nyilvánvalóan nem kellett fi gyelembe 
venniük az evolúcióbiológia fogalmait. Annak ellenére, hogy 
a Genezis íróinál Ádám és Éva megáldása az állatok megál-
dása után következik (1Móz 1,22.28), Máté és Lukács nem hi-
vatkoznak Jézus és a nem emberi teremtmények közötti ősi 
kapcsolatra. Ez az ő hiányosságuk. Darwin óta fokozatosan 
megtanultunk felülemelkedni természet és emberiség szétvá-
lasztásán, ahogy az emberi történelem és az emberi történe-
lem előtti idők között lévő ék hangsúlyozásán is. Az ökofi lo-
zófusok, élükön Arne Naess-szel, az ember nagyobb ökológiai 
rendszerekbe való beágyazottságáról beszélnek a mélyöko-
lógia (deep ecology) keretein belül. A kortárs történettudo-
mány ehhez hasonlóan a mély történelem (deep history) fo-
galmi rendszerében szól az emberi kultúráról, és olyan közös, 
az ökológiai rendszereket fokozatosan alakító tulajdonságo-
kat hangsúlyoz, mint a kiterjesztett rokonsági kapcsolatok, 
az élelem és a föld megosztása, illetve a koevolúciós spirálok 
az emberek, állatok és növények közösségeiben.10 

Ebben a mély időperspektívában mindaz, ami hozzákö-
ti Jézust (és minket) az emberiség kezdetéhez, az egyszer-
smind hozzákapcsolja őt (és minket) az emberszabásúak-
hoz, magasabb rendű majmokhoz és az élet egyéb formái-
hoz is. Jézus tanításában a rókák és verebek élete központi 
szerepet kap. Ezzel párhuzamosan Jézus a rokoni kapcso-
latokat sem a genetikai rokonság, hanem sokkal inkább 
annak alapján defi niálta, hogy kik azok, akik Isten akara-
tát cselekszik (Mk 3,31–35). Római adószedőkkel és olyan 
személyekkel étkezett együtt, akikre bűnösként tekintet-
tek. Ebben az értelemben Jézus kiterjesztette az osztozás és 
azonosulás közösségét a közeli és távoli rokoni kapcsolatok 
rendszerén túlra. Amit Jézus ír bele a nemzedékeken átíve-
lő történelembe, az összecseng a jövő generációk irányába 
mutató, Isten királyságáról szóló tanításának evangéliumi 
ígéretével. Még az elsősorban a zsidósághoz szóló Máté is 
tudatában van a perspektíva kiszélesedésének (a zsidóság-
tól minden társteremtményig) – ezt tükrözik Jézus utolsó 
szavai is: „Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden né-
pet (…) és íme, én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” (Mt 28,19–20) A minden nemzet számára szóló 
ígéret kimondatlanul is feltételezi, hogy lesznek jövő gene-
rációk, akiket be lehet vonni az Istennel való közösségbe. 

Az evangélisták természetesen nem kizárólag horizon-
tális perspektívából beszélnek Jézusról. Jézus a kristályo-
sodási pontja Isten uralkodásának és a Szentlélek erejének, 
amely betölti őt, és kisugárzásával megváltoztatja környe-
zetét. Az ökológiai tér, a szociális tér és a vallási tér ösz-

 10 Lásd sorrendben: Naes 1989; Shyrock – Lord Smail 2011. Ezek 
és a krisztológia kapcsolatáról lásd: Gregersen, 2013. 
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szetartozik az evangéliumi történetekben. Ennek a világ-
nak a közepén – a világ szó itt nem valamilyen kiegészí-
tést vagy teológiai szuperstruktúrát takar – hirdette Jézus 
az örömhírt, hogy „Isten országa köztetek van” (Lk 17,21). 
Hasonlóan a feltámadt Krisztus visszatér, hogy tanítvá-
nyai között legyen (Lk 24,36). Krisztus az Immánuel (hé-
berül: „velünk az Isten”).

Noha hosszú és vesződséges út vezet az evangéliumoktól 
a későbbi egyházi hitvallásokig, vannak fontos közös hang-
súlyok. Az apollinarizmus (Laodiceai Apollinaris után) el-
len érvelve a késő 4. századi atyák megfogalmazták, hogy 
Isten fi a teljesen emberi elmével és szellemmel vált hússá 
és vérré. Apollinarisszal ellentétben Jézust nem szabad úgy 
felfogni, hogy két különböző részből, egy teljesen mennyei 
Logosz-elméből és egy teljesen emberi testből áll össze. Ha 
ez igaz lenne, akkor az Isten Fia nem lenne teljes egység-
ben az ember Jézussal. Olyan lenne inkább, mint egy ki-
méra: félig ember, félig Isten. 

Közismert, hogy ez a teológiai megfontolás állt a negye-
dik, 451-es kalkedóni zsinaton elhangzott vallástétel mögött 
is. A zsinat arra helyezte a hangsúlyt, hogy Jézus Krisztus 
„teljesen Isten és teljesen ember, egységes testtel és lélek-
kel”. Hasonlóan határozottan kijelentik, hogy a két termé-
szet: az emberi és az isteni (ahogy a zsinat kifejezte magát) 
„keveredés nélkül” és mégis „osztatlanul” van jelen.11 Az 
Isten és ember közti, Krisztusban megvalósuló személyes 
egységről való beszéd – amely nem eredményez sem ösz-
szeolvadást („keveredés nélküli”), sem valamiféle kimé-
rát („osztatlan”) – szándéka szerint az evangéliumi hagyo-
mány fő mondanivalójának közvetítése, még akkor is, ha 
mai képzeletvilágunk ettől jelentősen eltér.  

A kalkedóni hitvallást azonban két másik szempont-
ból joggal látja problematikusnak a kortárs teológia. Az 
egyik nehézség, hogy a „két természet” Krisztus egy sze-
mélyében alapelv egy olyan környezetben lett kidolgozva, 
amelynek metafi zikai látásmódja már nem a miénk. Az 
isteni természetre vonatkozó hellenista elképzelések sok-
szor refl ektálatlanul is átszivároghattak a keresztény világ-
képbe (például az a meggyőződés, hogy Isten nem képes 
szenvedni). A másik probléma inkább következmény jel-
legű, de roppant fontos a krisztológia ökológiai perspektí-
vájában: az „isteni” és „emberi” közti kapcsolatra való fó-
kuszálás szándékolatlanul is meggyengítette az emberi és 
nem emberi természet kapcsolódásának lehetőségét, s így 
a többi teremtmény megváltásának a gondolata is kiesett a 
látómezőből. A továbbiakban különböző utakat keresünk 
e tendencia megfordítására.

 11 A kalkedóni hitvallás azt írja elő, hogy az egy Jézus „elismert legyen 
két természetben keveredés nélkül, megváltoztathatatlanul, osztatla-
nul, szétválaszthatatlanul” (gör. 
; lat. in duabus naturis inconfuse, 
immutabiliter, indivise, inseparabiliter).

A Jézus-történet a világban élők számára: túl a 

historizmuson

A horizontális időegyenes és az isteni élet vertikális dimenzi-
ójának találkozása a krisztológia lényege. Az 1960-as évek óta 
több kiemelkedő teológus, köztük Wolfh art Pannenberg is 
törekedett a teljességgel alulról építkező krisztológia (Chris-
tology from below) megalkotására. Pannenberg később mégis 
visszavonta ezt a tisztán történeti megközelítést, felismer-
ve, hogy nem érhetjük meg Jézust, a személyt anélkül, hogy 
megismernénk a mennyei Atyához fűződő kapcsolatát és a 
Szentlélek mozgató erejét.12 Ebben a történészi perspektívá-
ban Jézus (vagy bármely más történelmi alak) úgy tűnik fel, 
mint egy személy a régmúltból. Ez a történetkritika általános 
módszere. A történeti módszer azonban gyakran szélesedik 
metafi zikává, feltételezve azt, hogy mindennek, amit „való-
ságosnak” vehetünk, léteznie kellett időben és térben (vagy 
visszavezethetőnek kell lennie egy valóságban létező tény-
re). Ez a megközelítés azonban nem állja meg a helyét sem 
a tudományok, sem a mindennapos tapasztalatok terén. Az 
élő test: metabolikus, szociális, kiterjedt test (németül Leib) 
nem csupán az univerzum egy mérhető tulajdonságokkal 
(magassággal, súllyal stb.) rendelkező berendezési tárgya 
(németül Körper). A fenomenológia érvelésével: ha a Leibet 
a Körperre redukáljuk, kiemeljük a testet a személy és kör-
nyezete közötti kapcsolatából. Hasonlóképpen, egy élő test 
biológiai vizsgálata megmutatja, hogy a pusztán történeti 
megközelítés kiemeli az élő testet annak természetes meta-
bolizmusából és ökológiai helyéről. A biológia szempontjából 
nem léteznek szigorú határok test és környezete között. Vé-
gezetül: a teológia állítja, hogy az embert nem lehet kiemelni 
az Istennel való kapcsolatából sem. 

A történetkritika módszerei – amennyiben használa-
tuk kizárólagos – eleve lehetetlenné teszik, hogy felismer-
jük Jézus és a kozmosz kapcsolatát. A történetkritika le-
hetősége és feladata, hogy elhelyezze Jézust a történelem 
kontextusában, hogy kialakítson Jézus történetei alapján 
egy „kritikai minimumot”, és ennek alapján lehetőség sze-
rint eljusson a történelmi személyig, akit Názáreti Jézusnak 
hívtak, végül pedig, szintén e kritikai minimum segítsé-
gével, kinyerjen valami általános érvényűt tanításaiból és 
tetteiből. A jelenkori krisztológia feladata ezek után, hogy 
a történeti Jézus kutatásából nyert kritikai minimumot a 
jelen különböző kontextusaiban „alkalmazza”.

Ez a megközelítés azonban viszonylag szűkös, itt más utat 
fogunk követni. Feladatunk, hogy megértsük Jézust, aki fo-
lyamatos párbeszédben van a kortársaival, s közben bepillan-

 12 Lásd Wolfh art Pannenberg Jesus – God and Man című művét 
(2017, 15–20. o.; az eredeti német kiadás éve: 1964). Később kiemelte, 
hogy egy olyan krisztológia megalapozására van szükség, amely alulról 
(a Jézus-történet felől) és felülről (Krisztus és az Atya Isten kapcsolata 
felől) egyaránt építkezik (lásd Pannenberg 1980).
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tást kínál Isten jelenlétébe a teremtett világban, valamint egy 
olyan bölcsességi gyakorlatba vezet be, amely közel hozza Is-
ten uralmát mindenkihez, akit az üzenet elér (ma ugyanúgy, 
mint egykor). Ami az evangéliumi történetek iránti történe-
ti és teológiai kíváncsiságban közös, az leginkább „a szöve-
gen belüli jelentés világa”. Ami mindennél fontosabb a tör-
ténetkritika számára, de csak másodlagos jelentőségű a kor-
társ rendszeres teológia számára, az „a szöveg mögötti világ”. 
Ezzel szemben ami a történeti megközelítés számára csekély 
fontosságú, a rendszeres teológiát azonban mindennél job-
ban foglalkoztatja, az „a szöveggel szemben elhelyezkedő vi-
lág”. A szöveggel szemben helyet foglaló világban helyezkedik 
el ugyanis minden jövendő olvasó, az olva só ori entált kritika 
kortárs megközelítéseivel egybehangzóan.

Itt és most leginkább egy fenomenológiai megköze-
lítésre vállalkozunk, ennek során az értelmezés hangsú-
lya az ember valósághoz való viszonyának az evangéliumi 
történetekben bemutatott tipikus formáira esik.13 Az első 
lépést ebben az irányban Jézus szociális testének és ehhez 
kapcsolódóan a különböző nemzedékek szempontjának fi -
gyelembevétele jelentette. Most forduljunk a Jézus-hagyo-
mány földhöz kötődő, Jézus bölcsességi tanításához kap-
csolódó aspektusához!

„Magas” és „mély” elegye: földtudatosság 

a Jézus-hagyományban 

A Jézus-hagyományban Jézus és a föld kapcsolata állandó-
an visszatérő téma. Ahogy Denis Edwards megfogalmaz-
ta, Jézus példázatai és bölcsességmondásai „a természeti 
világnak mint Isten lakhelyének közeli vizsgálatát és az 
ebben való gyönyörködést tükrözik” (2006, 51. o.). Jézus 
valóban vegyíti a „magasat” és a „mélyet”, amikor Isten 
uralmáról beszél. Beszédstílusa a szent szövegek idézésé-
nek magas stílusától az alacsony regiszterekig, a józan ész 
logikájáig, sőt a retorikai túlzás stílusáig ível. Így képes 
összehasonlítani Isten eljövendő országát a mustármag 
növekedésével (Mt 13,31–32). Arra szólítja fel követőit, hogy 
éljenek olyan aggodalommentesen, mint az ég madarai és 
a föld liliomai, ahelyett, hogy túlságosan gondterheltek 
vagy komolyak lennének (Mt 6,25–34). Továbbá azt tanít-
ja tanítványainak, hogy miközben Istenhez, az Atyához 
imádkoznak, tágítsák ki a képzeletüket a magas és a mély 
között: „Legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy a 
földön is” (Mt 6,10). A tanítványoknak ezenkívül feladatuk, 
hogy passzív henyélés helyett a „föld sójává” váljanak (Mt 
5,13). Jézus azokhoz a tétovázókhoz is beszél, akik az aktív 
tanítványi körön kívül helyezkedtek el, amikor ezt mond-
ja: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt 5,5) 

 13 Ahogy Paul Ricoeur kifejezte (1981): „Értelmezni annyi, mint 
kifejteni a világban létezést a szöveg tükrében.” 

A föld visszatérő motívum Jézus tanításában. Úgy tű-
nik, létezik egy erős összetartozás Isten „belső” természe-
te és a teremtésben működő „külső” munkái között. Jézust 
gyakran találjuk látszólagos magányban, a természetben. 
Márk evangéliuma vadállatok között láttatja Jézust, miköz-
ben „angyalok szolgáltak neki” – itt újra megnyílik előttünk 
magasság és mélység (Mk 1,15). Ebben a versben számos ér-
telmezési lehetőség rejlik (lásd Baucham 2010). Vajon arról 
van itt szó, hogy Jézusnak uralkodói hatalma volt az állatok 
fölött, ahogy később használta az uralmát a gonosz szelle-
mek felett is (Mk 1,27)? Vagy inkább arról, hogy Jézus ma-
ga köré gyűjtötte a vadállatokat is, ahogy később együttér-
zést mutatott a kiszolgáltatottak és elnyomottak iránt? Az 
utóbbi lehetőség mellett szól, hogy Jézus (az írásokat jól is-
merve) sosem használja a természet feletti emberi uralom-
gyakorlás kifejezéseit (1Móz 1,26–27 értelmében). Ezenkívül 
az is fi gyelemre méltó, hogy Jézus gyakran azonosítja ma-
gát a földdel és a szegényekkel. Jézus gyakran nevezte ma-
gát az „Emberfi ának”, arámiul valószínűleg bar a’nashnak, 
ami a héber ben adam megfelelője. Jézus úgy jött közénk, 
mint „Ádám fi a”, aki a „föld fi a” volt (a föld héberül: ada-
mah). Ebben az értelemben Jézus „a föld fi ának a fi a” volt. 

Jézus viszonylag gyakran szól a zsidó bölcsességi ha-
gyomány hangján. Martin Hengel mutatott rá arra, hogy a 
mindenekelőtt az intertestamentális korban megszilárduló 
bölcsességi hagyományok biztosították a korai krisztológia 
létrejöttének feltételeit.14 Általánosságban a bölcsesség cél-
ja, hogy megtalálja a halákát, „az utat”, a mennyei akarat 
Szentlélek által inspirált értelmezését a jelen idő és helyzet 
kihívásai közepette. Jézus egyes szavai egészen nyilvánva-
lóan ennek a hagyománynak a hangján szólnak, mint pél-
dául a következők: „Kihez hasonlítsam tehát ezt a nemzedé-
ket? Kihez is hasonlók? Hasonlók a piacon ülő gyermekek-
hez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem 
táncoltatok, siratót mondtunk, és nem sírtatok. Mert eljött 
Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és 
azt mondjátok: Ördög van benne. Eljött az Emberfi a, aki 
eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és részeges em-
ber, vámszedők és bűnösök barátja. De a bölcsességet min-
den bölcs igazolja.” (Lk 7,31–35)

Jézus ebben a szakaszban tulajdonképpen úgy írja le 
magát, mint Isten megtestesült bölcsességét, aki a bölcses-
ség gyermekei által igazolódik. Más szövegek mintha arra 
utalnának, hogy Isten preegzisztens Logoszaként azonosít-
ja önmagát, amikor nehéz, ugyanakkor megnyugvást hozó 
tanítványságra hív: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljá-
tok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és meg-

 14 Hengel 1979; nézeteit később megerősítette Gottfried Schima-
nowski (1985, 309–344. o.)
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nyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én 
terhem könnyű.” (Mt 11,28–30)

A kutatás ezeket az igéket régebben automatikusan a 
későbbi keresztény hitvallások tükrében értelmezte, a fris-
sebb megközelítések azonban azt sugallják, hogy ezek a 
szakaszok a Jézus és kortársai által jól ismert zsidó böl-
csességi hagyományon belül nyerik el teljes értelmüket. 
Jézus itt a saját nevében mondja azt, amit Isten bölcsessé-
ge mondott Sirák könyvében (22,19; 6,24–30).15

Jézus példázatai olyanok, mint az isteni bölcsesség felhí-
vásai, hogy új fénytörésben lássuk helyzetünket, és ráhango-
lódjunk arra, mit helyes tennünk az adott pillanatban. A ter-
mészet önmagától működik (görögül: automatiké, Mk 4,32), 
ábrázolása azonban nélkülözi a bukolikát. A rókáknak ak-
kor sem könnyű az élete, ha van hova elbújniuk (Mt 8,20), és 
a madarak is lehullanak a porba, hiába van fészkük. Még-
is: egy sem esik le a földre az Atya tudta nélkül (Mt 10,29). 

Az emberi lények nem kizárólag ösztöneik szerint cse-
lekszenek, hanem gondolkodniuk is kell, hogy helyes dön-
tésre jussanak. Még azt is tanulnunk kell, hogy hogyan él-
hetünk úgy, mint a verebek vagy varjak (Lk 12,24). Jézus 
az időjóslás emberi művészetét az önismeret szükségessé-
gével és az idők jeleinek értelmezési képességével hason-
lítja össze. Nem különösebben kíméletes, amikor rámutat, 
hogy az időjárás és az élet változó körülményeinek meg-
különböztetésében elbukunk: „Azután szólt a sokasághoz 
is: Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt 
azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig déli 
szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmu-
tatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt 
miért nem tudjátok felismerni? De miért nem ítélitek meg 
magatoktól is, hogy mi a helyes?” (Lk 12,54–57)

Sosem könnyű megérteni az idők jeleit. Az életmód-vál-
toztatás elutasítása azonban a megértést is akadályozhat-
ja. Az ilyen elutasítás gyakran az emberi önvédelem jele.

Isten és az anyagi világ kapcsolódása: 

A mély inkarnációtól a mély társadalmiságig

Canterbury Anzelm Cur deus homo? című híres értekezésé-
ben azt kérdezte: miért lett Isten emberré? Az Újszövetség 
igazából sehol sem mondja ki szó szerint, hogy Isten ember-
ré lett, egyedül Pálnál olvassuk, hogy Krisztus „emberekhez 
hasonlóvá” lett (Fil 2,7). Sokkal hangsúlyosabb azonban, 
hogy az Ige (Logosz) testet (szarksz) öltött (Jn 1,14). Az első 
két egyetemes zsinat – a 325-ös niceai és a 381-es konstan-
tinápolyi – ügyelt arra, hogy mindkét állítást kimondják 
Isten örök Fiáról: „testet öltött” és „emberré lett”. Isten 

 15 Witherington 1994, 143–145., 155–161. o. Lásd még Deane-Drum-
mond 2009, 95–127. o.

emberi arca valós emberi testet feltételez, s ez az anyagi 
világ többi részével is elválaszthatatlanul összekapcsolja. 

A „minden, ami testben él” (kol-bászár) motívuma is-
merős a héber Biblia minden olvasójának. Néhány jelleg-
zetes szakasz az emberi lényeket a füvekkel és a virágokkal 
azonosítja: „Bizony, csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a 
virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs 40,8; idézi 
1Pét 1,24) Ezek általában elítélő szakaszok (mint Ézsaiás-
nál is), de a test (bászár) kifejezésnek pozitív jelentései is 
lehetnek, például amikor Ezékiel prófétál a „hússzívről”, 
amely majd leváltja a „kőszívet” (Ez 11,19; 36,26). Más he-
lyeken a „test” és a „minden test” kifejezések neutrális le-
írásként vonatkoznak a pszichoszomatikus egységként ér-
telmezett emberi lényekre, akik osztoznak más élőlények-
kel a teremtményi életforma általános tulajdonságaiban.

A zsidó hagyománynak megfelelő értelmezésben az in-
karnáció lényege, hogy Isten jelenléte nem a kövekből épí-
tett jeruzsálemi templomban talál lakhelyre (sekinah), ha-
nem Jézus élő testében. János evangéliuma ugyanakkor fi -
lozófi ai szöveg is, amely állítja, hogy az isteni Logosz és az 
anyagi szarksz egyszerre van jelen Krisztus személyében. 
Az istenség nem bújik meg a test mögött (ahogy a platonis-
ták gondolnák), nem is csak átmenetileg jelenik meg a test-
ben (mint az égő csipkebokorban, 2Móz 3-ban). Az isteni 
Ige valóságosan vált testté (szarx egeneto), és Jézusban test-
ként, más testekkel közösségben és minden testért volt jelen. 

János evangéliuma tehát egy többjelentésű testfogalmat 
használ, ami semleges értelemben az anyagisághoz való 
kapcsolatra, pozitív értelemben az élettel és lélekkel ellátott 
megtestesülésre, negatív értelemben pedig a bűn és elmúlás 
világára utal. Ennek megfelelően Isten Igéjének a világban 
lakozása nem korlátozódott Jézus kézzelfogható testiségé-
re. Jézus Krisztusban az isteni Ige teljesen magára vállalta 
az emberiség, a biológiai létezés, a föld és a por világát.16 
Isten Igéje/Szava/Bölcsessége az anyagi lét ugyanazon fel-
tételein osztozik, mint minden test, amelyik megszületik, 
hogy később visszatérjen a porba. Ebben láthatjuk meg a 
mély inkarnáció alapvető körvonalait. A mély inkarnáció 
egy olyan isteni megtestesülésről beszél, amely az anya-
gi és biológiai létezés gyökeréig, egyszersmind a teremtés 
sötét mélységeiig nyúlik le. Krisztus keresztje egyszerre a 
tengelye és a mélysége az inkarnációnak.17

Hadd mutassam be a mély inkarnáció néhány szótério-
lógiai következményét! Először is, annak érdekében, hogy 
az emberi lények részesei legyenek az inkarnáció folya-
matának (Jézus születésétől kezdve halálán át feltámadá-

 16 Ahogy az II. János Pál pápa Dominum et Vivifi cantem című encik-
likájában is kifejezésre jut (50. §).
 17 Ezt a fogalmat először az evolúciós kereszténység kontextusában 
dolgoztam ki (Gregersen 2001), később pedig teológiai válaszként a 
klímaváltozásra (dán nyelven). Az irodalomjegyzékkel ellátott rövid 
bevezetőt lásd: Gregersen 2010. A témával kapcsolatban lásd még 
Gregersen 2015. 
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sáig), az ember testének konkrétan kell részesülnie az is-
teni Ige megtestesülésében. Ez egybevág a Nazianzoszi 
Szent Gergely által megfogalmazott klasszikus szótério-
lógiai alapelvvel: „Amit Krisztus nem vállalt magára, azt 
nem gyógyította meg, de ami istenségéhez kapcsolódott, 
az megmenekül.”18 Ez az alapelv már a kezdetektől felté-
telezi, hogy Krisztus testét nem lehet csupán fi zikai test-
ként értelmezni (Körper), élő és kiterjedt testnek kell len-
nie (Leib), amely az emberek általános biológiai és szocio-
lógiai körülményeiben osztozik. Fentebb láthattuk, hogy 
ez a követelmény beteljesedett az evangéliumi narratívák-
ban. A mély inkarnáció gondolatának szótérológiai feltéte-
leit teljesíti az evangéliumi történetetekben megjelenő ki-
terjesztett Krisztus-test. Jézus konkrét testét tehát nem ér-
telmezhetjük Jézus fi zikai testének keretein belül. Az élő 
testek nem lokalizálhatók ilyen könnyen.

Annak érdekében, hogy testben osztozzék velünk, Jé-
zus teste és értelme – a mi testünkhöz és értelmünkhöz 
hasonlóan – szükségképpen ki volt téve a metabolizmus 
és az éghajlattól való függés hatásainak, minden emberi 
és nem emberi élőlényhez hasonlóan. Ez azt jelenti, hogy 
még az emberközpontú megváltásfelfogásban is elkerül-
hetetlen a nem emberi élet üdvözülése – az emberiség üd-
vözülésének érdekében. Ahogy Nazianzoszi Szent Gergely 
érvel: „Tartsd meg az egész embert [emberiséget], és egye-
sítsd Istenségeddel, hogy részesülj teljességemben.”19 Ger-
gely érvelését annyival kell kiegészítenünk, hogy az emberi 
létezés holisztikus felfogásának magában kell foglalnia az 
emberek közti társas kapcsolatokat és az emberek és a kö-
zös földi élővilág más teremtményei közti kapcsolatokat is.

Szomszédként élni a Földön

Az emberi élet nagymértékű kiterjedésének közvetlen kö-
vetkezményei vannak annak kortárs értelmezésére, hogy 
mit is jelent egymás szomszédjának lenni. Az antik világ-
ban a szomszédi törődés a támogatásra szoruló szegények 
megsegítéséről szólt. Ennek megfelelően a szomszédság 
azt jelentette, jó samaritániusként segítem a másikat (Lk 
10,25–35).

A globális függőségek mai világában szomszédi háló-
zatunk egyszerre tágul és szűkül. Az én életstílusom Kop-
penhágában hatással lesz az Egyenlítő környékén élő embe-
rek életére, ahogy az esőerdők kivágása hatással van mind-
annyiunk globális klímakörülményeire. A mi generációnk 
életstílusa ronthatja vagy javíthatja azokat a körülménye-
ket, amelyek között unokáink és későbbi leszármazotta-
ink gyarapodnak – vagy szűkölködnek. Ebben az értelem-
ben a nem emberi teremtmények is a szomszédaink, hiszen 

 18 Nazianszoszi Szent Gergely: Epistula 101, 32. In: Hardy 1954, 218. o.
 19 Nazianszoszi Szent Gergely: Epistula 101, 36.

ugyanazt a levegőt szívjuk, ugyanazokat az erőforrásokat 
használjuk, mint ők. A friss levegő és napfény iránti szük-
ségletünk révén mélyen össze vagyunk fonódva a termé-
szettel, de az unalom fenyegetése révén is, ami akkor lépne 
fel, ha nem lennének méhek és medvék, delfi nek és kutyák 
körülöttünk. Tőlünk függ az ő életük, a miénk pedig tőlük.

Mivel a természettel folyamatos kölcsönhatásban élő 
metabolikus és atmoszférikus teremtményekként, illetve 
társas teremtményekként felelősek vagyunk a jövő nemze-
dékei iránt (anélkül, hogy határozottan meg tudnánk húz-
ni a határt köztük és köztünk), vessünk egy pillantást Jézus 
jövőorientált tanítására! Hogyan tudjuk értelmezni – a vi-
lágra tekintve – a példázatot az Emberfi áról, aki majd eljön 
dicsőségben, hogy megítéljen minden embert (Mt 25,31–
46)? A szöveg bármely jövőbeli olvasójának fel kell tennie 
a kérdést saját maga számára: kik a szomjúhozók és szük-
séget szenvedők, akikről az Emberfi a állítja, hogy bennük 
van láthatatlanul? Az életben való egymásrautaltságunk 
tükrében nem lehetetlen, hogy egyik-másik szomszédunk 
nagyon is távol él tőlünk. Vajon azok a teremtmények is a 
szomszédainknak számítanak, akik nem tartoznak az em-
beri fajhoz? És mi a helyzet az emberek és más élőlények jö-
vendő nemzedékeivel? Az ítélet példázatának lényege, hogy 
az Emberfi a rokoni kapcsolatot létesített a vérségi kötelé-
ken túl mindenkivel, aki szomjas, aki éhes, aki szükséget 
szenved. Az Emberfi a ugyanúgy fogja mondani az igaznak 
és az igaztalannak is: „Bizony mondom nektek, valahány-
szor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb 
testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,40) 

Az Isten és az emberiség között Krisztusban kiterjesz-
tett szokatlan családi kötelék okot adhat egy olyan krisz-
tológia kidolgozására, amely hangsúlyt fektet Isten lako-
zására azon a bolygón, amelyen mindannyian élünk és lé-
legzünk. Akár igazak vagyunk, akár nem, akár emberek 
vagyunk, akár nem, egymással kölcsönös függőségben 
élünk. Nemcsak a minket körülvevő légkörön osztozunk 
– sebezhetőségünk is közös.

Hivatkozott művek

Baucham, Richard 2010. Bible and Ecology. Rediscovering Th e 
Community of Creation. Darton, Longman and Todd, London. 

Borg, Markus J. 1994. Refl ections on a Discipline. A North Ame-
rican Perspective. In: Bruce Chilton – Craig A. Evans (szerk.): 
Studying the Historical Jesus. Evaluations of Current Research. 
Brill, Leiden. 9–31. o.

Canterbury Szent Anzelm 1991. Monologion. Proslogion. Ford. 
Dér Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Filozófi ai In-
tézet, Budapest.

Clark, Andy – Chalmers, David J. 1998. Th e Extended Mind. 
Analysis, 58. évf. 10–23. o.

Crossan, John Dominic 1992. Th e Historical Jesus. Life of a Me-
diterranean Peasant. T&T Clark, Edinburgh.



2 9 1  c

Régészet és Ószövetség – barát vagy ellenfél? a

Deane-Drummond, Celia 2009. Christ and Evolution. Wonder 
and Wisdom. Fortess Press, Minneapolis. 

Dominum et vivifi cantem. II. János Pál pápa enciklikája a Szent-
lélekről az Egyház és a világ életében. 1986. május 18. https://
regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=95.

Edwards, Denis 2006. Ecology at the Heart of Faith. Th e Change 
of Heart that Leads to a New Way of Living on Earth. Orbis 
Books, New York. 

Gardiner, Stephen M. 2011. A Perfect Moral Storm. Th e Ethical 
Tragedy of Climate Change. Oxford University Press, New York.

Gregersen, Niels Henrik 2001. Th e Cross of Christ in an Evolutio-
nary World. Dialog: A Journal of Th eology, 40. évf. 2. sz. 192–207. o.

Gregersen, Niels Henrik 2005. Unio creatorus et creaturae. 
Martin Luther’s Trinitarian View of Creation. In: Else Marie 
Wiberg Pedersen – Johannes Nissen (szerk.): Cracks in the 
Wall. Essays on Spirituality, Ecumenicity and Ethics. Peter 
Lang, Frankfurt am Main. 43–58. o.

Gregersen, Niels Henrik 2010. Deep Incarnation. Why Conti-
nuity Matters for Christology. Toronto Journal of Th eology, 
26. évf. 2. sz. 173–187. o. 

Gregersen, Niel Henrik 2012. Th e Extended Body. Th e Social 
Body of Jesus according to Luke. Dialog: A Journal of Th eo-
logy, 51. évf. 3. sz. 235–245. o.

Gregersen, Niel Henrik 2013. Cur Deus Caro. Jesus and the 
Cosmos Story. Th eology and Science, 11. évf. 4. sz. 384–407. o.

Gregersen, Niels Henrik (szerk.) 2015. Incarnation. On the Scope 
and Depth of Christology. Fortress Press, Minneapolis. 

Hardy, Edward R. (szerk., ford.) 1954. Christology of the Later 
Fathers. Westminster Press, Philadelphia. (Th e Library of 
Christian Classics.)

Hengel, Martin 1979. Jesus als messianischer Lehrer der Weis-
heit un die Anfänge der Christologie in Religion. In: Sagesse 
et religion. Colloque de Strasbourg. Presses universitaires de 
France, Paris. 309–344. o. 

Hulme, Mike 2009. Why We Disagree About Climate Change. 
Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Camb-
ridge University Press, Cambridge.

Lomborg, Bjørn 2007. Cool It. Th e Skeptical Environmenta-
list’s Guide to Global Warming. Cyan – Marshall Cavendish, 
London. 

Meland, Bernard E. 1976. Fallible Forms and Symbols. Dis-
courses on Method in a Th eology of Culture. Fortress Press, 
Minneapolis.

Naess, Arne 1989. Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Northcott, Michael S. – Scott, Peter M. (szerk.) 2014. Syste-
matic Th eology and Climate Change. Ecumenical Perspectives. 
Routledge, London & New York.

Pannenberg, Wolfh art 1980. Christologie und Th eologie [1975]. 
In: uő: Gesammelte Aufsätze. 2. köt. Grundfragen systematischer 
Th eologie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 129–145. o.

Pannenberg, Wolfh art 2017. Jesus – God and Man. SCM Press, 
London.

Ricoeur, Paul 1981. Th e Hermeneutical Function of Distantia-
tion. In: uő: Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on 
Language, Action and Interpretation. Szerk. John B. Th omp-
son. Cambridge University Press, Cambridge. 131–144. o.

Schimanowski, Gottfried 1985. Weisheit und Messias. Die jü-
dische Voraussetzungen der urchristlichen Präexistenzchris-
tologie. Mohr Siebeck, Tübingen.

Shyrock, Andrew – Lord Smail, Daniel (szerk.) 2011. Deep 
History. Th e Architecture of Past and Present. University of 
California Press, Berkeley. 

Theissen, Gerd 1978. Sociology of Early Palestinian Christianity. 
Transl. John Bowden. Fortress Press, Philadelphia.

Witherington, Ben, III 1994. Jesus the Sage. Th e Pilgrimage of 
Wisdom. T & T Clark, Edinburgh. 

Fordította: Szász Levente 

Régészet és Ószövetség – barát vagy ellenfél?
I. rész. Tudománytörténet és módszertan

g  K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

Terminológia

Ha az Ószövetség régészeti szempontú megközelítéséről 
beszélünk, akkor először is a terminológia terén kell rendet 
tennünk. Ez adja ugyanis azt a fogalmi keretet, amelyben 
anyagunkat el tudjuk rendezni. Különbséget kell tennünk 
bibliai régészet és palesztinai régészet között.1

 1 Vö. Frevel 1989; Knauf 1991, 26–64. o.; Vieweger 2003, 41–48. 
o.; Zwickel 2002, 38–52. o.

Bibliai régészet

A bibliai régészet a Biblia palesztinai színterein zajló régé-
szeti kutatások 19. századi neve. E korai időszak kutatóit 
elsősorban nem önmagában Palesztina régészete érdekelte, 
hanem az, hogy a helyszínen végzett kutatások mennyiben 
képesek megerősíteni az ószövetségi híradások történeti 
hitelességét. A régészet ebben a konstellációban aláren-
delt helyzetbe került a teológiához képest, mintegy annak 
segédtudományaként kívánták működtetni. Mindez bizo-
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nyos mértékig érthető, hiszen Palesztina azért nem került 
ki soha a nyugat-európai kulturális emlékezet kereteiből, 
mert ez a terület volt a bibliai történetek színtere. A pa-
lesztinainál a maguk korában sokkal jelentősebb civilizá-
ciókról hosszú ideig jóformán semmit sem lehetett tudni, 
vagy legfeljebb annyit, amennyit a Biblia lapjai megőriztek 
számunkra.

Ez a fajta felfogás azonban olyan hiányosságokkal küz-
dött, amelyeknek pótlása végül oda vezetett, hogy a szó 
klasszikus értelmében vett bibliai régészet mára csaknem 
eltűnt a tudományos közéletből. Egyfelől fontos témákkal 
nem foglalkozott, mert azok a Biblia értelmezése szempont-
jából nem tűntek fontosnak. Így például sem a gazdaság-
történet, sem pedig a társadalom történetének régészetileg 
megfogható nyomai nem érdekelték különösebben. Másfe-
lől Palesztina történetének Kr. e. 4–3. évezredi folyamatai 
teljességgel kívül rekedtek látókörén, hiszen e korokban az 
Ószövetségből még egyetlen sornyi sem létezett. Harmad-
szor kell említenünk a kutatók régészeti profi zmusának 
kezdeti hiányát. Mivel csaknem mindannyian a teológia 
felől érkeztek, sokáig nem tudtak felmutatni kellő régész-
szakmai tájékozottságot. Mára azonban mindez megvál-
tozott, részben pedig máig változóban van.

Palesztinai régészet

A 21. század elején azt mondhatjuk, hogy Palesztina ré-
gészeti kutatása a kezdetekhez képest jelentősen meg-
változott. A Biblia most is fontos vonatkoztatási pont a 
régészek számára, de már csak egy a több hasonló kö-
zül. A közel-keleti nagybirodalmak időközben feltárt, 
palesztinai vonatkozású szövegei legalább ugyanekkora 
jelentőséget kapnak. Ma már nincs érdektelen korszak 
Palesztina történetében, s olyan témák is kutatás tárgyai 
lehetnek, amelyeknek már gyakorlatilag nincs bibliai kö-
tődésük (például a regionális összefüggések vizsgálata, az 
ókori ember és a természet viszonyrendszere, egy adott 
terület gazdasági rendszerként történő elemzése stb.). Az 
ásatások vezetői ma már kivétel nélkül magasan kvalifi -
kált és jól képzett régészek. Természetesen sokan közülük 
teológusok is, de ez önmagában ma már nem elegendő 
ahhoz, hogy valaki komolyan foglalkozhasson a térség 
régészetével.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne volnának ma 
is látásmódbeli viták és problémák Palesztina régészete kö-
rül. A turizmus szempontjainak alárendelt lelőhelykezelés 
sokak számára legalább akkora veszélyt jelent, mint a bib-
liai nézőpont egyoldalú érvényesítése. És akkor még nem 
is szóltunk arról az áldatlan helyzetről, amelynek követ-
keztében a palesztinai régészet a palesztin–izraeli konfl ik-
tus erőterébe kerülve szenved el komoly torzulásokat. Csak 
remélhetjük, hogy a palesztinai régészet e kamaszkorinak 

nevezhető gondjain ugyanúgy úrrá lesz majd, mint aho-
gyan leküzdötte gyerekbetegségeit.

Palesztinai régészet és ószövetségi tudomány

Ha röviden visszatekintünk az ószövetségi tudomány és a 
palesztinai régészet viszonyának történetére, akkor egé-
szen máig tágítva horizontunkat négy alapvető modellt 
rajzolhatunk magunk elé.

Az első modell (nevezhetnénk affi  rmációs2 modellnek) 
szerint a régészet szerepe az, hogy megerősítse a bibliai ada-
tokat a saját maga által felszínre hozott adatokkal. A má-
sodik szerint a régészet egyenesen nem más, mint a teo-
lógia segédtudománya (ancilla3), így tulajdonképpen ön-
állóan még létjogosultsága sincs. E két modell szélsőséges 
ellenhatása a distinkciós4 modell, amelynek felfogásában 
a teológia és a régészet egymástól olyannyira távol állnak, 
hogy a tudomány művelése során gyakorlatilag sosem ta-
lálkoznak. E három modell aligha segíthet bárkit, aki mun-
kája során egyszerre szeretné alkalmazni a teológia és a ré-
gészet látásmódját, eredményeit. Jövője csakis a negyedik, 
kooperációs modellnek lehet. E szerint a régészet önálló tu-
dományág a maga sajátos eszköztárával és kérdésfeltevé-
seivel, s a teológia is csak ugyanilyen módon működhet. 
A tér (Palesztina azon vidékei, ahol bibliai történetek ját-
szódnak) és az idő (nagyjából a Kr. e. 1200 körüli időszak-
tól kezdve egészen a hellenisztikus, sőt az újszövetségi kort 
ideértve egészen a római korig) bizonyos pontjain a két tu-
domány találkozik. Kapcsolatuk e kitüntetett pillanatok-
ban csakis a kölcsönösségen alapulhat, csakis a kétirányú, 
egyenjogúsított információáramlás működhet közöttük.

Mára a szűkebb értelemben vett palesztinai régészeten 
kívül egyéb ókori keleti régiók (Egyiptom, Szíria, Mezopo-
támia, Irán) régészeti kutatása is nagyban hozzájárul ah-
hoz, hogy ószövetségi vonatkozású ismereteink szempont-
rendszerét kitágítsa, forrásbázisát pedig erőteljesen meg-
növelje. Így a Palesztina területén kívül végzett feltárások 
is egyre több ponton gazdagítják az Ószövetséggel és az 
Ószövetség világával kapcsolatos ismereteinket.

Tudománytörténet és módszertani áttekintés

Zarándokok és utazók

A Palesztina iránti érdeklődés a nyugati világban jóformán 
egyidős a kereszténység itteni elterjedésével. Az érdeklődés 
egyik fontos ágát a Palesztinával való tudományos igényű 

 2 Affi  rmātiō, -ōnis, f.: állítás, bizonygatás, biztosítás, igenlés.
 3 Ancilla, -ae, f.: szolgáló, cseléd, rabszolganő.
 4 Distīnctiō, -ōnis, f.: megkülönböztetés, különbség, különbözőség.
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foglalkozás jelentette. Az így született munkák közül ki 
kell emelnünk Kaiszareai Euszébiosz5 Onomasticon című 
művét, amely földrajzi adatokkal és a bibliai előfordulások-
kal ellátott helynévtár. Művét görög nyelven írta, de Jero-
mos6 egyházatya (a Vulgata készítője) latinra fordította és 
kiegészítésekkel is ellátta az Onomasticont. A másik terü-
let, ahol a Palesztina (Terra Sancta, azaz Szentföld) iránti 
érdeklődés jól látható, a zarándokbeszámolók sora. Ezek 
közül – különösen a koraiak között – néhány7 tartalmaz 
igen értékes topográfi ai adatokat, az idő előrehaladtával a 
beszámolók e tekintetben egyre kevésbé használhatóak.

A 18. század vége felé megindultak a tudományos igényű 
utazók is a Szentföld irányába. A német Ulrich Jasper Seet-
zen, a svájci Johann Ludwig Burckhardt és a 19. századi 
amerikai Edward Robinson voltak e típus úttörői. Őket már 
nem a szent helyek többé-kevésbé (gyakorta inkább kevés-
bé) megbízható jegyzékei vezették az egyes helyek azonosí-
tásában. Hamar felismerték, hogy a modern (értsd: akkori 
és mai) arab helynevek megőrizhettek egy sor bibliai ko-
ri helynevet, s így nagy mennyiségű anyaghoz lehet jutni 
egyes konkrét helyek földrajzi azonosításával kapcsolato-
san.8 A tudományos utakat követően megindult a helybeli 
lakosság néprajzi, illetve történeti antropológiai szempon-
tok szerint való tanulmányozása is. E tudósok közül feltét-
lenül meg kell említenünk Gustaf Dalman nevét. Ő még 
vethetett egy utolsó pillantást az ipari forradalom előtti 
Palesztinára a 20. század első felében, s így olyan dolgokat 
vehetett észre és jegyezhetett fel monumentális összefog-
lalójában (Dalman 1928), amelyek mára nyom nélkül és 
visszahozhatatlanul eltűntek.9

A modern irányzatok

A modern régészeti kutatás első lépéseit a 19. század legvé-
gén fi gyelhetjük meg Palesztinában. 1890-ben Sir Flinders 
Petrie (1853–1942), akinek akkor már jelentős, Egyiptomban 
szerzett ásatási tapasztalat volt a háta mögött, feltárásokat 
végzett Tell el-Hesi lelőhelyén (koord.: 124 106, a bibliai 
Eglónnal való azonosítása kérdéses). Ő volt az első ezen a 
területen, aki következetesen (talán kissé mechanikusan 
is) alkalmazta a stratigráfi ai módszert. Vagyis a lelőhelyet 

 5 260/265 k. – 339. 313 után Kaiszareia (latin formában Caesarea) 
püspöke volt.
 6 Született 374 körül Dalmáciában, meghalt 419/420-ban egy betle-
hemi kolostor szerzeteseként.
 7 Főként a bordeaux-i zarándokra (ő 333-ban járta meg a szülőváro-
sa és a Szentföld közti, cseppet sem veszélytelen utat), illetve Etheria 
zarándoknőre gondolhatunk (az arisztokrata hölgy 381 és 384 közt, egy 
átfogó közel-keleti utazás során jutott el Palesztinába).
 8 Az arab h. irbet sēlūn helynév mögött ma már nem túl nehéz akár 
pusztán a hangzás alapján is megtalálni a bibliai Siló város nevét.
 9 A témához lásd még: Donner 1979; Fritz 1985, 29–31. o.

rétegekből álló dombnak képzelte el, amelyből következett 
számára, hogy a mélyebben fekvő réteg régebbi kell hogy 
legyen, mint a felette levő. Múlhatatlan érdemeket szer-
zett azzal, hogy a palesztinai ásatások közül először ekkor 
használták fel a kerámiatöredékeket a rétegek közti relatív 
kronológiai sorrend meghatározására. Petrie tapasztalatait 
legközelebb G. A. Reisner és C. S. Fisher alkalmazta 1908 és 
1910 között Samária első feltárási időszakának munkálatai 
során. Az első világháborút megelőző időszakban, majd a 
két világháború közt számos jelentős telep feltárását kezd-
ték meg (Jerikó, Megiddó, Gézer, Lákis), de a lelőhelyek iz-
raeli bőségét tekintve ez még csak a munka kezdete lehetett. 
Az ebben az időszakban végzett feltárások a Palesztinában 
alakult, külföldi és főként egyházi kötődésű régészeti kuta-
tóintézetek vezetésével és szponzorálásával folytak.

A bibliai tájak régészeti kutatása Izrael állam megala-
pításával vett új, minden addiginál nagyobb lendületet. Az 
első igazán jelentős feltárást Yigael Yadin (1917–1984) vé-
gezte Hácórban 1955 és 1958 között. Yadin már teljes mér-
tékben tudatosan választotta ki a helyszínt, s számára az 
Ószövetség jelentette a kiindulási pontot. Hiszen Józs 11,10 
szerint Hácór volt minden kánaáni királyságok feje. Hácór 
harcos elfoglalásának régészeti megragadásának politikai 
áthallásai is voltak a megalakulása óta két nagy háborút 
is győztesen megvívó Izrael állam számára. A kor fontos 
feltárásai közt kell említenünk Tell es-Seba (valószínűleg 
nem azonos a bibliai Beérsebával) feltárását, amelyet Yo-
hanan Aharoni (1919–1976) végzett 1969 és 1975 között, va-
lamint Tel-Arad alsóvárosát és citadelláját, amelyet Yoha-
nan Aharoni Ruth Amirannal együtt végzett el 1962 és 1966 
közt. A régészet a kor egyszerű embere számára is felélesz-
tette azt a kort, amelynek során az izraeliták megszerez-
ték maguknak azt a földet, amelynek egy részén megala-
kult a modern izraeli állam. E párhuzam azt eredményez-
te, hogy a régészet nemcsak a politikai körök számára vált 
igen fontossá, hanem a művelt közönség sorai közt is hal-
latlan népszerűségnek örvendett.

Nagyjából 1970 óta a régészeti feltárások e szellemi kö-
zege erőteljesen változik. A bibliai helyszínek feltárása mel-
lett megjelent a regionális érdeklődés, és olyan korszakok 
kutatása is fellendült, amelyeket addig nagymértékben el-
hanyagoltak. Ilyen a római, a bizánci és a korai arab kor. 
Egyre fontosabbá válik a mindennapi élet anyagi kultúrá-
jának a feltárása és értelmezése is.10

A tell és feltárása

Mára kialakultak a lelőhelyek feltárásának és a feltárt anyag 
feldolgozásának modern technikái, amelyeknek köszönhe-

 10 A témához lásd még: Fritz 1985, 32–48. o.; Renfrew–Bahn 1999, 
19–162. o.; Vieweger 2003, 36–45. o.; Zwickel 2002, 29–37. o.
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tően valósággal áradnak az információk minden, a Bibliát 
komolyan kedvelő olvasó felé.11

A tell fogalma és jellemzői

A palesztinai régészeti feltárások alapvető fontosságú hely-
színe a tell, modern héberül a tel. A tell olyan mesterséges 
domb, amely a kultúrrétegek egymásra rakódásából jött 
létre. Az ókori Kelet története során Palesztinában a há-
zakat általában egy generációnyi idő elmúltával renoválni 
kellett. Ez nagyjából úgy történt (és falusi környezetben 
történik ma is), hogy a megroggyant ház anyagát elegyen-
gették, s az így kapott felületre építették a követező épületet. 
A tell tehát leginkább egy komplex, itt-ott kissé elcsavart, 
bonyolult dobostortára emlékeztet, amelyet rétegről rétegre 
haladva kell feltárni.

Survey és ásatás

A lelőhelyek feltárásának alapvetően két módozata haszná-
latos a mai palesztinai régészetben. Az első a terepbejárás 
(survey), a másik pedig maga az ásatás.

Az ókori Palesztina területén körülbelül húszezer ré-
gészetileg releváns lelőhely van. Ezeknek csak a töredékét 
lehetett ásatással feltárni. Nagy területek alapos kutatása 
ásatás nélkül is, a survey-módszer alkalmazásával renge-
teg eredményt hozott, s hoz a jövőben is. Régészek veze-
tésével önkéntesek járják be a kitűzött területet egymás-
tól bizonyos távolságra, s folyamatosan gyűjtik a felszínen 
látható kerámiatöredékeket, olajütőket, borsajtókat, mész-
égetőket, mezőgazdasági teraszokat, sírokat. Így a kutatás 
végeztével meg lehet határozni, hogy egy régió vagy egy 
adott település nagyjából melyik történelmi periódusban 
mennyire volt jelentős, jelentéktelen, lakott vagy lakatlan. 
Ezzel a regionális látásmóddal kideríthető egy-egy régió 
településtörténete nagy vonalakban, meghatározható egy 
adott korban a beépített területek összesített nagysága, s 
ezzel a népesség hozzávetőleges létszáma is, a települé-
si hálózat felépítése, a települések egymáshoz való viszo-

 11 A témához lásd még: Amiran 1969; Fritz 1985, 49–77. o.; Mazar 
1990, 9–31. o.; Hrouda 1978; Zimhoni 1997; Zwickel 2002, 57–59. o.; 
1997, 54–55. o.

nya, a települési hierarchia – egyszóval egy sor olyan fon-
tos elem, amelyekről az Ószövetség nem szól, de amelyek 
nagyban segíthetik az ószövetségi történetek hátterének 
pontosabb megismerését.

Az ásatás jóval komplexebb és sokkal drágább kutatási 
lehetőség, mint a survey. Első lépése a tell pontos felméré-
se egy, a tellen kiválasztott nullpont körül. A tell nagyobb 
kiemelkedései nyilvánvalóan jelentősebb épületek marad-
ványait rejtik, így ilyen helyeken jelölik ki a legfontosabb 
ásatási mezőket, az úgynevezett areálokat. Ezeken belül a 
területet kvadrátokra (általában 10 × 10 méteresekre) oszt-
ják fel. Két kvadrát közt egy 1 méter széles stéget állva hagy-
nak. Részben azért, hogy annak falán követni lehessen a 
feltárás eredményeit, részben azért, hogy a leletek károso-
dása nélkül közlekedhessenek a feltárást végzők. Az ása-
tás rétegről rétegre halad. Új rétegről akkor lehet beszél-

ni, ha egy adott területen alapvetően megváltozik a beépí-
tettség jellege. Mivel a leleteket, végső soron pedig magát a 
tellt sem lehet a feltárás után pontosan az eredeti állapot-
nak megfelelően visszaépíteni, a leletekről a lehető legpon-
tosabb dokumentációt kell készíteni (rajz, fekete-fehér és 
színes fénykép, térképek). A leletek feldolgozása12 csaknem 
ugyanolyan fontos, és legalább ugyanolyan drága, mint a 
feltárásuk. Az ásatás eredményeiről időszakos beszámoló-

 12 A természettudomány módszereinek régészeti alkalmazásához 
lásd Hrouda 1978.

1. ábra. Egy tell rétegeinek sematikus rajza. Az ábra vonalkákkal jelöli a 

falakat, valamint egy másodlagos gödröt, amelyet akkor vájtak a tellbe, 

amikor a város már nem létezett.

2. ábra. Ásatási kvadrát sematikus rajza. Jól látható a tell rétegződése a 

kvadrát oldalfalán, a profi lon. Megfi gyelhetjük az egyes kvadrátok közt 

hagyott stégeket és az éppen feltárás közben levő leletet is.
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kat (preliminary report) és végső publikációt (fi nal report) 
kell (vagy legalábbis kellene) kiadni.

A kerámia és a kronológia

Egy háztartásban, hacsak nem kivételesen szegény család-
ról volt szó, nagyjából a következő edények voltak megta-
lálhatók: egy vagy több korsó (általában egy kisebb és egy 
nagyobb térfogatú), söröskancsó, kisebb méretű, hordoz-
ható vizespalack, főzőfazék (általában két füllel ellátva), 
széles tál(ak) (tárolásra és/vagy az étel tálalására), lapos 
tányér(ok), s ha a család rendelkezett kozmetikai haszná-
latra készített olajjal, egyéb kenetekkel, akkor ezek tárolása 
is kerámiaedényekben történt. Végül megemlíthetjük az 
olívaolajjal működő, apró agyaglámpásokat is.

A tell, ha szakszerűen tárják fel, mintegy önként ki-
adja saját kronológiáját. A rétegek egymásutánjából leol-
vasható a város történetének fő vonala. A kronológiailag 
fontos leletek között kiemelkedő fontossága van a cserép-
edényekből származó kerámiatöredékeknek. (A klasszi-
kus ókori datálás legfontosabb eszközei egyébként az ér-
mek. Az első pénzérmék a perzsa korban, vagyis a Kr. e. 
5–4. században jelennek meg a palesztinai lelőhelyeken, 
de sokáig igen ritkák. Elegendően nagy számban csak a 
római kortól, a Kr. e. 1. század végétől számolhatunk ve-
lük.) A kerámiaedények elég nagy darabszámban készül-
tek ahhoz, hogy kellő mennyiségű töredék jöjjön létre be-
lőlük. Ugyanakkor folytonosan, de nem túl gyorsan válto-
zott az őket körülvevő közízlés. Így lehetséges az, hogy az 
egyik lelőhely egyik rétegének kerámialeleteit összehason-
líthassuk egy másik lelőhely másik rétegének kerámialele-
teivel. Ha a két leletanyag egyezik, akkor valószínű, hogy 
a két réteg nagyjából egyazon időben állt fent. A módszer 
alapját a kerámiaedények tipológiai sora adja, amelyet az 
edények formája, anyaga, díszítése és elkészítési techniká-
ja alapján állítanak össze.

Az edénytipológia alapján kidolgozott kronológiai rend 
azonban csak relatív lehet, mert egy lelőhely anyagát da-
táljuk egy másik segítségével. Sokkal nehezebb, gyakor-
ta csaknem reménytelen ezt a relatív kronológiai adat-
halmazt elhelyezni a Krisztus születésén alapuló, abszo-
lút kronológiai sémában. Ehhez olyan eseményekre van 
szükség, amelyekről írott forrásaink vannak, de amelyek 
ugyanakkor régészeti nyomot is hagytak maguk után. 
Ilyen esemény Jeruzsálem Kr. e. 597/596-os, illetve 587/586-
os eleste, amelyről babilóniai krónikaadataink vannak, s 
amely az azt követő deportáció miatt a régészet számára 
elnéptelenedési periódusként jelentkezik. Hasonló a hely-

zet Lákis ostromával, amelyet az asszírok Szín-ahhé-eri-
ba nagykirály vezetésével Kr. e. 701-ben hajtottak végre. 
Ezt az ostromot sikerült kronológiailag fedésbe hozni Lá-
kis III. rétegének pusztulásával. A városon kívül az asszír 
deportálások miatt annak környéke, a Seféla csaknem tel-
jesen elnéptelenedett. Harmadikként említhetjük az Ám 
1,1-ben említett földrengést, amely Kr. e. 760 körül követ-
kezhetett be, és amelynek ugyancsak számos lelőhelyen 
látni a nyomát. Ami Izrael történetében ennél korábban 
történt, azt legfeljebb bizonytalan külföldi (főként egyip-
tomi) kronológiai párhuzamok alapján sejthetjük, vagy 
még így sem.
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kozó, görög ortodox fi lozófi atörténészként elemzéseimet Erik Peterson 
(1890–1960), illetve mesterem, Vidrányi Katalin (1945–1993) ihlette.

Politikai teológia és szekularizáció
A korai kereszténység a modernitásban*

g  G E R É B Y  G Y Ö R G Y

 A kereszténység a kezdetek kezdetétől több volt, mint egyes 
hasonló hitű emberek csoportja. A kereszténység egyháza 
politikai jelenség volt, de nem abban az értelemben, hogy 
bele kívánt volna szólni a Római Birodalom nagypoliti-
kájába (ne felejtsük, hogy a kereszténység születése gya-
korlatilag a római császárkor, a principátus születésével 
esik egybe), hanem abban az értelemben, hogy nyilvános 
erőként lépett fel, és ekként elkerülhetetlenül kapcsolat-
ba kellett lépnie a környező világgal. Nyilvános léte időt, 
teret, anyagi eszközöket kívánt meg, valamint megnyil-
vánult tagjainak viselkedésében, amennyiben bizonyos 
társadalmi cselekedetekben és eseményekben nem vettek 
részt, illetve a saját cselekményeikkel (liturgiájukkal, ün-
nepeikkel) elkülönültek az őket körülvevő világtól. Amint a 
kereszténység terjedése során észlelhetővé növekedett, Ró-
ma azonnal reagált is a „nem bevett”, nem elismert vallásra 
(religio illicita), változó intenzitású üldözéssel, de lényegét 
tekintve politikai jelenségként. 

A korai kereszténység politikai teológiája azonban nem 
egyszerűen a „hitből” következő politikai tevékenység volt, 
mint például a felszabadítás teológiája (Gustavo Gutierrez, 
Johann Baptist Metz). A politikai cselekvés – akár a kiszol-
gáltatottak védelme, akár a kizsákmányoltak támogatása 
vagy az igazságosság képviselete – következmények, ame-
lyek roppant mély és éppen ezért sokszor távolinak tűnő 
teológiai alapokra épülnek. Távoliak ezek a teológiai ala-
pok, mert a napi politikai cselekvést ritkán igazolják köz-
vetlen egyértelműséggel. Ez a távolság azonban nem ma-
gyarázhatja sem az alapokról való megfeledkezést, sem 
pedig a refl ektálatlan rövidzárlatot (amelyet fundamenta-
lizmusnak szokás nevezni). Ha ugyanis a teológiai alapok 
jelentősége a gyakorlat elsődlegességére hivatkozva eltűnne 
a háttérben vagy elégne a rövidzárlatban, akkor a keresz-
tény társadalmi cselekvés nem különbözne sok hasonló cél-
lal cselekvő, de nem keresztény törekvéstől. Alapvetés nél-
kül a különbség mindössze egy teológiai máz lenne, amely 
a társadalmi programhoz csak sallangként kapcsolódna.

Azt próbálom megmutatni az alábbiakban a korai ke-
reszténység példáján, hogy a kereszténység lényegéből kö-

vetkezik egy sajátos politikai teológia, amely a társadalmi 
jelenlétét alapvetően más alapokra helyezte, mint korának 
domináns legitimációs eszméi. A keresztény politikai teo-
lógia is a hatalom természetéről és a hatalom legitimitásá-
nak lehetőségeiről szól, amelyből természetesen szintén kö-
vetkezik cselekvés, de mint utaltam rá, nem közvetlenül, 
és az nem merül ki a társadalmi igazságosság képvisele-
tében. Az, hogy a korai kereszténység politikai teológiá ja 
a legutóbbi időkben háttérbe szorult, majd lényegében ki-
üresedett, sőt az egyházak merőben ellentétes stratégiá-
kat tettek magukévá, nem az újkor hibája. A modernitás 
nem tett mást, mint hogy a „teológiátlanított” alapvetése-
ket kisajátítva szekuláris programokká alakított eredeti-
leg teológiai eszméket.1 

A „politikai teológia” terminus alapvetően kétféle dol-
got jelenthet. Egyrészt a teológiának fenntartott előjogot, 
miszerint (Pál apostol nyomán) „a szellemi ember mindent 
megítél, de őt nem ítéli meg senki” (1Kor 2,15). Az egyház 
a feladatát abban találhatja meg, hogy szellemi kritikájá-
nak vesse alá a világban megjelenő politikait, és példamu-
tatással törekedjék befolyásolni azt. Másik értelmében vi-
szont jelentheti a politikai teológia az egyház azon törek-
vését, hogy a világi-politikai szempontok alapján alakítsa 
a teológiáját. Ez a fajta politikai teológia az egyháznak azt 
a törekvését igazolhatná, hogy saját politikai hatalmi pre-
tenzióit teológiai eszmékkel is alátámassza. (Gondoljunk 
itt Mt 4,8-ra, Jézus harmadik megkísértésére.) A továb-
biakban a fogalmat az első értelemben fogom használni. 

Eszmékről, fogalmakról és összefüggéseikről lesz szó az 
alábbiakban. Amikor fogalmak jelentőségéről beszélünk, 
sokszor szembesülhetünk azzal az érvvel, hogy az „esz-
mék” csak ártalmatlan, következmények nélküli spekulá-
ciók. Elvégre még Goethe Faustja is azt mondja, hogy „fakó 
minden teória, s a lét aranyló fája zöld”. Ezzel a fi a tal Karl 
Marx sokkal mélyebb megállapítása szegezhető szembe, 
aki a hegeli jogfi lozófi a kritikájában arra hívja fel a fi gyel-
met, hogy „a gondolatok anyagi erővé válnak, ha tömegek 
tudatosítják azokat” (Marx 1981, 385. o.). A kereszténység 
eszméi társadalmat alakító erővé váltak, és a keresztény-
ség ereje éppen abban mutatkozott meg, hogy egy új, a ko-
rabeliekhez semmiben sem hasonló politikai formációt hí-
vott létre, az egyházat, amelynek azonban teológiai alapjait 
manapság mintha a feledés homálya borítaná. Az alábbi-

 1 Ajánlott klasszikus mű a témában: Kantorowicz 1957. 



2 9 7  c

Politikai teológia és szekularizáció a

akban arra teszek kísérletet, hogy ezt az alapvetést bemu-
tassam. Összefüggő és egymásra utaló gondolatokról van 
szó, amelyeket a sokszorosan tárgyalt eseménytörténet ön-
magában nem tud megvilágítani.2 

Szokatlannak tűnhet, hogy a kereszténységről politikai 
összefüggésben beszélek, pedig közelebbről tekintve az Új-
szövetség (éppen úgy, mint az Ószövetség) szinte minden 
lapján politikai szövetbe ágyazott verseket olvashatunk a 
népekről, a főpapokról, Heródesről, a római helytartóról 
és így tovább az Apostolok cselekedetein és Pál apostol le-
velein át. Ezek az eseménytörténet sokszor tárgyalt elemei. 
Ettől mélyebb kérdésekről van szó. 

Talán érdemes azzal a problémával kezdenem, hogy 
mi is az „Isten3 országa”, amelyet a Krisztus hirdetett (Lk 
8,1), amelynek „titkai vannak” (Lk 8,10), ahová csak „víz-
től és lélektől újjászületve” lehet belépni (Jn 3,5) az ítélet 
után (2Ti 4,1), de ami „elközelített” (Mk 1,15), és amelyet 
a tanítványoknak hirdetniük (ApCsel 19,8) és keresniük 
kell (Mt 6,33).

A válaszhoz először azt kell tisztázni, hogy vajon jól 
értjük-e, hogy miről van szó. Az „Isten országa” ugyanis 
– Ágostonnal szólva – azok közé a dolgok közé tartozik, 
amelyeket, ha nem kérdezik, érteni vélünk, de ha rákérdez-
nek, bizony sokan zavarba esnének. Mit jelent tehát ez az 
Újszövetségben olyan gyakran felidézett fogalom? (A ki-
fejezés több mint ötvenszer fordul elő az Újszövetségben.) 

Az első nehézség mindjárt az, hogy a magyar fordítá-
sok egytől egyig „országnak” fordítják a görög  
kifejezést, amely azonban vagy királyságot vagy császár-
ságot jelent.4 Mi ezzel a probléma? Az, hogy az „ország” 
mai magyar fogalma más, mint a görög  jelen-
tése. Gondoljunk bele: a mai nyelvhasználatban a magyar 
állam vagy Magyarország lényegében szinonímák, mégis, 
ha az egyenlőket felcserélve „Isten államáról” kezdenénk 
beszélni, ez alighanem igen furcsán festene. Vagy például a 
Miatyánk hogyan hangozna így: „jöjjön el a te államod”… 

 2 A történeti események egyik jó összefoglalása a közelmúltból pél-
dául Brent 2009. 
 3 A magyar konvenciót követve az „isten” szót nagybetűvel írom, 
jóllehet nem tulajdonnév, hanem egyetlen alanyú köznév (ugyanis 
használatos a többes száma is). Isten „neve” a tetragrammaton volna 
(ami nem kiejthető) zsidó közegben, míg a régi (és az ortodoxiában 
mai napig elhangzó) liturgiákban isten „neve” (ha-shém) az Újszövet-
ségben magát kinyilvánító Szentháromság: „És add, hogy egy szájjal 
és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges 
nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örök-
ké!” (Aranyszájú Szent János liturgiája; vö. 2Móz 3,14) A „név” fi lozófi ai 
elemzését lásd: Aquinói Tamás: STh  1.13.a.9 és 11. 
 4 A bibliai hivatkozásoknál alapvetően a Magyar Bibliatársulat új 
fordítású Bibliájára (2014) támaszkodom, de ezt alkalmanként saját 
fordítással korrigálnom mind az Újszövetség, mind pedig főleg az Ószö-
vetség esetében, egyrészt bizonyos fogalmi problémák miatt (lásd alább), 
másrészt mert a korai egyház számára alapvetően a „többségi szöveg” 
(azaz nem a NA27, hanem inkább a Robinson-Pierpont féle kiadás), il-
letve a Septuaginta (LXX) volt a mérvadó. Az eltéréseket jelzem. 

Figyelmeztető lehetett volna a fordítók számára, hogy a la-
tin regnumot, királyságot mond. Valamint nem véletlenül 
fordítják magyarra Ágoston De civitate Deijét Isten városá-
ról címmel. Most akkor ország, állam, királyság, császár-
ság, esetleg város-e az Isten „országa”? 

Nem felesleges dolog-e ezt vitatni? Hiszen a modern 
„ország” szó jelentése több tekintetben is elvileg hasonlít a 
városállam, a polisz jelentésére. A kettő mégsem ugyanaz. 
Finom, de fontos különbségekről van szó. A hellénisztikus 
korban ugyanis (amely lényegében legalább a késő antikvi-
tás végéig tart5) a politikai berendezkedés alapvető egysé-
ge a városállam, a polisz volt,6 nem pedig a territoriális ál-
lam, különösen pedig nem az újkori nemzetállam. A polisz 
fogalmában ugyanis nem elsődlegesen területi kiterjedé-
sének szempontja számít, hiszen nincs „anyaföldje”, és az 
is mintegy másodlagos, hogy polgárainak mi a származá-
sa, a „nemzetisége”. Természetesen van földrajzi elhelyez-
kedése és területe, sőt birtokai is lehetnek, de alapvetően 
a polisz nem leszármazáson, nem törzsi vagy nemzeti ho-
vatartozáson, hanem – jól jegyezzük meg! – polgárjogon 
alapult (Fustel de Coulanges 2003). 

A polisz, a városállam szuverenitása nem terjedt túl a 
város határain. A városállam lokális szuverenitással rendel-
kezik, ugyanis egy a többi hasonlóan helyi szuverenitású vá-
rosállam között. E városállamok vetélkednek, sőt töreked-
hetnek dominanciára, de – mint ezt a görög város államok 
közötti harcok mutatják – a hegemóniára törekvés szükség-
képpen elbukik az önállóságukat féltő, alapjában egyenran-
gú, mert azonos típusú városok ellenállásán, az egyedura-
lom ellen összefogó, folyton változó szövetségeken. 

Természetesen az „ország” fogalma is tartalmazza a 
polgárjogot, de elvileg egy ország lakossága több népből is 
állhat, akik ugyan (evileg) egyenrangúak a polgárjog tekin-
tetében, és éppúgy, mint a poliszok esetében, a politikai be-
rendezkedésük is sokféle lehet, viszont jelentős különbség, 
hogy minden modern ország szuverenitása végső és abszo-
lút. Nem tekinthető önálló országnak az, amelynek szuve-
renitása más országétól függ, amely tehát nem független. 

Erre a bevezetésre azért van szükség, mert a hellénisz-
tikus korban, az Újszövetség korában számos olyan eset-
tel találkozhatunk, ahol a városállamok, a poliszok egy na-
gyobb egység kötelékébe tartoztak (mint a diadokhoszok 
felségterületein, Perzsia vagy Róma birodalmaiban; vö. 
Louth 2009). Egyszerre voltak helyi szinten önállóak, de 
a nagyobb egység felől szuverenitásukban korlátozottak is. 
Ez a kétértelműség fejeződik ki a görög  termi-
nusban, amely a szövegkörnyezet függvényében egyszer-

 5 A „hellénizmus” ilyetén kiterjesztett használata ugyan első pilla-
natban szokatlan, de tartalmilag jól igazolható. Például a római uralom 
alatt Egyiptomban a görög nyelv és kultúra jelentősége nem csökkent, 
hanem nőtt. 
 6 A polisz (politeia, civitas – szép régi fordítása a „község”) polgára 
a politész (civis), államisága a politeuma (civilitas). 
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re jelenthet királyságot vagy „királyságok királyságát”, az-
az császárságot. Alapvetően ugyanis „uralkodással” vagy 
„uralommal” kellene fordítani, amely azonban kétféle le-
het. Lehet egyetlen nép, város vagy törzs fölött uralkodni, 
és ez a király, vagy pedig több (akár sok) nép felett ural-
kodni, ami viszont egy császár, egy imperator (vagyis fő-
parancsnok) uralkodása. 

Mindkét esetben a főhatalomról, a szuverén uralkodó 
szerepéről, illetve hatalmának kiterjedéséről van szó, akár 
egy, akár több nép felett uralkodik. Alapvető különbség ki-
rályság és császárság között az, hogy egyetlen nép fölötti 
uralomról van-e szó, vagy pedig több nép, esetleg az összes 
nép feletti uralomról. Amikor a perzsa nagykirály címe a 
„királyok királya” (sah-in-sah), akkor ez a címe fogalmi-
lag az összes nép feletti uralkodást fejezi ki.7 Az egyetemes 
uralkodó, a császár a partikuláris királyságok felett áll.8

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez. Melyik jelentésben 
kell tehát érteni Isten királyságát, azaz Isten uralmát? Csá-
szár volna-e Isten, vagy király? A válasz az Ószövetségből 
nyer magyarázatot. Például Ézsaiás próféta két helyen is 
teljesen világosan fogalmaz: „Istened uralkodik!” (Ézs 52,7; 
; ), vagy más fordí-
tásokban „Királyként uralkodik Istened!” (Káldi-Neovul-
gáta), „Királlyá lett a te Istened” (SZIT), „Uralkodik a te Is-
tened” (Károli). A másik helyen ugyanazt mondja a prófé-
ta: „Uralkodik a te Istened!” (Ézs 33,22; Károli-ford.), vagy 
„az Úr a mi királyunk” (RÚF, Káldi-Neovulgáta). 

Isten király, és nem császár.9 Van-e azonban teológiai 
jelentősége ennek a különbségnek? Nagyon is van. Az Áb-
rahámnak tett ígéretből született nép, amellyel majd a Sí-
nai hegyén köt szövetséget az Úr, egyetlen nép. Ez a nép 
az ő népe, és Isten népének pedig ő az egyedüli, szuverén 
uralkodója. Ezért is szólítják az Írások „Úrnak”. 

Isten tehát király, és egyetlen nép, a választott nép fe-
lett uralkodik. Ez a nép a mai napig „királyunk”-ként is 
szólítja meg imáiban, mint például „Mi atyánk, mi kirá-
lyunk”, az Ávinu Málkénu imában, amelynek első két sza-
va Ézs 63,16 és Ézs 33,22 helyeket fűzi össze, vagy akár az 
Ámidában és számtalan más zsidó imában. A keresztény-
ség, amely magára mint „valódi Izraelre” tekint az Ószö-
vetség népének örököseként, hasonlóképpen, mint fentebb 
az Úr imájára utaltam, Istent egyértelműen a „királyság” 
Uraként szólítja meg, mind görögül, mind latinul.

A görög  persze – mint mondottam – kétér-
telmű, amennyiben egyaránt jelenthet királyt vagy csá-

 7 Ennek alapján értelmezhető a zsoltár fordulata is: „Isten ott áll az 
istenek gyűlésén” (Zsolt 81,1).
 8 A „császárság” fogalma, az egész lakott világ feletti uralom (nor-
matív értelemben) a „világbíró” () Nagy Sándorra megy 
vissza, amelyet Róma magáévá tett, de itt és most erre nem térhetünk 
ki. Lásd bővebben Geréby 2008a. 
 9 Nem véletlen, hogy a héber melech szót a zsidó imákban angolra 
az adódó king mellett sovereign, ruler szavakkal fordítják. 

szárt. Görögben a szövegkörnyezet teszi világossá, hogy 
melyik jelentésről van szó. Talán a legmélyebb példát a Já-
nos-evangéliumban találjuk. Amikor Pilátus a Krisztust 
bemutatva a népnek azt kérdezi, hogy „A ti királyotokat fe-
szítsem meg?”, erre azt felelik a főpapok, hogy „Nem kirá-
lyunk van, hanem császárunk!” (
; Jn 19,15) Ritkán hívják fel rá a fi gyelmet, 
hogy ez a hely egyértelműen 1Sám 8,7-re utal: „Az Úr pedig 
ezt mondta Sámuelnek: […] Mert nem téged vetettek el, ha-
nem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk.” Ami-
kor a nép elveti a Krisztust, és uralkodójának a császárt te-
kinti, akkor ugyanúgy Istent hagyja el a megtestesült Ige 
személyében, mint amikor a bírák által képviselt Úr he-
lyett földi királyt akar magának a többi néphez hasonló-
an. A főpapok választása a földi hatalom melletti döntést 
jelenti. A főpapok a „reálpolitikát” választják szemben Is-
ten királyságával. 

Josephus Flavius egy híres helyen Isten királyságát „teo-
kráciának” nevezi.10 Josephus tisztában van azzal, hogy 
neologizmust alkot a zsidóság politikai berendezkedésé-
nek egyedülálló voltát kifejezendő. Isten nem távolról igaz-
gat, hanem jelen van a nép között. Jelen van füstoszlopként 
vagy tűzoszlopként, a szövetség sátrában vagy a Szentek 
Szentjében. Egyszerre vezető, törvényhozó és bíró, élet és 
halál Ura, aki győzelemre vezeti vagy ostorával fenyíti meg 
a népet, amikor az hűtlenné lesz. 

A király uralkodó, és az uralkodás jelentőségét a kor 
abban azonosította, hogy az uralkodó a legfőbb független 
törvényhozó és végső bíró. Ebben az értelemben a Biblia fe-
lől nézve a világidőben, azaz a teremtett földi életben min-
den uralkodó bitorolja az isteni privilégiumokat (kivéve, 
amennyiben a földi királyság és uralkodás Isten engedmé-
nye), hiszen Isten kiváltsága az, hogy senkitől sem függő, 
szuverén teremtő, törvényhozó és mindenki bírája egyben. 
(Az uralkodók hellénisztikus szakralizálásának az az ana-
lógia a háttere, hogy amint Zeusz uralkodik az égben, an-
nak mintájára uralkodik a császár a földön.11 A Szent írás 
alapján ez az analógia nem lehetséges.12) 

Az Úr viszont egyetlen Úr, az egész világ uralkodója, 
aki egy népet, Ábrahám, Izsák és Jákób népét válaszotta 
magának. Ez a nép, Izrael a kitüntetett nép (egyes szám-
ban), szemben a népekkel, a nemzetek és törzsek sokaságá-
val, akik bálványimádásba esvén eltávolodtak Istentől, de 
akiket most az evangélium meghív vagyis visszahív Isten 
népébe. (Az  régi etimológiája szerint  
’kihív’, ’kiszólít’, mármint a „népek” sokféle pogányságá-

 10 Josephus Flavius 1984. „…a mi törvényhozónk [Mózes] […] – né-
mileg önkényes kifejezéssel élve – az állam jellegét theokráciának nyil-
vánította, a vezetést és a hatalmat tehát magára Istenre bízta.”
 11 Ez egy általánosan elfogadott legitimációs érvelés volt a korban, 
például Cicero: De republica, 1.56.
 12 Lásd részletesen Peterson 1935a.
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ból).13 Isten monarchiája egyetemes, hiszen az egész világ 
Teremtője és Ura. Uralma mégsem császárság, hanem ki-
rályság. A mindenható Teremtő, a világ Urának királysá-
ga ekként szemben áll a teremtett világ fölötti világi, sze-
kuláris uralommal.

Azért volt szükség Isten királyságának értelmezésére, 
mert a kereszténység minden politikai aspektusa lényegé-
ben ennek megértésétől függ. Legvilágosabb kifejezését 
János jelenéseiben találhatjuk meg. A trónterem, illetve a 
trónterem cselekményeinek leírása az uralkodó személye 
körüli szolgálatot, a leitourgiát14 mutatja be, amely szolgá-
latot a „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer” angyal látja el 
(Jel 5,11; Dán 7,10-zel összhangban). Ők zengik a dicséret 
himnuszait, az akklamációkat („Szent, szent, szent…” – Jel 
4,8 utalva Ézs 6,3-ra) a hatalom örökkévalóságát jelképező 
kandeláberek fénye között. A mennyei seregek (amit ere-
detileg a „seregek Ura”, cövaóth jelentett, és amit a Buber–
Rosenzweig-féle fordítás a zseniális der Umscharte fordu-
lattal ad vissza) azt jelenti, hogy Isten nem aff éle magányos 
ődöngő a végtelen transzcendens térben, hanem hatalmas 
nép, az általa teremtett égi seregek uralkodója. 

A Jelenések könyvének látomását folytatva kiderül, 
hogy a mennyei Jeruzsálem a fentiek szerint nem vélet-
lenül nem ország, hanem város. A városnak ugyanis nem 
általában vett lakossága van, hanem polgárai (), 
akiket – mint láttuk – nem a származásuk, hanem a pol-
gárjoguk tesz egyenrangúvá. Az Újszövetség normatív, és 
nem deskriptív fogalmakat használó közegében az nem ját-
szik szerepet, hogy az antik városok tényszerű történeti le-
írásaiban szerepelnie kell a jog nélküli lakosoknak is, mint 
a vendégek (), az idegenek vagy jövevények (
), betelepültek (), illetve rabszolgák (). 

Az Efezusi levél nagyon pontosan, de nem történeti 
szociológiai szempontból mondja a megtért pogányoknak, 
hogy „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek () és 
jövevények (), hanem polgártársai () 
a szenteknek és háza népe () Istennek.” (Ef 2,19) (Ha 
a fordítás kicsit pontosabban „vendégeknek”, illetve „bete-
lepülteknek” fordítaná a görögöt, jobban világossá válna a 
politikai terminológia precíz használata, amennyiben már 
a „városba” befogadott, de polgárjog nélküli vendégek, il-
letve emigránsok alárendelt státusa helyett Isten népének 
egyenrangú tagjai lettek a nem zsidó keresztények. Itt meg-
jegyzendő, hogy Pál apostol kétféle népet ismer, a zsidót és 
a hellént, illetve a kettejükből megszülető „új teremtést”,15 

 13 A többi nép, a „népek” (amim/gojim, ta ethné, gentes) Bábel tor-
nyának büntetéseként jön létre, illetve azt követve esik a bálványimádás 
bűnébe. Aquitániai Prosper ezért adja munkájának a címet: De voca-
tione omnium gentium, azaz Minden népek meghívása. Lásd bővebben 
Geréby 2008b. 
 14 Deissmann 1985, 137. o., illetve Peterson 2010. 
 15  2Kor 5,17; Gal 6,15;  Jel 2,17, vö. Hip-
po lytos: In Danielem 4, 9, 2.

az Egyházat, amelyet majd „harmadik népnek” is hívnak 
a korai kereszténységben.16)

A kereszténység ugyanis egyesíti a „népeket”, a sokféle, 
Bábel tornyánál Istentől elpártolt népet. Ez a háttere annak, 
hogy Hrabanus Maurus, a 9. század első felének nagy ka-
roling teológusa szerint „nem szabad, hogy különbség le-
gyen a népek sokféleségében, mert egy az egyetemes egy-
ház, amely az egész világon elterjedt”.17 Kortársa, Lyoni 
Agobardus pedig egyenesen úgy fogalmaz, hogy „és mind-
annyian újra egyesültek Istennel egy testben, és olyannyi-
ra egy testté váltak egy lélekben, hogy inkább Krisztusnak, 
mint Krisztus-hívőknek neveztethetnek”.18

Ez az „egy test” természetesen „Krisztus testére”, az 
egyházra utal. Az egyház, az ecclesia azonban nép, mint 
föntebb láttuk, éspedig az Úr népe. Az egyház nagyon kü-
lönös formáját és küldetését Ágoston a zsoltárok magya-
rázataiban szépen fogalmazza meg: „A földi egyház innét 
a földi Jeruzsálemtől indul útjára, hogy dicsőíthesse majd 
Istent abban az égi Jeruzsálemben: innét kezdődik, és ott 
végződik.”19 Az egyház ekként reprezentálja az égi Várost, 
és itt a földön mutatja be az égi liturgiát. (Szép képi meg-
fogalmazása ennek a ravennai San Vitale apszismozaikja 
a kora 6. századból, ahol a világ felett uralkodó Krisztus 
két oldalán ott állnak az angyalok, és közvetlenül mellet-
tük Vitalis mártír, illetve Ecclesius püspök, mutatva az égi 
és földi seregek egységét.)

A mennyei Jeruzsálem azonban nemcsak metaforikus 
értelemben „város”. A Jelenések könyve olyan helyként ír-
ja le, amelynek falai vannak, éspedig e falak háromdimen-
ziós kockát alkotnak (Jel 21,16). A „kocka” alak nem vélet-
len, ugyanis a hellénisztikus világban a tökéletes várost a 
hippodamoszi ideál jelentette tengelyeivel és egymásra me-
rőleges utcáival, szigorúan rendezett négyzetrácsos, geo-
metrikus alaprajzával. Szakrális esetét a Roma quadrata, 
a négyzetes alapra épülő (ideális) Róma testesítette meg. 
A mennyei Jeruzsálem azonban nem elégedhetett meg az-
zal, hogy Róma alaprajzát kövesse. A pogány birodalom 
jelképe, Róma városa semmilyen szempontból nem lehet 
analóg a mennyei Jeruzsálemmel, illetve fordítva, a meny-
nyei Jeruzsálem, Isten városa semmiképp nem szolgálhat 
a pogány hatalom, Edom szimbolikus városának legitim 
eredeteként. (Gondoljunk Dán 2,31–45, illetve 7 látomása-
ira, ahol a negyedik, a vassal azonosított uralom vagy vad-

 16 „Nincs többé zsidó vagy görög (…), mert mindannyian eggyé lettetek 
Krisztus Jézusban” (Gal 3,28). Az üdvtörténeti hátteréhez lásd Geréby 
2008a.
 17 „Diff erentia non debet esse in diversitate nationum quia una est 
ecclesia catholica per totum orbem diff usa.” Hrabanus Maurus: Ep. ad 
Odogar, 829, MGH Ep. V. Fragm. 11. 520. 
 18 „…et omnes reconciliati sunt in uno corpore Deo, et in tantum 
unum corpus eff ecti in uno spiritu, ut Christus potius quam Christiani 
dicantur.” PL 104: 115.
 19 Augustinus: Enarrationes in Psalmos 147. PL 37: 1929. 
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állat hagyományos értelmezése a Római Birodalom volt.) 
A Jelenések könyve a különbségét azzal jelzi, hogy Isten 
városának eggyel több, azaz három dimenziója van (
…) 
 [!]). Az Isten 
városának tökéletessége felülmúlja a földi hatalom szim-
bolikus központjának ideálját. 

A Városnak továbbá nemcsak falai, hanem tizenkét tor-
nya (alapja) és tizenkét kapuja is van (Jel 21,21). Az úgyne-
vezett Hezilo-csillár Hildesheim katedrálisában ezt a meny-
nyei Várost jeleníti meg (azzal a különbséggel, hogy a csil-
lár-város falai kör alakúak, és nem négyzetesek). 

Tovább folytatva nyilvánvaló, hogy a mennyei Jeru-
zsálemnek a falai, a kapui és a termei mellett van trónter-
me, uralkodója, és mint erre már utaltam, van udvartar-
tása, az uralkodó személye körüli szolgálata (liturgiája) és 
tanácsa (a huszonnégy vén alkotta gerousia). Az uralkodó 
pedig városának törvényhozója és bírája is egyben (tehát 
van benne törvényhozó és végrehajtói hatalom – vö. „Tiéd 
az ország [!], a hatalom és a dicsőség.” Mt 6,13; 
Byz). A trónálló égi hatalmak mellett a városnak polgár-
joggal bíró népe van, éspedig (szakrális, isteni) jog által 
meghatározva. Ők a szentek. 

Ha belegondolunk, mindezek alapján már sokkal ke-
vésbé meglepő, hogy „Isten országa” a mennyei Jeruzsá-
lem városa. Egyrészt a nép és királya egy egységet alkot, 
másrészt a két várost az üdvtörténet kapcsolja össze. Az 
égi város annyiban „mennyei”, amennyiben eszkatologi-
kus, hiszen az „idők végezetén” ereszkedik le a földre (Jel 
21,2). A népes égi város mellett Istennek van földi népe is, 
a választott nép, és van földi szentélye is, a Templom, illet-
ve a Szentek Szentje. Az Ige megtestesülésével azonban Is-
tennek új Temploma és új Főpapja születik (Zsid 8,1; 9,11). 
Ezért szimbolikus jelentőségű, hogy a keresztény közösség 
elhagyja (a földi) Jeruzsálemet, „mert nincsen itt maradan-
dó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (Zsid 13,14).

E kép egyik legfontosabb követekezménye, hogy az egy-
ház, azaz a keresztények a legkorábbi pillanattól kezdve 
nem egyének csoportjaként, hanem egy király népeként 
tekintettek magukra. Ezért nem lehet a kereszténységet 
„mozgalomnak”, azaz egy amorf, alakzat nélküli csopor-
tosulásnak tekinteni, amelyet egyének ilyen-olyan sokasá-
ga alkotott, hanem egy, az első pillanattól kezdve határo-
zott alakkal rendelkező, azaz kívülről és belülről egyaránt 
egységet mutató politikai formaként jelent meg. Beszédes, 
ahogy az apostolok tanácsa az antik városi tanácsok formu-
lájának mintájára mondja ki határozatát: „Mert jónak lát-
ta a Szentlélek és mi is” (
; ApCsel 15,28), illetve „Így tartotta a ta-
nács és a polgárság” ().20 

 20 Például Platón: Phaedr 258a4–5, Josephus: Ant 14, 259. Lásd még 
Holl 1921, Peterson 2010, 101. o.

Az Apostolok cselekedeteinek egy fontos helye magát a 
„keresztény” szót világítja meg. „A tanítványokat először 
Antiókhiában nevezték keresztényeknek” (
; 
ApCsel 11,26). A magyar fordítás „nevezték”-ként fordítja a 
 igét. Erik Peterson egy ötvenes években írott 
alapvető tanulmányában hívja fel a fi gyelmet arra, hogy 
a  ige többet jelent, mint a rokon értelmű 
 ’nevezni’. Papiruszokon, illetve az irodalmi hasz-
nálatában is alapvetően azt jelenti, hogy ’címezni’, ’meg-
címkézni’, ’minősíteni’, éspedig jogi értelemben. Az egy vá-
roshoz, egy csoporthoz vagy egy vezetőhöz való tartozást 
fejezi ki. Magyarul a vers jelentése az, hogy „a tanítványo-
kat itt hívták először hivatalosan Krisztus-követőknek”.21

Peterson rámutat, hogy a khrisztianosz terminus latin 
mintára jön létre, az -ianus képző görögösítésével. Cicero 
párthívei, a ciceroniánusok megnevezése például Appia-
nosznál  lesz, de ugyanezt a formát használ-
ja Epiktétosz  a  vagy Epiphániosz a 
 formákban. A khrisztianoi tehát „Krisztus köve-
tőit, azaz párthíveit” jelenti a hivatalos értelemben, éspe-
dig a „kliensi” viszonyt fejezve ki – pontosan megfelelve 
annak, hogy a keresztények Uruknak hívták a Krisztust 
(pl. Róm 7,25), magukat pedig „a Krisztus szolgáinak” (pl. 
Róm 1,1; Fil 1,1).

Következésképpen az elnevezés alapja nem egy teoreti-
kus értelemben vett azonosítás volt, mint mondjuk a „vege-
tariánusok”, hanem kézzelfogható politikai jelentésben egy 
csoporthoz való tartozást, a Krisztus vezetése alatt álló ön-
álló politikai egységet, hogy ne mondjuk, a „Krisztus-pár-
tot” jelentette. Ebben igazából nincs is semmi meglepő, hi-
szen a khrisztosz név eleve politikai terminus, a felkent, a 
megígért megváltó uralkodó titulusa. Ezt támasztja alá, 
hogy a római hatóságok számára elegendő volt, ha valakit 
„kereszténynek” neveztek, hiszen már „párthovatartozá-
sukkal” kifejezték, hogy kivonják magukat a (normatív ér-
telemben vett) birodalom isteni legitimációja alól. A csá-
szárért lehet imádkozni, hozzá nem lehet. 

A népként való értelmezés megjelenik például Hippo-
lytosnál, aki Dániel-kommentárjában szembeállítja a ke-
resztényeket mint olyanokat, akik az égi uralkodónak, az 
-nak szolgálnak, a rómaiakkal, 
akik a földi uralkodónak, az -nak.22 
Egy másik példa a szkillai mártírok aktájában olvasható 
(ez megbízható forrásnak számít), ahol Szperatosz, a szkil-
lai mártírok szószólója azt mondja a római prokurátornak: 
„A világ uralkodóját nem ismerem el. Dicsérem és szolgá-
lom az én istenemet […], a mi urunkat, a királyok királyát, 
minden nép uralkodóját.” 

 21 Peterson 1959b, hivatkozva Bickerman 1949-re. Lásd újabban 
Bremmer 2002, 106. o. 
 22 Hippolytos: In Danielem 4, 9, 3. 
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Mi következik a fentiekből? 
Vannak történeti, és vannak teológiai tanulságok. Az 

egyik első tanulság, hogy a korai kereszténység nem egy-
szerűen „írástudatlan halászok” karizmatikus mozgalma 
volt. A kereszténység történelmi formaként jelent meg az 
első időktől kezdve, saját jogalkotással (mint az apostolok 
első zsinata Jeruzsálemben), illetve jogi formalitások hasz-
nálatával (mint fentebb láttuk), és ami szankcionálni is ké-
pes volt (mint Ananiás és Szafi ra esetében ApCsel 5,1–5). 
Jellegzetes teológiai nyelve volt (mint az evangélium Jézus 
Krisztusról vagy a feltámadásról), és tagjai a kereszt jelé-
vel különböztették meg magukat.23

A korai kereszténység – mint nevének előbb elemzett 
problémája mutatja – ragaszkodott ahhoz, hogy ő egy nép, 
éspedig Isten (új) népe.24 Nem arról van szó, hogy a hit ne 
lenne személyes, de a keresztény hit nem merülhet ki ab-
ban, hogy a mezítelen lélek magányosan találkozik Isten-
nel. A kereszténység nem rejtőzhet el kamrájában, mert az 
uralkodójához – Urához – való tartozását ki kell nyilvánít-
sa, mindenekelőtt nyilvános szolgálatával, a liturgiájával – 
ellenkező esetben megtagadná Urát. (Ez Kierkegaardnak és 
az egzisztencialista teológiának a legnagyobb problémája, 
hogy tudniillik nincs egyházfogalma. Annyira a „mezte-
len lélek” közvetlen istentapasztalását keresi, hogy igazá-
ból nem tud a közösséggel mit kezdeni.) 

A modernitásra adott keresztény válasz is támaszkod-
hatna a régi politikai teológiára. Mint köztudott, a mo-
dernitás kulcselemei az állam vallási-világnézeti semle-
gessége, a vallási közösségek önmeghatározási joga, va-
lamint az egyes ember szabad választásának elve (azaz a 
vallásszabadság). Ezek nyilvánvalóan a nyugati alkotmá-
nyok alapelvei közé tartoznak. Ehhez járul még egy hatal-
mas technológiai fejlődés, amely a világ (értsd: a teremtmé-
nyek) felé fordulás korábban elképzelhetetlen lehetőségeit 
nyitotta meg az emberiség számára. Ennek a jelentősége 
pedig az a kísértés, amellyel a teremtett világ gazdagsága 
nem egyszerűen magára irányítja a tekintetet, hanem el is 
vonja a Teremtőtől.

De vajon mennyiben újak ezek a fejlemények? A római 
hatalom is semleges volt a vallásokkal szemben, mindad-
dig, amíg azok tiszteletben tartották a birodalom egysé-
gét jelképező szimbolikus viszonyokat, amit például a csá-
szár géniuszának bemutatott áldozat fejezett ki. Senki nem 
várta el, hogy bárki „higgyen” a császár istenségében (ezt 
amúgy is csak utólag adományozta a szenátus). Az áldo-
zat állampolgári kötelesség volt, a lojalitás kifejezése. Aki 
megtagadta, az a birodalmat tagadta meg, és ekképp au-
tomatikusan „államellenesnek” minősült.

Hasonló a helyzet a birodalom szabad „vallási piacá-

 23 Részletesen lásd Geréby 2009. 
 24 Itt tegyük most félre a verus Israel problémát. Bővebben foglalkoz-
tam ezzel itt: Geréby 2009.

val”. Akkor ugyan nem volt wicca vagy buddhizmus, de a 
kínálat akkor is széles volt: a Mithrasz-, a Magna Mater- 
vagy az Isis-kultusz, a misztériumvallások Eleuszisztól Sza-
mothrakéig, a Lukianosztól ismert vallási „vállalkozókról” 
(Alexandrosz) nem is beszélve. 

A világ már akkor is hihetetlenül gazdag volt lehetősé-
gekben, persze az akkori technológia korlátai között. Ezek 
a korlátok azonban nem voltak olyan szűkösek, mint gon-
dolnánk. Utazni, kereskedni, pénzt csinálni, kalandok után 
járni akkor is lehetett, mint ahogy tudjuk, jártak is. 

Végül pedig még a felvilágosodás racionalizmusa sem 
teljesen modern jelenség. Akkor is volt annyi magasan kép-
zett fi lozófus, epikureus, sztoikus, sőt platonista is, aki ir-
racionális ostobaságnak tartotta a keresztények hitét. Den-
nettek, Dawkinsok akkoriban sem hiányoztak a palettáról, 
lásd Kelszosz vagy Porphyrios keresztényellenes értekezé-
seit, legfeljebb érvelésük különbözött. 

E tények fényében érdekes igazán, hogy ebben a „ver-
senyben” a kereszténység nemcsak ki tudta alakítani, de 
meg is tudta őrizni az identitását, és birodalomszerte, sőt 
azon messze túl is el tudott terjedni. 

Az Ószövetség könyvei is leírnak hasonló helyzeteket, 
amikor például a próféták a nép hűtlenségét „idegen iste-
nekkel” való paráználkodásként kárhoztatták. Az Isten és 
a népe közötti kapcsolat ugyanis olyan, mint a házastár-
sak egymás iránti elkötelezettsége, amelyet nemcsak az 
Énekek éneke ír le, hanem például a Bölcsességek könyve, 
ami szerint a bálványimádás tömören: „A paráznaság ere-
dete a bálványok gondolata, kitalálásuk az élet pusztulása.” 
(
; Bölcs 14,12; LXX, Vulg)25 Az evangé-
lium Ézsaiás prófétát idézi hasonló helyzetre: „Mert meg-
kövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket 
behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne hallja-
nak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne 
gyógyítsam őket.” (Mt 13,14 idézi Ézs 6,9–10-et)

Úgy látom tehát, hogy nem a modernitás maga a prob-
léma, hanem az erre adott válasz. Rossz válasz az, ha egy 
vélt „haladás”, aggiornamento érdekében megszakad az 
összefüggő, egymást támogató teológiai gondolatok rend-
szere. Az elavultnak tűnő elemek feladásával elszigetelő-
dött teológiai fragmentumok maradnak vissza, összefüg-
gés nélküli darabok, amelyek ekként közegüket vesztik, 
és külön-külön szorulnak megtámogatásra, megfosztva 
a belső összefüggéseiktől. (Megítélésem szerint ezért hi-
bás program Bultmann „mitológiátlanítása”.) Az evangé-
lium belső logikája azt diktálná, hogy aki a világhoz tör-
ténő felzárkózásba veti bizalmát, az a gondviselésbe ve-
tett bizalmat adja fel. Mt 14,14–33 története mintha erre 
az esetre készítene fel. 

A korai kereszténység is a világban élt, de azzal nem ve-

 25 Bővebben Halbertal–Margalit 1992. 



d  3 0 2

b TANULMÁNYOK

gyült el. Különösen távol tartotta magát a világi hatalom 
legitimációs stratégiáitól. A fentiekben arra próbáltam rá-
mutatni, hogy erre több oka is volt. Egyrészt a „maradan-
dó város” keresése szemben áll azzal a világgal, amelynek 
„látható alakja elmúlik” (1Kor 7,31). Másrészt az Isten or-
szágát kereső nép nem tekinthet mást uralkodójának, csak 
azt, „aki az Atya jobbján ül”. Ezzel összefüggésben a ke-
reszténység egyháza az égi Jeruzsálemet, Isten városát rep-
rezentálja a világban. A kereszténység nem kivonul tehát a 
világból (amivel gyakran vádolták-vádolják), hanem a vilá-
gon belül képviseli az Örök Béke városát. Az egyház a feltá-
madástól a második eljövetelig vezető úton van, ettől nyeri 
létezését (ennyiben van pozitív értelme Alfred Loisy ere-
detileg keserű mondásának, hogy „a Krisztus az Isten or-
szágát hirdette, de ami eljött, az az egyház”; 1902, 111. o.). 
Az eljövendő ítélet felől tekintve tartja rajta a szemét a vi-
lágidőn. „A lelki ember mindent megítél, de őt senki sem 
ítéli meg.” (1Kor 2,15) (Itt megint találkozunk egy magyar-
ban szisztémikus fordítási problémával: a görög teológiai 
terminológiában ugyanis a  – a szellemi – 
alapvetően nem azonos sem a , a testi, sem pe-
dig a lelki fogalmával, ami a . Itt ennek elemzésére 
nincs mód kitérni, de hadd utaljak arra, hogy a Törvény is 
„szellemi” (Róm 7,14); hogy „szellemi dolgok szólnak szel-
lemi embereknek” (1Kor 2,12); és hogy az értelem „szelle-
mi” (Kol 1,9). De mi következik ebből? Ha a „szellem em-
bere” testiként vagy akár lelkiként viselkedik, vajon nem 
kell-e akkor önmagát is megítélnie? 

Minden hatalom végső forrása Isten, aki az üdvtörté-
net Uraként – ez a patrisztikus  fogalmának 
feleltethető meg – a történelem Ura is. Ami tehát a vilá-
gidő, az , a saeculum hatalmát illeti, annak egyfelől 
van teológiai legitimációja, de megköveteli a tőle való tá-
volságtartást is. 

Úgy tűnik, hogy a saeculum felé fordulás kísértése bel-
ső keresztény probléma, nem pedig valami külső erő. Er-
re látszik mutatni Pál apostol: „Mert nem vér és test ellen 
van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a 
gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 
6,1226) A „fejedelemségek és hatalmasságok” „e világ ural-
kodójának” felelnek meg (
; Jn 12,31). Ez a harc folyamatos, sikerekkel és veresé-
gekkel, ahogy már Hermász Pásztora (Kr. u. 140 körül) is 
megjósolja, hogy az egyház tornyának (amely Bábel tor-
nyának ellenképe) építői közül is sokan elgyengülnek, és 
visszahullanak eredeti tarkaságuk, azaz a Bábel utáni vi-
lág bálványimádó pogányságába.27 

Miközben tehát van politikai következménye a keresz-
tény teológiának, a „politikai kereszténység”, különösen 

 26 Itt a revideált Károli-fordítást sokkal szebbnek tartottam. 
 27 Hermász: A pásztor, 349. o. (A fordítást javítottam, G. Gy.)

pedig annak vészesen terjedő mai formája, az etno-nacio-
nalista kísértés mindannak ellentmond, amit a korai ke-
reszténység e viszonyról gondolt. 

Talán erre utal a zsoltáros is: „Kövér a szívük, érzéket-
len, én pedig törvényedben gyönyörködöm.” (Zsolt 119,70) 
De mi ez a törvény? A válasz ismert és egyszerű: „»Sze-
resd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből 
és teljes elmédből.« Ez az első és a nagy parancsolat. A má-
sodik hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat. Ezen a két parancson alaps zik az egész törvény és 
a próféták.«” (Mt 22,37–3928) Ehhez csak azt lehetne hoz-
zátenni Hillél rabbi nyomán: „A többi magyarázat. Menj, 
és tanulj!” 
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A teológia szerepe a nyilvánosságban

Amikor teológiáról beszélek, akkor szerintem egy vallási 
hagyomány tartalmáról és hatásairól, azok kritikus és ön-
kritikus átgondolásáról van szó. Mivel keresztény teológus 
vagyok, elsősorban a keresztény hagyományból indulok ki, 
európai összefüggésben. Alábbi megállapításaim – mutatis 
mutandis – más vallások hagyományaira is alkalmazhatók. 

Nem beszélhetünk a teológia nyilvános szerepéről anél-
kül, hogy eszünkbe ne jutna a viszonylag egyszerű, mégis 
gyakran elhanyagolt megkülönböztetés a vallás vagy hit és 
a teológia között. A vallás nyilvános szerepe abban mutat-
kozik meg, hogy a vallásos tapasztalat egyetemesen embe-
rinek tekinthető. Amint egyes kutatók megállapították, úgy 
tűnik, hogy erősen a vallásra vagyunk behuzalozva. Bárki 
beszélhet vallásos élményről. Ahhoz, hogy valaki hangot 
adjon a vallásos hitről alkotott véleményének, nem szük-
séges, hogy az ismeret egy bizonyos szintjét elérje, ugyan-
ez azonban nem vonatkozik a teológiára. Mivel a teológia 
különleges ismereteket kíván a nyelvek, a módszerek és a 
tények terén, ezért éppoly kizárólagos, mint a molekuláris 
biológia. Bármennyire magától értetődően is hangzik ez a 
megkülönböztetés, gyakran még egyetemi körökben sem 
veszik fi gyelembe, nem beszélve a különböző médiumok-
ban folytatott nyilvános vitákról, ideértve az úgynevezett 

közösségi médiát is. Tudomány és vallás párbeszédében 
gyakran azt veszem észre, hogy a természettudományok 
kizárólagosságát természetesnek veszik, a teológustól pedig 
elvárják, hogy valamennyi tudást szerezzen, mielőtt párbe-
szédbe kezd egy biológussal vagy asztrofi zikussal. Ugyan-
akkor azt is természetesnek veszik, hogy bárki beszélhet 
teológiai témákról anélkül, hogy jelentős előzetes tudása 
lenne róluk. Az ilyen kiegyensúlyozatlanság akadályozza 
az eredményes párbeszédet. Valószínűleg hozzájárul a tor-
zításhoz, a félreértésekhez és a polarizációhoz. Ezek viszont 
hozzájárulnak a társadalmi feszültségek növekedéséhez. 

Amikor a teológia nyilvános szerepéről beszélek, ebbe 
beleértem mind a teológia nyilvános vonatkozását, mind 
pedig azt a felelősségét, hogy valamiképpen viszonyuljon a 
nyilvánossághoz. A nyilvánosságot úgy képzelem el, mint 
amely magában foglalja a nyilvánosság különböző, egy-
mást átfedő rétegeit, mint a vallásos intézmények és szer-
vezetek, a tudományos élet, a társadalom legszélesebb értel-
mében; mind a helyit, mind a globálist és a kettő közöttit. 
Ezért a nyilvánosságot a viszonyulás különbségei jellem-
zik. Bár elvont elvnek hangzik, a viszonyoknak ez a külön-
bözősége konkrétan kifejeződik például egy diplomás em-
ber életében, aki egyháztag, egy bizonyos társadalom pol-
gára és egyben gyakran világpolgár is.

A teológia nyilvános szerepe megköveteli a környező 
világ folyamatos vizsgálatát, párbeszédet a jelen korral és 
térrel, továbbá a teológiai kutatások eredményeinek ügyes 
népszerűsítését. 

E megjegyzések alapján amellett akarok érvelni, hogy 
a teológia nyilvános szerepe egyaránt lehetséges és szük-
séges.

 * A tanulmány eredetileg megjelent: Jackelén, Antje 2015. Consu-
mer or Citizen: Religious Communities in the Public Space. In: Simo-
ne Sinn – Mouhanad Khorchide – Dina El Omari (szerk.): Religious 
Plurality and the Public Space. Joint Christian–Muslim Th eological Re-
fl ections. Evangelische Verlangsanstalt, Leipzig. (LWF Studies 2015/1.) 
51–62. o. A fordítás a Lutheránus Világszövetség Teológiai és Tanul-
mányi Osztályának engedélyével jelenik meg.
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A teológia nyilvános szerepe lehetséges 

Lehetséges, ugyanis a teológiával mint akadémiai tudo-
mányággal együtt jár, hogy megköveteli a nyilvános vitát, 
a kutatás szempontjából való elszámoltathatóságot és a 
kutatási eredmények elterjesztését. Ebben a tekintetben 
a teológia valahol mind a tekintély, mind pedig a radiká-
lis megkérdőjelezés foglya. Egyrészt rengeteg egyetemen 
a teológiai kar a legősibb karok közé tartozik, és így egy 
bizonyos tekintélyt hordoz a hagyomány alapján. Másfe-
lől a teológia akadémiai helyzetét tartalma alapján meg-
kérdőjelezik. Különböző forrásai és indítékai vannak a 
megkérdőjelezésnek: szekuláris humanisták, akik az ate-
ista szellemiséget támogatják; politikusok, akik az állam 
semlegességét ellentétesnek találják a teológiai tanítással 
és kutatással az állami egyetemeken; és vallási szerveze-
tek, amelyek előnyben részesítik vallási vezetőik szigo-
rú felekezeti képzéseit az akadémiai, egyetemi szinttel 
szemben. Végül, de nem utolsósorban van egy belső oka 
is annak, hogy a teológia akadémiai státuszát megkérdő-
jelezik. A teológia természetéhez tartozik, hogy folyama-
tosan foglalkoznia kell azzal, amit apofatikus többletnek 
nevezek, amely nem ragadható meg a katafatikus/pozitív 
tudomány keretein belül. Elmondhatjuk, hogy amit kép-
letbe lehet foglalni, az nem vers, amit sablonokba lehet 
kényszeríteni, az nem lehet Isten. 

A teológia nyilvános szerepe azért lehetséges, mert ez 
része magának a teológiának, és a feladata motiválja. „…le-
gyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki 
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3,15) 
E felhívás fényében a teológia feladata a következőképpen 
írható le: a teológiának apológiát kell nyújtania a hit szá-
mára, apologiát, azaz védelmet, amely a logoszon alapszik, 
jó okokat az elpiszre, a reményre. Mivel a remény termé-
szete az, hogy küzdeni kell érte – mert a remény valóságot 
tételez fel, amely még nem érkezett el –, ezért az apológia 
szerepe a védelem. Ez jó és alapvető akadémikus szokás: 
mégiscsak megvédjük a disszertációinkat, mielőtt dokto-
rok leszünk.

A teológia már a kezdetektől fogva élénk kölcsönhatás-
ban volt környezetével és a környező nyilvánossággal. Pél-
dául a korai egyházban a teológiai munka olyan kriszto-
lógiai nyelvezethez vezetett, amely a mi korunk szóhasz-
nálata szerint interdiszciplináris. Amikor a Krisztus utáni 
korai 200-as években Tertullianus egyházatya némi inge-
rültséggel megkérdezte, hogy „Mi köze van hát Athénnak 
Jeruzsálemhez?”,1 ez a kérdés megmutatja, hogy Athén, 
mai szóhasználattal a szekuláris tudás központja és Jeru-

 1 „Quid ergo Athenis et Hierosolymis?” De praescriptione haeretico-
rum 7,9. – Magyarul: Pergátló kifogás az eretnekekkel szemben. Ford. 
Erdő Péter. In: ÓÍ 12: 415–457. o. A folytatás: Mi köze az akadémiának 
az egyházhoz? [Sz. P.] 

zsálem, a vallásos tudás központja között eleven kölcsön-
hatás volt. Jaroslav Pelikan szerint a keresztény és a görög 
Logosz gondolatának integrációja felbecsülhetetlen értékű 
alapot biztosított a közös kommunikációhoz és ezáltal a ke-
resztény hit és teológia „internacionalizálásához”: „A ne-
gyedik századra nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző, Jé-
zus fenségét jelző címek közül, amelyeket a Jézus utáni el-
ső nemzedékek fogadtak el és alkalmaztak, egyiknek sem 
volt jelentősebb következménye, mint a »Logosz« címnek. 
Olyan nagy jelentősége volt ennek a gondolkodás törté-
netében, mint a királyi címnek a politika történetében.” 
(Pelikan 1999, 58. o.)

Miért? A logosz szónak sokféle jelentése van, úgymint: 
szó, elme, ész, szerkezet, cél. Jézus Logosszal való azonosí-
tásának hatalmas intellektuális, fi lozófi ai és tudományos 
hatásai voltak. Pelikan rámutat: „Azáltal, hogy ezt a címet 
Jézusra alkalmazzuk, a negyedik és ötödik századi keresz-
tény fi lozófusok (…) képesek voltak arra, hogy Jézust úgy 
interpretálják, mint a mennyei nyomot a valóság szerkeze-
téhez (metafi zika), és a metafi zikán belül a létezés rejtélyé-
hez (ontológia) – egyszóval: kozmikus Krisztusként.” (Uo.)

A Logoszt úgy értelmezték, mint Isten szavát, amely le-
hetővé tette a világot, és egyúttal mint azt a struktúrát is, 
amely érthetővé teszi. A tudomány és a teológia története 
azt példázza, hogy Krisztusnak mint Logosznak ez az értel-
mezése ösztönzően hatott mind a természet, mind az esz-
mék felfedezésére. Az isteni kinyilatkoztatás és az embe-
ri ész közötti partnerségbe vetett hit elősegítette a terem-
tés természetként és kozmoszként, valamint a természet 
és kozmosz teremtésként való megértését. 

Pelikan dicsérete arról a dialektikáról, amely a Krisztus 
mint Logosz fogalmában benne van, bizonyos hatással van 
a teológia nyilvános szerepére. Egyik oldalról „a Krisztus-
ban feltárt isteni Ész felruházta az emberi észt azzal a ké-
pességgel, hogy behatoljon a teremtett világ működésébe” 
(uo. 64. o.). Ezzel a kozmosz és a teremtés tudományos tör-
ténetének felfedezésére hív. A másik oldalról pedig a Logosz 
az Isten Logosza, és az is marad, így az univerzum tulaj-
donképpeni felépítése az emberi elme számára nem köny-
nyen hozzáférhető. Ebben az értelemben a Logosz fogalma 
megőrzi ama korlátok tudatosságát, amelyeket az emberek 
a végső valóságot felfogó képességükről megtapasztalnak. 
Ennek a dialektikának hatására „a kozmosz megbízhatóan 
értelmezhető volt, ugyanakkor titokzatos is maradt, mind-
kettő a Logosz miatt, amely Isten elméje és esze” (uo. 65. o.).

Olyan teológiai hangokkal megismerkedve, amelyek 
nem a nyugati kulturális és fi lozófi ai kontextusból szár-
maznak, felnyílt a szemünk arra, hogy még a mi „erede-
ti” nyugati teológiánkat is formálták szinkretista folyama-
tok. Ezért az a tény, hogy még mindig vannak olyan tan-
menetek, amelyek arra hajlanak, hogy megkülönböztessék 
a teológiát a kontextuális teológiától, megér némi kritikus 
és önkritikus vizsgálatot. 
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Afrikai, ázsiai és latin-amerikai teológiák formálták a 
teológia nyilvános szerepét azzal, amikor megértettük ál-
taluk, hogy a norma nem lehet egy abszolút és tiszta teo-
lógia, ahol a szinkretisztikus hatások az eretnek kivéte-
lek. A  normának olyan teológiának kellene lennie, amely 
a nyilvánosság fényében olyan nyelvet keres, amely képes 
motiválni és táplálni a reményt. Ez nem történik meg olyan 
teológia által, amely abszolút. Ehhez olyan teológia szüksé-
ges, amely eltökélt a maga kritikus és önkritikus vizsgáló-
dásaiban arra, hogy elérje ezt a célt. Egy ilyenfajta teológia 
sohasem mentes a szinkretizmustól. Vagy mivel a „szink-
retizmus” kifejezés általában erősen negatív mellékzön-
gékkel párosul, engedjék meg inkább, hogy a teológia el-
kerülhetetlen hibriditásáról beszéljek. A teológia hibridi-
tása nyilvánosságot követel. 

A teológia nyilvános szerepe azért lehetséges, mert a 
jelenlegi kontextus kiált utána. Már olyan sokat beszéltek 
és írtak az általános szekularizáció tézisének és a vallás új-
fajta láthatóságának bukásáról, hogy ezt nem kell tovább 
taglalnom. Engedjék meg, hogy röviden felvázoljak néhány 
olyan témát, amelyek különösen fontosak egy olyan teoló-
gia számára, amely nem akar elbújni a nyilvánosság elől. 

Először is vannak újfajta gondolatok szekularizáció és 
modernizáció összefüggésével kapcsolatban. A szekulari-
záció alapvető elméleteinek megkérdőjelezése magával von-
ja a „magán-”, „személyes” és „nyilvános” szavak újradefi -
niálását a teológia és a hit vonatkozásában. Mit jelent az, 
hogy deprivatizációról és deterritorializációról beszélünk, 
miközben globálisan növekszik a felekezetiség is (Casa-
nova 2007)? Mit jelent az, amit érzékelünk: hinni valaho-
va tartozás nélkül (Grace Davie), és valahova tartozni hit 
nélkül (Danièle Hervieu-Léger)? Ezek eléggé bonyolult je-
lenségek lehetnek. A legkevesebb, ami elmondható róluk, 
hogy megkérdőjelezik a vallásmentes közösségi szféra és a 
privát vallásosság tiszta elválasztását. Talán sohasem mű-
ködött ez a megkülönböztetés, még az öntudatos francia 
laicité keretében sem.

Másodszor számításba kell venni a posztmoderniz-
must a Metafi zikára (nagy M-mel), metanarratívára és az 
úgy nevezett ontoteológiára adott kritikájával együtt. Úgy 
tűnik, egyre szélesedik a szakadék egyrészt a posztmoder-
nizmus különböző értelmezései, másrészt annak nyílt, ag-
resszív elutasítása között. Azok, akik teljes relativizmusként 
értelmezik a posztmodernizmust, szemben állnak azok-
kal, akik egy modernebb nézőpontot követnek: feltételez-
ve, hogy nem minden konstrukció, de majdnem minden 
valamiféle konstrukció részeként jelenik meg számunkra. 
Véleményem szerint az utóbbi felfogás az, amely teret en-
ged a teológiának a nyilvánosságban. 

Harmadszor a múlt század folyamán a teológia eltávo-
lodott az „egészen más” (Karl Barth) fókuszától a „másság” 
jobban kiegyensúlyozott fogalma felé azáltal, hogy felfedez-
ték a teológia elkerülhetetlen kontextualitását. Ez fejeződik 

ki az inkarnáció teológiájában, amely nyelvezetet biztosít 
a különbözőség viszonyainak kifejezéséhez, összetartva, 
mégis megkülönböztetve az immanenciát és a transzcen-
denciát (lásd pl. Jeanrond 1998, 51–69. o.).

Negyedszer, a migráció és a globalizáció olyan korá-
ban élünk, amely új fényben láttatja a nemzeti, etnikai és 
vallási identitás kérdéseit. Megfi gyelhetünk egy folyama-
tot, amelyben azoknak a tényezőknek, amelyek az identi-
tást formálják, megváltozik a jelentőségük. Multikulturá-
lis társadalmakban növekszik a vallás mint identitáskép-
ző elem jelentősége. Ez visszahat a teológiai eszmecserére 
és annak jelentőségére a nyilvánosság fényében.

Ötödször, olyan helyzetben találjuk magunkat, amely-
ben mind a vallásos fundamentalizmus, mind a humanista 
szekularizmus növekedni látszik – ha nem is híveik tény-
leges számában, de legalábbis hatásukban, amit a közös-
ségi média növekvő ereje is támogat. Ez ellentmondásokat 
jelent számunkra: Az egyik oldalon évtizedek kemény ta-
nulása a hermeneutikáról és az exegézisről az egyházi ve-
zetők számára. A másik oldalon a Biblia betű szerinti ol-
vasása mint az igaz hívőnek a nyilvánosság által elfogadott 
védjegye. Az egyik oldalon kritikus és önkritikus vizsgálat 
és gondolkodás a misszióról és a missziológiáról a posztko-
loniális kritika fényében, és például több modell kidolgo-
zása mások kísérésére. A másik oldalon pedig Jn 14,6 igé-
nye az egyetlen mód arra, ahogyan máshitű emberekhez 
viszonyulhatunk: „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az 
igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énál-
talam.” Az egyik oldalon évtizedek konstruktív párbeszé-
de a természettudományok és a vallás között, a másik ol-
dalon friss próbálkozások, hogy a hitet és a természettu-
dományokat szembeállítsák egymással (különösen is igaz 
ez az evolúciós elméletre). 

Mindezek a jelenségek és irányok a teológia nyilvános 
szerepe után kiáltanak, nemcsak úgy, mint ami lehetséges 
és kívánatos, hanem úgy is, mint ami szükséges. 

A teológia nyilvános szerepe szükséges

A teológiának a saját érdekében szüksége van arra, hogy 
interdiszciplináris és nyilvános vitának legyen kitéve. Lehe-
tetlen, hogy kritikus és önkritikus módon gondolkodjunk 
a saját területünkön kívülre vonatkoztatás nélkül. Más szó-
val: minden teológia textus a kontextusban, ezért kontex-
tuális. Viszont a teológusoknak egy olyan generáció jához 
tartozom, akik úgy nőttek fel, hogy azt gondolják, csak 
egyes teológiai diszciplinák kontextuálisak, és ezek is a 
marginálisak közül valók. Ezek gyakran onnan jöttek, amit 
a világ peremének tekintettünk, és jó ideig eltartott, hogy 
kritikusan lebontsuk az egy, szabványos, a többiek feletti 
és azokon túli teológiai diskurzus hierarchiáját. Általános 
az eltérővel szemben, központi a mellékessel szemben, igaz 
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a kevésbé igazzal szemben. Manapság nyilvánvalónak kel-
lene lennie, hogy a textus a kontextusával együtt olvasva 
jobb hozzáférést biztosít az igazsághoz, mint ha elhanya-
goljuk a kontextust. 

Kapcsolatba helyezni valamit nem ugyanazt jelenti, 
mint relativizálni. A globalizáció korában a teológia szá-
mára is nyilvánvaló: az internacionalizáció a kontextusra 
való tekintet nélkül imperializmus. A minőség és az igaz-
ság magas mércéje folyamatos átgondolást követel arra vo-
natkozóan, hogy a közös fogalmak és defi níciók hogyan 
hatnak egymásra a különböző nyilvános kontextusokban. 

A vallás igencsak erőteljes. Amikor a vallás rossz irány-
ba megy, a dolgok is igencsak rosszra fordulhatnak. Ez az 
egyik fontos oka, hogy miért szükséges nyilvánosan be-
szélni a vallásról. A nyilvános megbeszélés jobb védelmet 
ad a vallás rossz oldalai ellen, mint a vallás privát szférá-
ba száműzése és kizárása a nyilvános intellektuális be-
szélgetésekből. 

A vallások nyilvános kritikája az olyan társadalmak-
ban, mint Svédország és Németország, gyakran nélkülö-
zi a tudást és az árnyaltságot. Túl gyakran jelentős val-
lási és teológiai tudatlanságról tesz bizonyságot. Az elő-
ítéletek ennek árnyékában növekednek. A vallás önmaga 
karikatúrájává válik: irracionális, hajlamos az erőszakra 
és konfl iktusokra, rideg, és egy olyan tudomány előtti vi-
lágnézet foglya, amelynek a fő jellemzője a természet és a 
természetfeletti kettőssége. Az alternatíva, amelyet a sze-
kuláris humanisták ajánlanak, az európai felvilágosodás 
fi lozófi ájának egyfajta második eljövetele. A felvilágosodás 
érdemeit tiszteletben tartva már nem a 18–19. században 
élünk. A felvilágosodás antropológiája mind a modern teo-
lógiában, mind a modern természettudományban elavult-
nak bizonyult. Ezért szükség van a teológia nyilvános sze-
repére annak érdekében, hogy javítsuk a vallás kortárs kri-
tikájának minőségét. 

A vallás nyilvános szerepére azok a kihívások szólíta-
nak, amelyekkel az emberiség ma szembenéz. Hadd hoz-
zak néhány példát: a környezeti kihívások és az éghajlati 
problémák talán a legégetőbbek. Új szövetségek alakultak 
a hívő emberek, a különböző hitű emberek és természettu-
dósok között. Az Economist már 2007-ben jelentette: „A vi-
lág több pontján is a szekuláris zöldek és vallásos embe-
rek ugyanazon az oldalon találják magukat a nyilvános vi-
tákban: néha habozva, néha taktikusan, néha pedig attól 
a közös érzéstől lelkesítve, hogy valami mélyen közös van 
bennük.” (Heaf 2007)

A biológus Edward O. Wilson, akinek a ’70-es évek-
ben a szociobiológiáról publikált könyve és a vallásra vo-
natkozó kritikus nézetei is jól ismertek, 2006-os könyvé-
ben kifejezetten a vallás felé fordult: A Teremtés: felhívás 
az élet megmentésére a Földön. A könyvet úgy írta, mint 
levelet egy képzeletbeli baptista lelkipásztornak. Az üze-
net a következő: „Pásztor, szükségünk van a segítségedre. 

A teremtés a Föld dicsősége. Nézzük meg, hogy nem tu-
dunk-e együtt dolgozni a megmentésén, mivel a tudomány 
és a vallás a két legerősebb társadalmi erő a Földön. Ké-
pesek vagyunk rá.”2 Hasonló gondolatok találhatók a val-
lástudós Mary Evelyn Tucker munkájában. Ő az egyik ve-
zetője a Religions of the World and Ecology (A világ vallá-
sai és az ökológia) projektnek, amely már egy sokkötetes 
könyvsorozatot eredményezett a Harvard Egyetem Világ-
vallásokat Tanulmányozó Központjával közösen. Az ok, 
amiért kiáll a vallás nyilvános szerepe mellett: „A vallá-
sok kulturális integritást, spirituális mélységet és morá-
lis erőt adnak, amely a szekuláris megközelítésből hiány-
zik.” (Heaf 2007) Ez a fejlemény fi gyelmet és elemzést kí-
ván a teológia részéről. Amit Wilson és Tucker javasol, az 
több, mint amit hagyományosan párbeszéd (dialógus) cí-
mén folytatnak. Ez már inkább „párgyakorlat” (diapraxis). 
„Van egy feladatunk, amelyet el kell végeznünk” – ahogyan 
Wilson megfogalmazza. 

2008-ban Anders Wejryd, a Svéd Egyház érseke egy 
nemzetközi, vallásközi klímatalálkozót hívott össze Uppsa-
lában. Ez a Vallásközi klímakiáltvány megjelenéséhez veze-
tett.3 A kiáltvány azóta elterjedt, és többször idézték nem-
zetközi szinten, például 2012-ben egy felhívással kapcso-
latban a Rio +20-ról, amelyet többek közt a dalai láma is 
aláírt. Az Egyházak Világtanácsán belül is hivatkoznak rá 
a klímával foglakozó munkájukban.4 Néhány idézet a Re-
mény a jövőért című kiáltványból:

„A világ vallásai erőforrásai lehetnek az életvitel és fo-
gyasztói szokások terén létrejövő változásoknak. A vallá-
sos hit maradandóan erős hatás a jóra, az emberiség csa-
ládjának jelentős részében. Mi a felelősség és a hit szelle-
mében vállaljuk ezt a küldetést. […]

A föld számára a megváltás többről szól, mint új tech-
nológia és zöld gazdaság. A megváltás az emberi lények 
belső életéről szól. […]

Ösztönözzük a politikai és vallási vezetőket, hogy vál-
laljanak felelősséget bolygónk jövőjéért, az életkörülmé-
nyek és a lakhatás megóvásáért az új nemzedékek számá-
ra. Erről biztosítja őket a világ vallási hagyományainak 
támogatása és együttműködése. A klímaválság alapvető 
lelki kérdés az emberiség túléléséért a Föld bolygón. […]”5

Napjainkban sok kihívásról lehet hasonlókat monda-
ni, amelyekkel az emberiség szembenéz. A jó megoldások 
a tudomány, a technológia, a teológia és a vallási bölcses-
ség legjobb ismereteit igénylik. Ez vonatkozik a népesség 
kérdésére, valamint a HIV/AIDS-járványra. Az utóbbi eset-

 2 www.pbs.org/wnet/religionandethics/week1012/profi le.html.
 3 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664984.
 4 Jelenleg elérhető pl.: http://www.pelicanweb.org/solisustv08n03pa-
ge9.html. (Megtekintés: 2019. július 4.)
 5 Uppsala Interfaith Climate Manifesto 2008, 10, 11, 13. Jelenleg el-
érhető pl.: http://gdrights.org/wp-content/uploads/2009/03/hope-for-
the-future.pdf. (Letöltés: 2019. július 4.)
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ben a teológiák közötti különbségek valóban az élet és ha-
lál közötti különbséggel lehetnek egyenlők az emberek szá-
mára. A kérdés tehát nem az, hogy nyilvános-e a teológia, 
hanem hogy miképpen nyilvános. 

Brit kutatók megvizsgálták, hogyan beszélnek az em-
berek etikai kérdésekről. Elemzéseik szerint az emberek 
gyakran vetnek fel teológiai kérdéseket, és ezeket a kér-
déseket sokszor félreértelmezik a szakértők és a média is. 
A szakértők rendszerint egy-egy műszaki vagy jogi kér-
déshez ragaszkodnak, és fi gyelmen kívül hagyják a széle-
sebb körű egzisztenciális kérdéseket; a média ugyanazokat 
a kérdéseket gyakran érzelmi és irracionális beszédként ke-
zeli. A következmény: súlyos hiányosság a kommunikáci-
óban. Ez meglehetősen komoly helyzet lehet a demokrati-
kus államokban, mivel a demokrácia a sikeres nyilvános 
kommunikációtól függ.

A brit kutatók, akik a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekkel kapcsolatos kommunikációt vizsgálták, 
erre a következtetésre jutottak: „A teológiai távlatok ma 
elengedhetetlenek lehetnek abban, hogy segítsenek meg-
magyarázni a nagyrészt világi intézményeknek azok-
nak a konfl iktusoknak a forrásait és dinamikáját, ame-
lyek most azzal fenyegetnek, hogy megbénítják annak 
fejlődését, amit a 21. század csúcstechnológiájának tar-
tunk.” (Deane-Drummond et al. 2003, 22. o.) Ha igazuk 
van, akkor a teológia nyilvános szerepe nem egy marok-
nyi hívő vágyálma, hanem a demokratikus társadalom 
szükséges eleme. 

Ez kihívás mindazoknak, akik azzal szoktak érvelni, 
hogy egy demokratikus, multikulturális társadalom semle-
ges, vallásmentes nyilvános központot igényel. A Nagy-Bri-
tanniából származó kutatás ehelyett azt sugallja, hogy a 
teológiai párbeszéd éppen a demokratikus és multikultu-
rálisan demokratikus társadalom működéséhez szükséges 
a nyilvános szférában. 

Sok területen jó együttműködésre van szükség a legjobb 
tudományos, technológiai és teológiai ismeretek és készsé-
gek között. A vallás tanításainak kifejezése és szertartásai 
erőteljesek, ugyanakkor meg is változtathatók. Az új kihí-
vások új szövetségeket alakítanak ki a vallási közösségek 
között. Eközben a világ vallási földrajzát néhány meglepő 
változás írhatja át. 

A teológia nyilvános szerepe nemcsak lehetséges, ha-
nem szükséges is. Nem az a kérdés, hogy van-e nyilvános 
szerepe a teológiának, hanem az, hogy miképpen tudja be-
tölteni ezt a szerepet. Ez elemző és értelmező szerep, vala-
mint hídépítő, hallgató, beszélő és cselekvő szerep. A teoló-
gia nyilvánosságbeli helyének jelenleg nemcsak párbeszé-
desnek kell lennie, hanem a párbeszéd által formálódónak, 
diapraktikusnak is, közös elkötelezettséggel, közérdekű 
kérdésekkel. Továbbá ennek a nyilvános helynek egyre in-
kább nemzetközi és vallásközi jellegűnek kell lennie. Ke-
resztény teológus számára az ilyen elkötelezettség motívu-

ma egyszerű, de erős. Luther Márton rámutatott a lényeg-
re: „Tele van a világ Istennel. Minden sikátorban, a saját 
ajtódnál ott találod Krisztust. Ne az égre bámulj.”6

A hívők és a vallási vezetők vajon 

készen állnak a kihívásra?

A válasz, amelyet adnék, úgy szól, hogy még nem. Olyan 
erők is hatnak, amelyek megakadályozzák, hogy ez bekö-
vetkezzen. Két tendencia van, amely aggodalommal tölt el 
engem: a hajlam, hogy visszavonuljunk a világ égető prob-
lémáitól, és a hajlam, hogy inkább fogyasztóként cseleked-
jünk, mint polgárként. A növekvő polarizáció világában ez 
utóbbi még veszélyesebb.

Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt az Eurobarométer fel-
mérést végzett az európai emberek és a biotechnológia vi-
szonyáról, és néhány felkavaró tényt mutatott ki a vallási 
közösségekről.7 A negatív válaszadás arra a kérdésre, hogy 
valaki beszélgetett-e már valaha biotechnológiai kérdések-
ről, összefüggést mutatott a vallásos hajlandóság mérté-
kével. Azoknak az embereknek a 66 százaléka, akik „szél-
sőségesen vallásosként” jellemezték magukat, még soha 
senkivel nem beszélt a modern biotechnológiáról; az ag-
nosztikusoknak csak 26 százaléka nem beszélt soha erről 
a témáról. A különbség kisebb volt „az egészen vallásosak” 
53 és az „ateisták” 41 százaléka között, de még mindig mar-
káns. Az adatok társadalmi elemzése azt mutatja, hogy sok 
tekintetben a vallásos emberek kevésbé voltak tájékozottak 
és elkötelezettek az ilyen fontos kérdésekben, amelyek a de-
mokratikus állam polgárságára vonatkoztak, mint ameny-
nyire agnosztikus és ateista társaik. Miközben a vallásos 
és spirituális értékek a közérdeklődés számos témájára vo-
natkoznak, és a vallási hagyományok olyan erőteljes fogal-
mak birtokában vannak, amelyek elősegíthetik az eszme-
csere színvonalának emelését, amelyet gyakran az érzel-
mek és megcsontosodott vélemények korlátoznak, aközben 
úgy tűnik, nem jó sáfárai annak, hogy ezeket a forrásokat 
a gyümölcsöző és sikeres nyilvános párbeszéd számára el-
érhetővé tegyék. Nagyon örülnék, ha meg tudnának győz-
ni arról, hogy ez a helyzet az elmúlt tizenöt évben megvál-
tozott, de nem vagyok biztos benne.

Másodszor egyre több kapcsolatunkban hajlunk afelé, 
hogy inkább vásárlóként és fogyasztóként kezeljenek min-
ket, mint polgárokként. A fogyasztók egyfajta szabadság-
gal vannak elfoglalva, név szerint a választás szabadságá-
val a mások által biztosított alternatívák között, az egé-

 6 „Also ist die Welt vol von Gott. In allen gassen, vor deiner thür 
fi ndest du Christum. Gaff  nicht ynn himel.” Predigt am 30. September 
1526 (Mt 22,34kk alapján). WA 20: 514.
 7 Eurobarometer on the Europeans and Biotechnology, az adatok 
1999-ből valók.
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szen passzív választás értelmében. Ez azonnal megváltozik, 
amint a fogyasztókra úgy tekintenek, és ők is úgy tekinte-
nek magukra, mint polgárokra, akik képesek arra, hogy 
a fogyasztás technikai problémáit a jó társadalom alakí-
tásának problémáivá fordítsák át. A különbség, amelyet 
ez a perspektívaváltás hoz, ahhoz a különbséghez hason-
ló, amikor a közvéleményt vagy teológiai alátámasztással, 
vagy pedig anélkül próbálják értelmezni. Az állampolgár-
ság eszméjével összehasonlítva a fogyasztói perspektíva bi-
zonyos redukcionista hiányosságokkal jár együtt. Bár a vá-
lasztás szabadsága önmagában fontos, a hatásai negatívak, 
amikor elkülönül az alapvető értékektől.

Én egy eléggé gazdag egyházból jövök, amelynek évti-
zedek óta megvan a lehetősége, hogy személyzetet alkal-
mazzon a különböző feladatok elvégzésére. Ennek elég sok 
előnye van. Egy fogyasztásra irányuló kultúrában azonban 
ez a fajta gazdagság az egyházban is elősegíti a fogyasztói 
viselkedést, és az egyház önértelmezését is újrafogalmaz-
za. Ahelyett, hogy Isten népe lenne, akik a keresztségben 
arra hívattak, hogy szavakban és tettekben szeressék Istent 
és a felebarátot, az egyház olyan hellyé vált, ahol a szak-
emberek vallásos élményt nyújtanak a fogyasztóknak. Va-
lójában ez halált hozó kultúra, ellentétes azzal, ahogyan a 
keresztény egyház önmagát értelmezi, akkor is, ha evan-
gélikus egyház.

Ahogyan Martin Junge, az LVSZ főtitkára megjegyez-
te: „A kilencvenöt tételnek az képessége, hogy összekösse 
a népet és egy korabeli társadalmi vitát, Luther lelkipász-
tori motivációjához, a szenvedő felebarát iránti diakóniai 
elkötelezettségéhez kapcsolódott, ezek inspirálták őt, hogy 
megvitatásra ajánlja ezeket a tételeket.” (Junge 2015, 64. o.)

Az inkarnációban való hit, Isten emberré válása Jézus 
Krisztusban központi szereppel bír a keresztény hagyo-
mányban, és úgy értelmezzük, mint Isten akaratának ki-
fejezését, hogy szeretettel legyen a világ és üdvössége iránt. 
Ezen az alapon „hitük miatt az egyházak elragadtatnak egy 
mennyei áradatban, amely kiviszi őket a világba. Ennélfog-
va a nyilvánosság az egyetlen természetes helye az egyház 
létezésének.” (Uo. 65. o.)

„Mivel az egyház Isten örök és állandó mozgásának ré-
szeként értelmezi önmagát a teremtés és minden emberi 
lény felé, ennélfogva küldetése van a nyilvánossághoz, és 
polgárságot szerez. Itt van polgárságának gyökere.” (Uo.)

Engedjék meg, hogy összefoglalásként még egy idézetet 
megosszak Jungétól, amely az ő jelentős globális tapaszta-
latából származik: „Ismerek egy jellemző vonást, amelyet 
ismételten láttam különböző felekezetekben szerte a vilá-
gon: Az a képességük, hogy elhelyezzék magukat a nyil-
vánosság terében, kéz a kézben jár a világ és az emberek 
iránti szerető elkötelezettségükkel. Üzenetük érvényessé-
gének próbája az, hogy képesek hallgatni, látni, tapintani, 
kísérni és megkülönböztetni, majd felajánlani meglátása-
ikat a hit gazdag és mély kincseiből. A felebarát szeretete 
az, amely a nyilvánosságra segíti a teológiai felismeréseket 
és kincseket, néha éppen azáltal, hogy fi noman ébrenlétre 
csókolja ezeket a felismeréseket és kincseket a békés, más-
kor pedig éppen a nyugtalan álomból.” (Uo. 64. o.)
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Hitmegélés az evangélikus középiskolákban
g  F Á B R I  G Y Ö R G Y  –  K I S S N É  V I S Z K E T  M Ó N I K A

Mitől evangélikusok/keresztények az evangélikus fenntar-
tású iskolák? Gyakori kérdés ez egyházunkban, amire az in-
tuitív válasz(ok)ban általában összemosódnak az érzelmi, 
egyháztörténeti, pedagógiai, missziós és egyházpolitikai 
dimenziók. Empirikus szociálpszichológiai vizsgálatunk 
ehhez a gondolkodáshoz a diákok hitmegélésének feltér-
képezésével járul hozzá. Legfontosabb eredménye annak 
kimutatása, hogy az erős evangélikus hagyományok és élő 
gyülekezeti környezet (amelyek egyben a családi hátteret 
is kifejezik) mellett az iskolalelkész feladatvállalása, telje-
sítménye a meghatározó a középiskolások hitfejlődésében 
– így azután az országos összkép igen jelentős iskolák kö-
zötti különbségeket takar.

A Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából 
empirikus tudományos kutatást végeztünk, amely az evan-
gélikus fenntartású iskolák szerepét tárta fel a diákok hitfej-
lődésében és az egyházhoz való tartozás érzésének alaku-
lásában.1 Itt azokat a tanulságokat foglaljuk össze, amelyek 
hasznosak lehetnek a lelkészi és teológiai továbbgondo-
lás számára.

Módszertan, kérdésfelvetések, vallásdemográfi ai 

adottságok

Az előzetes szakértői beszélgetések és szakirodalmi tájé-
kozódás alapján a következő tematikus csomópontokat 
alakítottuk ki:

• Az evangélikus iskolák jellemzői az oda járó gyerme-
kek hitmegélése szempontjából (milyen iskolai vagy 
iskolán kívüli tényezők erősítik/gyengítik a hitmegé-
lését?), különös tekintettel a család, az iskolalelkész, 
a pedagógusok, a gyülekezet szerepére.

• Melyek, illetve milyenek azok a hatások, amelyek be-
folyásolják az iskolán keresztül a gyermekek evangé-
likus/vallásos elköteleződését, milyenek a közösségi 
alkalmak, ezek hogyan hatnak erre?

• Mivel segíti a vallásos jóllétet (wellbeing), erőforrá-

 1 A kutatás célcsoportját az evangélikus fenntartású iskolák 10-12. 
évfolyamos, evangélikus hittanra járó tanulói alkották. A felmérésben 
személyesen, anonim módon kitöltött kérdőívekkel kérdeztük a diáko-
kat 2017 decemberében és 2018 januárjában. Az 1865 fős célcsoportból 
1151 válaszoló volt, ami mutatja a minta erősségét. A kutatás az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem Melanchton Szakkollégiumának kere-
tében zajlott, irányítását és szakmai feldolgozását az ELTE Pedagógiai 
és Pszichológiai Karának Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportja 
végezte dr. Kissné Viszket Mónika és dr. Fábri György vezetésével.

sokat az iskola, milyen a diákok viszonya a spiritu-
alitáshoz?

• Mindebben milyen jellegű és milyen lehet a pedagó-
gusok szerepe, fi gyelemmel arra, hogy vallási-kultu-
rális hátterük sokszínű?

Az ehhez használt kérdőív nemzetközi standardok alap-
ján készült a következő tárgykörökben:

• Kritika utáni vallásosság kérdőív
• A spirituális megélés mérésére a Spiritual Well-Being 

Questionnaire adaptálása
• A felekezeti identitás mérésére a Kollektív önértéke-

lés skála
• Kapcsolatok mérésére a hitre ható kapcsolatok kérdő-

íve és az iskolalelkész percepciójának kérdőíve
• Sztereotípiák a saját egyházról
• Tanulói elköteleződés skála (School Climate and Safe-

ty in Virginia High Schools 2015)
Az eredmények értékeléséhez azonban szükséges fel-

idézni az evangélikus iskolarendszer sajátosságait. A ti-
zenöt középiskolában több mint ötezer felsőbbéves diák 
tanul, de közülük kétezren sem evangélikus hittanosok. 
Az evangélikus hittant választók között a felmérésünk 
tanulsága szerint kétharmados az evangélikusok aránya, 
és 15-uk nem vallásos. A pedagógusoknak összességé-
ben legfeljebb kétötöde tartozik az evangélikus felekezet-
hez. A kutatás értelmezésében alapvető fontosságú ar-
ra is utalni, hogy ezek az országos adatok jelentős isko-
lai különbségeket fednek el. Például akad olyan iskolánk, 
amelyben a 11-ot alig haladja meg az evangélikus hitta-
nos arány, míg másutt 68, a pedagógusoknál pedig 2,8 
és 88,5 a két véglet.

Mindebből az is következik, hogy az összesített adatso-
rok az általános kép szükségképpeni vázolása mellett leg-
inkább arra szolgálnak, hogy az egyes iskolák eltérő sajá-
tosságait értelmezni tudjuk.

Országos tendenciák a hitmegélésben

A vallásos önjellemzést tekintve az evangélikus hitta-
nosok egytizede mondja azt magáról, hogy az egyháza 
tanításait követve vallásos. Meghökkenhetünk ezen az 
arányon, de nem árt fi gyelembe venni, hogy minden ál-
talános kutatás szerint ennek a korosztálynak legfeljebb 
3-5-a gondolja így, tehát az evangélikus iskolákban több 
mint kétszeres az egyháziasan vallásosok jelenléte. Négy-
szer ennyien vannak, akik a maguk módján vallásosak, 
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tehát kevéssel több mint a diákok fele vallásos valami-
lyen módon. Egynegyedes azoknak az aránya, akik nem 
vagy kifejezetten nem vallásosak, ami azt jelenti, hogy 
több mint másfélszer annyian nem éreznek vallásos hitet, 
mint amennyiüknek nincs felekezeti-vallásos kötődése. 
Legnagyobb arányban egyébként a református diákok 
vallásosak, a katolikusok lényegesen kevésbé, az evan-
gélikusoknál a maguk módján vallásosak aránya maga-
sabb az átlagnál.

Mindebben, nem meglepő módon, a családi háttér 
az elsődlegesen meghatározó. Szüleik vallásosságát te-
kintve szinte megegyezik a diákok beszámolója szerint 
az egyháziasan vallásosok aránya a diákokéval (11). 
Lényegesen kevesebben vannak a maguk módján val-
lásosnak gondoltak (20,3), miközben a „van, aki val-
lásos, van, aki nem” kategóriába 28,8 tartozik. Így kö-
zel azonos, 26-os a vallástalan szülői háttér a nem val-
lásos diákokéval.

Azt is tapasztaljuk, hogy ahol nem vallásos a családi 
háttér, ott gyakorlatilag nincs egyházi tanítást követő di-
ák, illetve ahol nem vallásos a család, ott sokkal több di-
ák mondja nem vallásosnak magát. Ahol bizonytalan vagy 

vegyes a szülők vallásossága, ott a gyerekek többsége (55-
a) vallásosnak mondja magát a maga módján, 7-uk pedig 
az egyház tanítását követő vallásosnak. Az általános kor-
reláció is igen erős az egyéni és családi vallásosság között, 
(0,68 az érték, ami igen magas, az apa vallásosságával 0,5, 
az anyáéval 0,4). Sőt, a vallásosság-hitmegélés mutatók 
mindegyikében szignifi káns eltérés van a család vallásos 
megítélése mentén. A vallásosabb családokban magasab-
bak az iskola iránti és az egyház melletti elköteleződés, va-
lamint a vallási jóllét értékei is.

Az persze, hogy mit jelent „vallásosnak” lenni, ebben 
az életkorban meglehetősen képlékeny. Ha vallási tételek 
elfogadását vizsgáljuk, azt látni, hogy ilyenként kiemel-
kedően magas a „Jézus Krisztus Isten fi a” állítás szerep-
lése (45 teljes mértékben, 19 inkább elfogadja), amit a 
halál utáni élet (34 + 23), az Istenben való hit (36 + 
19) és az általános gondviselés (33 + 21) tétele követ. 
A hitmegélés személyessége és a keresztényi mivoltról va-
ló kép kevésbé átélt, hasonlóan a világ isteni teremtettsé-
géhez. Úgy jellemezhetjük összességében, hogy a hittanó-
rán tanultakat elsajátítják a diákok, de személyes életük-
ben mindez kevésbé van jelen.

1. ábra. Mennyire fogadod el a következő állításokat?

A vallásosság jellegét az is mutatja, hogy a keresztény-
ség, a hitgyakorlás kérdéseiben milyen álláspontokról, ér-
zületekről számolnak be a diákok. Az előzőekhez hason-
lóan a hittanoktatás hatását mutatja, hogy a biblikusság 
mennyire elfogadott: azzal a kijelentéssel, hogy „A Biblia 
mély igazságot tartalmaz, amely csak személyes keresés-
sel tárul fel”, értenek egyet a legnagyobb arányban: kö-
zel negyedük a „Tökéletesen egyetértek” viszonyulást vá-
lasztotta, összességében pedig a hétfokozatú skálán 49 
a pozitív tartományba helyezte véleményét. Ettől 5-kal 

elmarad annak a kijelentésnek a támogatottsága, hogy 
„A sok igazságtalanság ellenére, amelyet a kereszténység 
sok emberrel szemben elkövetett, Krisztus üzenetét ér-
tékesnek tartom”, de ennek a két véleménynek a kiemel-
kedő elfogadottsága így is mutatja, hogy a tanítás elfoga-
dása a leginkább jellemző. Ez az elfogadás ugyanakkor 
nagymértékű nyitottsággal jár együtt, amit az bizonyít 
elsősorban, a legnagyobb egyetértést (50) az a kijelen-
tés élvezi, miszerint „Tudatában vagyok annak, hogy vi-
lágnézeti felfogásom csak egy lehetőség sok más mellett”.
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A hitmegélés motívumai

A vallási életről, egyházról, hitelvekről való vélekedések 
természetesen nagyban befolyásolják a diákok hitmegélé-
sét és hitfejlődését is, azonban önmagukban nem fejezik ki 
ezeket. Közvetett kérdésekkel feltárva tematizáltuk ezért az 
evangélikus hittanra járók viszonyát iskolájukhoz, egyházi 
közösségükhöz és a vallásos hithez. Az összképben is visz-
szaköszön az egyházról és világról való vélekedések fő sajá-
tosságai közül néhány: mindenekelőtt a vallásos nevelésben 
érvényesülő nyitottság, értékcentrikusság, a csodaüzenet 
elfogadása, és nagy hangsúllyal az egyházukhoz tartozás 
vállalása, pozitív megélése. A vallásos jóllét tekintetében 
viszont inkább negatív irányban látunk szórást, különösen 
a transzcendens spiritualitásban. A második naivitás hitfej-
lődési szakasza is jóval több negatív szórásértéket mutat, de 
ez a korosztályi adottságokat fi gyelembe véve nem meglepő.

Nincs közvetlen hitmegélési relevanciája, de tanulsá-
gos a diákok viszonya az iskolájukhoz. Miközben a nega-
tív szórás közel azonos az érzelmi és a feladat-elkötelező-

désben, jelentősen különbözik a pozitív szórás mértéke. 
Lefordítva a statisztikai összefüggést: az evangélikus hit-
tanosok nagy többségükben általában igyekeznek az isko-
lai követelményeknek megfelelni, viszont többen szeretik 
az átlagosnál jobban az iskolájukat.

Az iskoláknak ez a jellegzetessége derül ki abból is, 
hogy milyen területeken érzik leginkább az intézményük 
hatásait. Azt kérdeztük, mennyire jellemző iskolájukra az, 
hogy segíti, hogy a diákok

• felismerjék, mi az értelmes és észszerű, és aszerint 
cselekedjenek;

• a közösség javát tartsák szem előtt, és értékeljék a 
sokszínűséget, hogy mások vagyunk;

• akarjanak tanulni, ismereteket szerezni, megérte-
ni dolgokat;

• átérezzék, mennyire csodálatos a teremtett világunk;
• elgondolásai áthassák viselkedésüket, és érzékenyeb-

bé váljanak más emberek viselkedésére;
• értsék és átlássák, milyen erkölcsi és vallásos elkép-

zelések vezetik őket;

  Inkább egyetért Inkább nem ért egyet

Csak a nagy hagyományú vallások biztosítják, hogy eljussunk Istenhez. 11,6 73,0

Fontos vallási kérdésekre csak pap adhat választ. 12,9 73,8

A hit egy gyenge személyiség megnyilvánulása. 13,7 70,7

Úgy gondolom, hogy a bibliai elbeszéléseket szó szerint kell venni, úgy, ahogy azokat leírták. 13,7 66,8

Minden vallási kérdésre csak egyetlen helyes válasz létezik. 14,5 69,0

Csak akkor élhet értelmes életet az ember, ha hívő. 15,0 69,4

A vallás az egyetlen, amely minden szempontból értelmet ad az életnek. 20,2 63,0

Az emberről és a világról szóló tudományos magyarázatok a vallási magyarázatokat feleslegessé tették. 20,5 58,9

Az Abszolútumról szóló kijelentések, mint például a dogmák, mindig viszonylagosak maradnak, mivel 

azokat adott pillanatban élő emberek jelentették ki.
23,0 44,1

A bibliai történetek világa olyan távol van tőlünk, hogy nagyon kicsi a jelentősége számunkra. 24,9 57,9

A hit inkább szép álom, amely illúziónak tűnik akkor, amikor az ember szembesül az élet keménységével. 27,9 52,9

Túl sok emberre gyakoroltak nyomást Isten nevében ahhoz, hogy hinni lehessen. 28,1 53,1

A Biblia mély igazságot tartalmaz, amely csak személyes kereséssel tárul fel. 34,4 43,6

Minden Istenről szóló kijelentést meghatároz az a kor, amelyben megfogalmazták. 35,3 38,4

Bár sok olyan dologgal nem értek egyet, ami a múltban a kereszténység nevében történt, mégis 

kereszténynek nevezem magam.
36,1 44,8

A sok igazságtalanság ellenére, amelyet a kereszténység sok emberrel szemben elkövetett, Krisztus 

üzenetét értékesnek tartom.
44,8 32,8

A Biblia, annak ellenére, hogy a miénktől teljesen eltérő történelmi helyzetben íródott, fontos üzenetet 

tartalmaz.
48,7 31,4

Tudatában vagyok annak, hogy világnézeti felfogásom csak egy lehetőség sok más mellett. 50,3 25,5

1. táblázat. Személyes véleményed, tapasztalataid alapján… (1–7 skála, n = 1151)
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• felismerjék és elismerjék előítéleteiket, amikor elha-
markodottan ítélkeztek;

• kíváncsivá váljanak a teremtett világra;
• lássák, hogy léteznek különböző vélemények, néze-

tek, meggyőződések a hit kérdésével kapcsolatban;
• mások tiszteletben tartásával, észszerűen érveljenek 

erkölcsi és hitbéli kérdésekben;
• meg merjék fogalmazni a véleményüket, merjék vál-

lalni félelem nélkül önmagukat;
• megértsék, hogy a tudás mindig véges, és a világ több 

annál, mint amit tudhatunk róla;

• megértsék, hogy az ember igazsága sosem teljes, több-
féle megközelítés lehetséges;

• ne az első benyomások alapján ítéljenek, maradja-
nak nyitottak;

• tudják, hogy mindenki egyedi ember, és bízzanak 
magukban mint egyedi emberben;

• tudjanak másoktól is tanulni, legyenek nyitottak a 
vélemények sokszínűségére.

• Itt is a nyitottság és önállóság mutatkozott a legin-
kább jellemzőnek:

2. ábra. Hitmegélési jellemzők (n = 1511)

3. ábra. Az iskolám segít, hogy…

a diákok lássák, léteznek különböző vélemények, nézetek, meggyőződések a hit kérdéseivel kapcsolatban

a diákok meg merjék fogalmazni a véleményüket, merjék vállalni félelem nélkül önmagukat

a diákok tudjanak másoktól is tanulni, legyenek nyito  ak a vélemények sokszínűségére

a diákok ne az első benyomások alapján ítéljenek, maradjanak nyito  ak

a diákok akarjanak tanulni, ismereteket szerezni, megérteni dolgokat

a diákok tudják, hogy mindenki egyedi ember, és bízzanak magukban mint egyedi emberben

a diákok mások  szteletben tartásával, észszerűen érveljenek erkölcsi és hitbeli kérdésekben

a diákok a közösség javát tartsák szem elő  , és értékeljék a sokszínűséget, azt, hogy mások vagyunk

a diákok megértsék, hogy a tudás mindig véges, és a világ több annál, mint amit tudhatunk róla

a diákok megértsék, hogy az ember igazsága sosem teljes, többféle megközelítés lehetséges

a diákok felismerjék, mi az értelmes és észszerű, és aszerint cselekedjenek

a diákok értsék és átlássák, milyen erkölcsi és vallásos elképzelések veze  k őket

a diákok kíváncsivá váljanak a teremte   világra

a diákok felismerjék és elismerjék előítéleteiket, amikor elhamarkodo  an ítélkeztek

a diákok átérezzék, mennyire csodálatos a teremte   világunk

a diákok elgondolásai áthassák viselkedésüket, és érzékenyebbé váljanak más emberek viselkedésére

Teljes mértékben jellemző Inkább jellemző Jellemző is, meg nem is Kevésbé jellemző Egyáltalán nem jellemző Válaszhiány
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A lelkészek szerepe

Miközben magában a vallásosságban, mint láttuk, a csa-
ládi háttér a meghatározó, a hitmegélés motívumainak 
formálódásában egyértelműen az iskolai és gyülekezeti lel-

készek, valamint a hittanoktatók hatása a domináns. (Ter-
mészetesen a vallásosság itt is szerepet játszik: a magukat 
vallásosabbnak megítélő gyerekekre inkább igaz, hogy az 
iskolalelkészek erősítik a hitüket, mint a magukat kevésbé 
vagy nem vallásosnak tekintő gyerekeknél.)

  Teljesen jellemző Inkább jellemző Jellemző is, meg nem is Inkább nem jellemző Egyáltalán nem jellemző

Példakép 11,1 13,8 18,8 20,3 33,1

Aki erősíti a hitemet 19,7 19,4 19,4 14,4 24

Támasz 16,2 18,3 21 17,8 23,6

Aki megért 17,8 22,2 19,8 15,9 21

Aki az életre tanít 18,8 21,7 20,5 15,6 20,4

Kedves ismerős 20,2 22,5 20,2 14,7 19,1

Lelki vezető 19,5 25,1 22,5 12,3 17,9

Útmutató felnőtt 20,9 27,7 21,6 12,8 14,2

Programszervező 15,2 25,6 27,6 15,5 13,4

Ismeretek átadója 26,3 29,2 21,3 10,2 10,1

4. ábra. Kik azok, akik segítenek téged a hit megélésében? (n = 1511)

 Az iskolalelkészek hatása attól is függ, hogy milyen sze-
repben látják őket a diákok. Az alábbi táblázatban szem-
beötlő, hogy a leginkább megélt iskolalelkészi szerep a is-
meretátadáshoz, neveléshez kapcsolódik (ez visszautal a 
hitmegélés sajátosságaiból arra, hogy elsajátított ismeret az 

inkább említett), míg a leginkább nem jellemzőnek tekin-
tett szerepek között a támasz és a hitmegerősítő is szerepel. 
Legkevésbé példaképnek tekintik a diákok az iskolalelkészt, 
ami ugyan érinti a hitmegélést, de inkább vagy életkori sa-
játosságokra, vagy az érintettek személyes fellépésére utal.

2. táblázat. Mennyire jellemző az iskolalelkészre szerinted? (1–7 skála, n = 1151)
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Akár a lelkészt, akár a hitoktatót tekintjük, nagyon erős 
a kapcsolat a hitmegélésben játszott szerepük, illetve a diá-
kok számára a vallási tételek elfogadása és a hitfejlődésben 
a „második naivitás” szakaszába tartozás (ami a transzcen-
dencia kizárásának szinte teljes hiányával jár együtt) kö-
zött. Ugyanígy a spirituális jóllét értékei is egyértelműen 
magasabbak azoknál a diákoknál, akik számára a lelkész 
fontos hitmegélési tényező. Az is elmondható, hogy akik 
vallásos nevelést kaptak, azok nyitottabbak az iskolalel-
kész hatására.

Iskolai sajátosságok

Az országos kép ugyanakkor félrevezető lehet, ha nem vesz-
szük fi gyelembe, hogy az egyes iskolák között meglevő, igen 
jelentős különbségekből áll össze egyfajta átlaggá. Ezek 
magyarázó változói között a legjellemzőbbnek az egyhá-
zi fenntartásba történt visszakerülés dátuma bizonyult. 
A húsz évnél régebb óta evangélikus iskolák ugyanis érdem-
ben eltérnek a tíz évnél „fi atalabban evangélikus” iskoláktól 
abban, hogy:

• a gyerekek önmagukat és családjaikat vallásosabb-
nak vallják;

• gyakrabban járnak gyülekezeti alkalmakra;
• a vallási tételeket erőteljesebben elfogadják;
• inkább jellemző rájuk a hitfejlődés szempontjából 

a második naivitás szakasza, és sokkal kevésbé a 
transzcendencia kizárása;

• a spirituális jóllét skáláján magasabb az összérték és 
a transzcendencia megélésének értéke;

• jellemzően erőteljesebben felvállalják/megélik feleke-
zeti hovatartozásukat mint identitást, kollektív ön-
értékelést;

• elmondható, hogy eltérően ítélik meg az iskolalel-
kész szerepét, sokkal inkább tekintik lelki vezetőnek 
és közösségszervezőnek, mint a „fi atalabb” evangéli-
kus iskolák diákjai.

A korábban visszavett iskolák többsége esetében ugyan-
akkor a régebbi időkre és mélyebben beágyazott evangéli-
kus hagyomány is megjelenik. Az 1948 előtti időre vissza-
nyúló történelmi hátterű iskolákban pedig erősebb az iskola 
iránti elköteleződés, különös tekintettel az érzelmi oldalra, 
hasonlóan a felekezeti identitáshoz. Különösen nagy hang-
súlyú a személyes elköteleződés (büszke vagyok, hogy eh-
hez a felekezethez tartozom, jó ide tartozni…), de a nyilvá-

nos kollektív önértékelés is magasabb (inkább gondolják, 
hogy „Mások tisztelik a felekezetem tagjait”), és erősebb 
az egyházi kapcsolódás. A vallási tételeket is inkább elfo-
gadják, a SWBQ-skálán pedig magasabb értéket érnek el, 
kiemelten a transzcendencia alskálán. Az itteni diákok vá-
laszaiban a hitfejlődés szempontjából inkább megjelenik 
a második naivitás, míg ahol nincs ilyen hagyomány, ott 
a diákok a hitfejlődés ortodoxia skáláján érnek el erőtelje-
sen magasabb értéket.

Mindezek hátterében nem pusztán az eltelt idő áll. Az 
iskolai konzultációk tanulságait is fi gyelembe véve azo-
nosíthatjuk a legfontosabb tényezőket, első helyen az erős 
gyülekezeti hátteret. Ezzel egyenértékű, különösen a fő-
városi intézmények esetében az, hogy itt a sok lehetőség 
közül választható iskolákról van szó, tehát az evangéli-
kus jelleg mellett tudatos döntés történik, ami eleve való-
színűsíti a családi háttér orientáló meglétét. Az iskolalel-
készek munkájának hosszú távú stabilitása ugyancsak ki-
ütközik az adatokban.

A kutatás továbbvitele

Empirikus szociológiai, szociálpszichológiai kutatásunk 
nyomán lényegében valamennyi érintett iskola vezetőjé-
vel és iskolalelkészével találkoztunk az eredmények meg-
beszélésére, illetve több fórumot is tartottunk. Mindezek 
révén kölcsönösen pontosabb képet kaphattunk az adatok 
értelmezéséhez, így azok felhasználhatóvá váltak az isko-
lai stratégiákban. Közben külföldi felméréseket is indítot-
tunk, így nemzetközi relációba is kerülhetnek a magyar 
iskolai adatok.

Fenntartói és lelkészi oldalról a legfontosabb tanul-
ság a sokszínűség és a feladatok felismerésének igénye le-
het: missziós munkát végezni evangélikus iskoláinkban 
biztosan nem csupán annyit jelent, mint „akváriumban 
horgászni”. A világra nyitott, refl ektív, kérdező és önma-
gukat vállaló diákjaink vannak, akiknek a kétségeire, bi-
zonyosságkeresésére és hitbéli elkötelezettségeik elmélyí-
tésére kell válaszokat adnunk. Ösztönző iskolai légkörrel, 
világos küldetésű evangélikus iskolai alapelvekkel, stabil 
és az információs/nevelési versenyhelyzeteket állni ké-
pes iskolalelkészi szolgálattal, hatékony iskola- és gyüle-
kezeti lelkészi együttműködéssel, szakmailag és moráli-
san egyenszilárdságú pedagógusi környezettel, a gyüle-
kezetek felelősségvállalásával.
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Kompetenciahatárok a gyülekezeti munkában
Munkatársak, szolgatársak vagy versenytársak vagyunk?

g  G Á N C S  P É T E R

L M K - T É M Á K e

F I G Y E L Ő

 Talán nem véletlenül került az LMK-témák élére a gyüleke-
zeteinkben szolgálók együttműködési képességének vagy 
éppen együttműködési képtelenségének problematikája. 
Reménység szerint egyre többen ismerjük fel, hogy egyhá-
zunk jelene és jövője szempontjából nem az anyagi források 
előteremtése a kulcskérdés, hanem sokkal inkább a meg-
felelő humán erőforrás hiánya. Az igazán égető és sürgető 
kérdés: vajon találunk-e elhívott, elkötelezett, képzett és 
képezhető, együttműködésre kész társakat egyre bővülő 
szolgálati területeinkre?

Témánk provokatív címe fi gyelmeztet, hogy ez a társ le-
het munkatárs, szolgatárs, de rossz esetben akár verseny-
társ is. Mindez nem csupán játék a szavakkal, hiszen egy-
általán nem mindegy, hogy akivel egy csapatban játszom, 
az csupán munkatársam, akivel csak a közös munka terhe 
köt össze, vagy olyan szolgatárs, akivel közös Urunk kapcsol 
össze. Sajnos olykor megkísért minket a harmadik út, ame-
lyen versenytársként rivalizálunk egymással. Ebben a küz-
delemben nehéz megjósolni, hogy ki lesz a győztes, de egy 
biztos: a ránk bízott gyülekezeti közösség lesz a vesztes…

A téma aktualitását erősíti az az örvendetes tény is, 
hogy egyházunkban napjainkban kiemelt fi gyelmet és tá-
mogatást kap a gyülekezeti munkatársak képzésének ügye. 
Ennek jegyében hirdettük meg a toborzókampányt a talán 
már jól ismert szlogennel: „Nem jó a lelkésznek egyedül 
szolgálni… Képezzünk mellé munkatársakat!” Mint min-
den frappánsan célratörő mottó, ez is többféle értelmezési 
és félreértelmezési lehetőséget rejt magában. 

Már a szlogen első felével is lehet vitatkozni, hiszen nem 
kevesen vallják azt a kicsit cinikus „boldogmondást”, ame-
lyet először németül hallottam, és magyarra így fordítható: 
„Boldogok a lelkészlábak, amelyek egyedül állnak az oltár-
nál…” Nyersebben fogalmazva: sokszor nem jó a lelkész-
nek egyedül szolgálnia, de olykor még nehezebb másokkal 
együtt… Pontosan azért, mert nem tiszták a kompetencia-

határok, és nem világos: kinek a szolgálatában állunk. Vajon 
munkatársak, versenytársak, netán küzdőtársak vagyunk?! 

A mottó második fele is vitatható: mire, hova, kinek 
akarunk munkatársakat képezni? A lelkésznek, a lelkész 
alá? Vagy inkább a lelkész mellé rendelve, társként, part-
nerként, ahogy a szlogen tudatosan fogalmaz? Ez sem csu-
pán játék a szavakkal, hanem kardinális kérdés. Nem vé-
letlenül követeljük meg a lelkészi ajánlást a képzésre je-
lentkező gyülekezeti munkatársaktól, hiszen ennek híján 
fennállhat a reális veszélye annak, hogy „munkanélkülie-
ket” képzünk egyfajta „légüres térben”…

Örvendetes, reménykeltő, hogy a meghirdetett háromfé-
le kurzusra (révfülöpi presbiterképzés, piliscsabai missziói-
munkatárs-képzés, valamint az Üllői úti szakirányú képzés) 
több mint kétszázan jelentkeztek. Hála Istennek és a szerve-
zőknek, a révfülöpi és a piliscsabai munka már jól kitapo-
sott út, évtizedes múltra tekint vissza. Az igazi meglepetést 
az új kísérlet, az ősszel induló szakirányú képzés pozitív fo-
gadtatása jelentette. A gyermek-, illetve ifj úsági munkára, 
gyülekezeti szeretetszolgálatra és gyülekezetmenedzsment-
re felkészítő három-három őszi, illetve tavaszi szombatra 
meghirdetett képzésre közel százötven, lelkészi ajánlással 
megerősített felvételi kérelem érkezett. Úgy tűnik, lelkésze-
ink többsége is felismerte saját kompetenciahatárait, és tá-
mogatja, hogy gyülekezetében ezekre a szolgálati területekre 
szakosított, felkészített munkatársak, szolgatársak lépjenek.

Hiszen tudjuk, hogy hamis álom a „polihisztor” lelkész 
mítosza, aki egyszerre ékesen szóló igehirdető, türelmes 
lelkigondozó, minden korosztályt megszólítani képes taní-
tó és ráadásul még profi  menedzser, pályázatíró, valamint 
építési vállalkozó, sőt ugyanakkor családjáért élő, szerető 
házastárs és szülő is. Az ilyen önpusztító és közveszélyes 
„zsonglőrmutatvány” biztos kiégéshez, családi és gyüle-
kezeti összeomláshoz vezet, inkább előbb, mint utóbb…

Mindezt megelőzendő, az apostolok már az első gyü-
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lekezetben szembesültek saját kompetenciahatáraikkal, és 
felosztották a különböző szolgálati területeket: imádság, 
igeszolgálat, diakónia (ApCsel 6,1–7). 

A témafeldolgozásnál érdemes odafi gyelnünk Jézus csa-
patépítési munkájára is. A Mester igencsak sokszínű tanít-
ványi gárdát hívott el háromesztendős – mai kifejezéssel 
élve – „duális képzésre”, amelyben elválaszthatatlanul ösz-
szefonódott az elméleti és gyakorlati oktatás, nevelés. Ő is 
kereste, hogy vajon ki mire alkalmas, miben kompetens. 
Az ilyen „castingolásban” mindig benne rejlik a tévedés, 
a „mellényúlás” esélye is. Így például kiválasztotta a „bel-
ső kört”: Pétert, Jánost és Jakabot, akik azonban a döntő 
órában éppen úgy elaludtak, csődöt vallottak, mint a töb-
biek. Júdás a tanítványi közösség pénzügyeit „menedzsel-
hette”, de elbukásáért aligha tehető felelőssé az őt kiválasz-
tó és neki is bizalmat ajándékozó Mester…

A csapatépítés mindig kockázatot, veszélyt is hordoz ma-
gában. Lelkészek olykor érvelnek is ezzel: sokkal egyszerűbb, 
ha én intézek mindent. Akkor biztos, hogy úgy van megcsi-
nálva, ahogyan kell. Pontosabban és főleg őszintébben fogal-
mazva: ahogyan én akarom, ahogyan szerintem egyedül jó…

De a legnagyobb kockázat, ha egyedül maradunk a szol-

gálatban! Magányos „harcosként” igencsak „rossz társaság-
ba” kerülhetünk. A „civil kontroll” nemcsak hogy nélkü-
lözhetetlenül szükséges, de kifejezetten egészséges a lelké-
szi, a gyülekezeti szolgálatban is.

Témánk nemcsak a lelkészek és nem lelkészek („laiku-
sok”) együttmunkálkodása szempontjából izgalmas és ak-
tuális. Megvizsgálandó a többpapos gyülekezetek lelkészei-
nek kooperációs készsége is éppen úgy, mint a gyülekezeti 
és intézményi lelkészek közötti konstruktív összjáték esé-
lyei, illetve buktatói.
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Zene a gyülekezetben
Színvonalas szolgálat Isten színe előtt

g  P A P  K I N G A  M A R J A T T A

Pál apostol írja: „Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelem-
mel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelem-
mel is.” (1Kor 14,15b)

Hit

Az istentiszteleti zenélés biblikus alapjait az Ószövetségben 
szokás keresni. Dávidtól Óbéd-Edómon át Kórah fi aiig a 
Szent előtti megrendülés némaságából születnek az imádat, 
a bűnbánat vagy éppen az örvendezés hangjai. A mai szol-
gálók a Krisztusban mellénk álló Isten közelségében élik 
meg hivatásukat: a zenei szolgálat megszólítottságunkra 
adott felelet.

Szakmaiság

A szent cél érdekében elengedhetetlen, hogy
• az egyházi év adott szakának megfelelő,
• tiszta teológiai tartalmú művek szólaljanak meg kö-

zösségeinkben,

• az adott előadói apparátus (magyarul a zenélésre kap-
ható személyek) számára alkalmas felrakásban.

a) Az egyházi év tematikus rendjében újra és újra átélhet-
jük az üdvtörténet sokféle ajándékát, amely életünk előre-
haladtával szükségképpen minden évben újszerű módon 
válik személyessé. Az igerend követése mellett a gyüleke-
zeti énekek megválasztása és a zenei szolgálatok tartalma 
egyaránt támogatja ezt a hitmélyítő folyamatot: ezzel a fele-
lősséggel igyekezzünk minden egyes döntési ponton – leg-
alább a magunk számára – megindokolni választásainkat. 
A graduálénekeknek és heti énekeknek az Útmutatóban, 
Gyülekezeti liturgikus könyvben és a honlapon elérhető 
jegyzéke jó kiindulópont.

Kérdések

• Megoldható lenne, hogy legalább a nagyobb ünnep-
körök (advent–karácsony–vízkereszt, böjti és hús-
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véti idő, pünkösd és Szentháromság ünnepe) egy-
egy kiemelt pontján zenei szolgálatot iktassunk be 
alkalmainkba?

• Ha fi gurális zenét játszó orgonista, önálló szolgála-
tokat vállaló énekkar van a közösségben, működik 
rendszeres egyeztetés a zenész(ek) és a lelkész(ek) 
között? Ha a lelkész a kiírt igétől eltérő szakaszt vá-
laszt, jelzi ezt az alkalomra vele együtt készülő ze-
nész kollégának?

b) A tiszta tanítás alapvető hitvallásbeli követelménye (CA 
VII) a zenei szolgálatokra nézve is irányadó. Az Evangélikus 
énekeskönyv (1982) mellett az Evangélikus istentisztelet – 
Gyülekezeti liturgikus könyv (2007) veretes szövegű és kor-
társ fordítású énekei, gazdag zsoltár- és himnuszanyaga is 
évszázadok hitélményét közvetítő, teológiai szempontból 
megrostált anyag. A 21. században születő kompozíciókat is 
a korábbiakkal azonos mérlegen kell vizsgálnunk: biblikus 
alapon álló, lutheri reformációban gyökerező evangélikus 
tanítás jellemzi őket?

Kérdések

• Gyermekek közt végzett szolgálat esetén is ügyelünk 
az énekanyag teológiai színvonalára?

• Esküvői szolgálatok alkalmával élünk a lelkészre ru-
házott teológiai felelősséggel (ha például a pár Ave 
Maria-tételt szeretne beilleszteni a szertartásba)?

c) Sok helyen nincs lehetőség négyszólamú énekkar alakítá-
sára, de kis odafi gyeléssel sokféle jó megoldást találhatunk 
az ízléses és helyénvaló zenei szolgálatra.

• A gyülekezettel néhány jó hangú gyermek vagy bá-
tor felnőtt énekes egyszólamú éneke is váltakozhat. 
A szépen megvalósított egyszólamú ének többet ér, 
mint a gyenge többszólamú!

• A kánonirodalom gazdag választékában mindenfé-
le korosztályú és összetételű kiscsoport vagy iskolai 
osztály részére találunk liturgikus funkcióra alkal-
mas anyagot.

• A Karénekeskönyv I. és III. kötete gazdag két- és há-
romszólamú anyagot kínál énekeskönyvi énekeinkhez.

• Az Iskolai énekeskönyv könnyen játszható gitárak-
kordjaival már kis felkészüléssel is hatásosan kísér-
hetjük a tanulók énekét.

• Többszólamú letét egy-egy szólamát adott esetben 
hangszerrel (furulya, fuvola, hegedű, cselló stb.) is 
helyettesíthetjük, illetve az alternatim (a gyülekezet 
énekével váltakozó) „versszakot” játszhatja néhány 
hangszeres. Ha nincs ilyen képzettségű fi atal vagy 
felnőtt a látókörünkben, tekintsünk bátran körbe a 

településen: számos példa mutatja, hogy éppen a ze-
nei szolgálat vállalásán keresztül kerülnek be testvé-
rek az evangélium hatókörébe.

• Az egyéb akusztikus hangszerek mellett a dob (ca-
jon), elektromos és basszusgitár használata esetén is 
fektessünk hangsúlyt az igényes felkészülésre. A gyü-
lekezeti ének ritmikáját is érintő feldolgozások kon-
certszerű előadásra igen, közös éneklés vezetésére 
nem alkalmasak!

Kérdés

• Az adott közösség helyi adottságai mellett hogyan 
tudnánk csak egy lépéssel gazdagítani a zenei szol-
gálatot?

Továbbképzések

Egyházunk évente szervez szakmai konferenciát gyüle-
kezet- és zenepedagógiai kérdésekről, idén szeptember 
12–14-ig Gyenesdiáson. A fóti kántorképző továbbképző 
tanfolyamán 2019. augusztus 25–28. közt idén a kis lét-
számú kórusok karvezetői kaphatnak szakmai muníciót 
Kocsis-Holper Zoltántól.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen hamarosan 
indul egy új, harminc órás egyházzenei továbbképzés az 
ének, hittan vagy egyéb szakos tanárok, tanítók és lelké-
szek számára, amely egyben felkészít a zsinat által az evan-
gélikus iskolák számára előírt korálalapú ének-zenei tar-
talombővítés oktatására.

Kérdések

• A tanítványságra nevelés részének tekintjük az evan-
gélikus énekek és az istentisztelet elemeinek tanítá-
sát gyermekkortól a konfi rmációi oktatáson át a fel-
nőtt betérőkig?

• Ha magunk kevésbé mozgunk otthonosan az egyház-
zene egy-egy részterületén, szakítunk időt és energi-
át a tájékozódásra?

Utóirat

Mivel egyházunkban igen széles spektrumon zajlik a zenei 
munka, rövid ismertetésemben sokak számára bizonnyal 
ismerős alapinformációkat is kiemeltem. Bátorítom a lel-
kész testvéreket arra, hogy kezdjenek párbeszédet a gyüle-
kezetekben, iskolákban velük együtt szolgáló kántorokkal, 
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zenészekkel, karvezetőkkel, hiszen közös célra van elhívá-
sunk: hogy minél többeket megnyerjünk Krisztus ügyének.

Aktuális kérdésekben forduljanak bizalommal az MEE 
Kántorképző Intézete és az EHE Egyházzenei Tanszék el-
kötelezett munkatársaihoz, illetve az országos egyházze-
nei bizottság tagjaihoz, akik szívesen adnak szakmai ta-
nácsot, eligazítást.

Ajánlott irodalom 

Egyházzenei segédanyag az egyházi év vasárnapjaihoz. https://
kantorkepzo.lutheran.hu/355segedanyag.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottságá-
nak állásfoglalása az Evangélikus énekeskönyv (1982) revíziója 
szükségességének ügyében. https://tinyurl.hu/QhxC/.

Iskolai hittan és gyülekezeti élet
Az iskolai kötelező hit- és erkölcstanórán részt vevő hittanosok gyülekezetbe 
való bekapcsolásának koncepciója és jó gyakorlatai
g  B A L O G  E S Z T E R

 Bevezetés

A kötelező hittanoktatás bevezetése óta (2013. szeptember 
1., felmenő rendszerben)1 sokszínű visszajelzéseket hall az 
ember az egyházi körökben az elmúlt hat tanévre vissza-
tekintve. A stagnáló így szól: „A hittanoktatás nem hoz-
ta meg a várt eredményt a gyülekezetben – a gyülekezet 
létszáma nem emelkedett, és az istentiszteleteken is csak 
mindig azok vannak, akik eddig is.” A pozitív pedig így 
szól: „Hála az iskolai hittanoktatásnak, sokkal több a csa-
lád és a gyermek a gyülekezetben.” Mi a titka annak, hogy 
valahol egyáltalán nincsen hatása a hittanóráknak a gyüle-
kezet épülésében, máshol pedig éppen ellenkező helyzetet 
mutat a mérleg, mivel több lett a családos alkalom, több 
lett a gyermek és iskolás a gyülekezetben? 

Érdemes körüljárni ezt a témát – amely az évek múl-
ásával egyre átláthatóbbá és pontosabban mérhetővé vá-
lik –, mivel rendkívül aktuális, és komoly elmélyülésre 
hív a gyakorlati teológiában, azon belül is egyfelől a gyü-
lekezet építése, épülése terén, másfelől a hittanoktatás, a 
valláspedagógia területén is. Aktuálisan a kötelező hit- 
és erkölcstanórák egy olyan fontos aspektusára kell na-
gyon odafi gyelni, amelyről még nem olvasható hazai fel-
mérés vagy részletes tanulmány: a hittanóra gyülekezeti 
életre való kihatására, de arról sem olvashatunk igazán 
bőven, hogy a gyülekezeti élet hol hat a hittanórára. Je-
lenlegi írásom fi gyelemfelkeltő és beszélgetésindító kíván 
lenni mindkét folyamat fontosságáról, amely érzékelteti 

 1 https://hvg.hu/itthon/20130614_Kotelezo_erkolcstan_vagy_hi-
tes_erkolcsta.

az ügy komoly gyakorlati teológiai továbbgondolását és 
a helyi koncepciókészítés létfontosságú szükségességét. 
Egyházunk tagjainak a száma egyre fogy, és ha megelég-
szünk a „megőrzés” feladatával, a hajó lassan elsüllyed. 
Úgy gondolom, a „megújítás” ma nagyobb hangsúlyt kell 
hogy kapjon, és ezt minden lelkésztársammal együtt kell 
vallanunk. Ennek a folyamatnak alappillére gyülekeze-
ti közösségeink megtartó és befogadó ereje – a hittanos 
korosztálynál is. 

Öt éve vagyok Dabas-Gyónon lelkész, munkámat gyü-
lekezetépítő koncepció kitalálásával kezdtem, amelyben a 
gyermek- és ifj úsági munka kiemelkedő fontosságú volt, 
és mind a mai napig is az. Ezt a koncepciót most aktuali-
záltam, és szeretettel átnyújtom mindenki kezébe. Teszem 
ezt úgy, hogy tudom, egyházunkban alig van olyan gyüle-
kezet, ahol létezne írásos koncepció a gyermek- és ifj úsá-
gi munkáról; bár sokan jól végzik, írásban nincs lefektet-
ve – sem gyülekezeti, sem megyei, sem kerületi, sem or-
szágos szinten.  

Abban bízom, hogy ez az írás meghozza lelkésztársaim 
kedvét a gyülekezeti analízis elkészítéséhez a nevezett rész-
területen, és irányt mutat egy saját gyülekezeti koncepció 
elkészítéséhez, amelyet vissza lehet nézni akár öt év eltelté-
vel, ki lehet értékelni és szükség szerint módosítani, amely 
alapján alapvetően meg lehet vizsgálni, hogy melyik kon-
cepció milyen eredményre vezetett. Így reményeim szerint 
csökkenhet ez a most tapasztalható különbség – a „nagyra 
nyílt olló” – a hittanórák gyülekezetépítő hatását tekint-
ve. Magam olyan szolgálati helyzetbe kerültem, amelyben 
a koncepció az elmúlt öt tanévben létszükséglet volt, na-
gyon sokat segített, és láthatóan meghozta a gyümölcsét. 
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A gyóni evangélikus gyülekezet gyermek- 

és ifj úsági munkájának koncepciója

1. aspektus: Bibliai alapvetés

Jézus szavát emelem ki: „Ekkor kisgyermekeket vittek hoz-
zá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk 
szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és 
így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyer-
mekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Is-
ten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja 
az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem 
megy be abba. Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta 
őket.” (Mk 10,13–16)

2. aspektus: A pedagóguskör alapvető célkitűzéseinek 
felvázolása

A gyóni evangélikus gyülekezetben 2015 tavaszán létre-
hoztuk a pedagóguskört, amely azért működik, hogy a 
gyerekeket és fi atalokat olyan közösségbe hívja, ahol az 
evangélium hirdetése történik egyedülálló módon. A pe-
dagóguskör tagjai hiszik, hogy az ige hirdetésének sokféle 
alkalmain keresztül a Szentlélek mint szent erőforrás meg-
érinti a jelenlévőket, amely erő működni és hatni kezd Isten 
akaratából, a közösség építésére. Vallják, hogy az egyéni 
életút szüntelen növekedés a szeretetben, a folyamatos ta-
nulásban és a hitben. A közös munka célja, hogy a gyerme-
kekből felnövekvő fi atalok az egyházunk és gyülekezetünk 
iránt elköteleződve váljanak nagykorúvá, a gyülekezetben 
otthonra találva, annak felelős és építő felnőtt tagjaként 
éljenek, éljék meg a hitüket a gyülekezetben.

3. aspektus: A pedagóguskör működése, feladata

A lelkész mint a kör vezetője együttműködik a pedagógus-
körrel, amely a gyülekezet pedagógus végzettségű tagjaiból 
áll (aktív pedagógusok, nyugdíjas pedagógusok, óvodape-
dagógusok, gyógypedagógus, GYED-en lévő pedagógus, 
pedagógus-hitoktató). Alapvetés, hogy a gyermek- és ifj ú-
sági munkát a lelkész egyedül nem tudja ellátni a felada-
tok sokrétűsége miatt, ezért a munkaterületek felosztása 
szerint hozzáértő, képzettséggel és kevesebb – vagy több – 
tapasztalattal rendelkező felelősöket jelöl ki a feladatok 
mellé, kölcsönös egyetértésben.

A lelkész havonta összehívja a csoportot megbeszélés-
re, de ha szükséges, gyakrabban is. A pedagóguskör kép-
viselője a pedagógus presbiter, aki tartja a kapcsolatot a 
presbitériummal, tájékoztatja a fejleményekről, a szük-
séges és aktuális kérdéseket felhozza a presbitériumban a 

gyülekezeti gyermek- és ifj úsági munka tekintetében. Az 
eseményeket időben meghirdeti, és ha szükséges, a pres-
bitérium támogatását kéri az új dolgok kipróbálásához és 
megvalósításához.

A pedagóguskörhöz csatlakozhat érdeklődő vagy rész-
feladatot felvállaló fi atal vagy felnőtt. Ezzel a pedagógus-
kör motivál és missziós szolgálatot tesz, megnyitja ma-
gát a középiskolát végzett fi atalok felé, illetve hittanos 
szülők felé.

A pedagóguskör megtervezi az egész tanévet (gyüle-
kezeti munkaévet) szakaszokban, éves, féléves és negyed-
éves, illetve havonkénti lebontásban. Ennek következté-
ben tudatos tervezéssel és átláthatósággal áll ki a hittanos 
gyermekek és családok elé, valamint a hittanoktatásban 
a gyülekezet által nem részesülő gyermekes családok elé, 
annak érdekében, hogy az éves célkitűzéséket elérjék, és 
a tervezett közös munka meghozza a gyümölcsét a gyüle-
kezet építése területén. A tervezés fontos része, hogy a pe-
dagóguskör egyetértésben „külsős tagot” is felkérhet egy-
egy alkalom lebonyolítására, megtartására, például meg-
hívhat előadót, felkérhet túravezetőt stb. 

A pedagóguskör a tervezet elkészítését követően a költ-
ségvetésben összeget nevez meg az aktuálisan várható ki-
adásokra. A gyülekezet költségvetésébe beilleszti az ösz-
szeget a tervezetnek megfelelően. 

4. aspektus: Célcsoportok a gyülekezetben 
(0–18 éves korig)

A gyülekezeti gyermek- és ifj úsági munka alapvető cél-
csoportjai:

• Baba–mama kör kisbabái, kisgyermekei (leendő hit-
tanosok) és a szülők (a keresztség szentségét kapott 
minden gyermek szülei meghívást kapnak)

• Óvodások, akik még nem részesülnek hittanban (le-
endő hittanosok) és családjaik

• Óvodás hittanos gyerekek és családjaik
• Iskolás gyerekek, akik nem részesülnek hittanban (a 

kapacitás hiánya vagy a fi zikai távolság miatt – szór-
ványhelyzet) és családjaik

• Iskolai hittanos gyerekek és családjaik
• Konfi rmációs csoport (7. osztályosok, különböző is-

kolákból) és családjaik
• Középiskolások, akik nem részesülnek az iskolai hit-

tanoktatásban és családjaik
A célcsoportok közül az óvodai és az iskolai hittanok-

tatásban részesülőkkel a leggyakoribb a találkozás, ezért 
a gyülekezet legkiemeltebb célcsoportjai a hittanosok és 
a családjuk a gyülekezetépítés területén. A koncepció a 
hittanos gyerekekre és a családjaikra ezért a gyülekezet-
építés megfelelő állomásai szerint tekint, őket a gyüle-
kezetépítés szerves részének tartja. Fontos megjegyzés: 
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a szórványhelyzetben megoldást kell keresni arra, hogy 
a 7. osztályos evangélikus gyermek jelen legyen a konfi r-
mációs órán; így a fi zikai távolság legyőzésében a gyü-
lekezet segítséget nyújt – amennyiben egy gyermekért 
nem tud a lelkész vagy a hitoktató elmenni órát tartani 
az adott intézményben.

A pedagóguskör a szülők és a nagyszülők megszólí-
tásában előre tervezetten – megfelelő időben –, aktívan 
részt vesz, az alkalmak meghirdetését feladatának tart-
ja. Adott esetben az alkalmak lebonyolításába a szülő-
ket/nagyszülőket is belevonja. A megszólítás eszközei: 
kézzel írt megszólítással (ez kiemelten fontos!), igényes 
meghívó (kedvcsináló képpel vagy matricával), hírle-
vél, gyülekezeti Facebook-oldal, Messenger-csoportok, 
szószéki hirdetés, személyes megerősítés szóban, tele-
fonhívások szükség esetén, plakátok készítése (intéz-
ményekbe való eljuttatás, pl. óvoda, iskola, városi uszo-
da, zeneiskola stb).

A pedagóguskör a szülők és nagyszülők számára alkal-
manként és igény szerint nevelési kérdésekben segítséget 
nyújt a gyülekezet „családi kör”-alkalmain, vendég előadó 
meghívásával, a téma átbeszélésével. 

5. aspektus: A működés jellemzői a gyermekekre és a 
fi atalokra tekintve mind az iskolai hittanalkalmakkor, 
mind a gyülekezeti alkalmakkor

A pedagóguskör az alábbiakat vallja a működése kapcsán:
• A gyermekre testi-lelki-szellemi egységként tekint, 

amelynek az egyensúlyát megőrzi, és elsősorban a lel-
kieket és szellemieket építi, mélyíti és fejleszti. 

• A gyermek lelkére odafi gyel, óráról órára, alkalom-
ról alkalomra lehetőséget ad a gyermek számára örö-
mei és bánatai kifejezésére – szervezetten. Ha szük-
ségesnek látja, az óra/alkalom után lehetőséget te-
remt további egyeztetésre, beszélgetésre, a szülővel 
való kapcsolatfelvételre.

• A gyermek korának megfelelően foglalkozik vele, 
erősségei és gyengeségei fi gyelembevételével.

• Jézusi, felebaráti szeretettel bánik vele.
• A kisgyermekre úgy tekint, mint akinek helye van a 

gyülekezetben. (Akkor is, ha éppen sírni kezd, vagy 
nyűgös, vagy szeretne kimenni a templomból az is-
tentisztelet alatt, stb.)

• A gyülekezetet építő pedagógus az idősebb és a leg-
idősebb generációval kapcsolatot tart a gyülekezet-
ben, és kommunikálja a gyermekek és fi atalok fon-
tosságát a gyülekezetben.

• Az óvodai vagy az iskolai hittanórákat úgy tartja meg, 
hogy komolyan veszi szolgálatának gyülekezetépítő 

fontosságát, azt, hogy a gyülekezetet képviseli, ezért 
az istentiszteletre és az egyéb aktuális alkalmakra 
hívogat. Valamint maga is jelen van az istentisztele-
ten, a gyülekezet alkalmain, példát mutatva ezáltal 
is, hogy a szolgálata nem pusztán hívogató és óra-
adó szolgálatból áll. 

• Ott, ahol megengedi a tananyag, kitér a helyi gyüle-
kezetre is, az aktuális gyülekezeti jellemzőket, sajá-
tosságokat, vonatkozásokat megemlíti.

6. aspektus: A pedagóguskör missziós felelőssége

A pedagóguskör tisztában van vele, hogy az egyházunk 
fogy, ezért felelősséget érez a misszió területén. Komo-
lyan veszi a városi missziós alkalmak szervezését, aho-
va olyanokat is elhív, akik még sosem voltak a gyüleke-
zet közösségében, alapvetően a hittanos szülők bázisából 
merítve. A pedagóguskör nyitott az új lehetőségek előtt, 
azok felelősségteljes átgondolásával. Nyitott az ökumeni-
kus kapcsolatok ápolásában, nyitott például a városi vagy 
térségi ökumenikus gyermeknap, térségi kórustalálkozó 
megszervezésére. 

7. aspektus: A pedagóguskör nyitott a várossal 
való együttműködésre

A pedagóguskör jó kapcsolatot ápol a helyi városveze-
téssel. Az aktuális pályázatokról információt szerez, a 
diakónia területén – szükség esetén – együttműködik 
a városi családsegítő szolgálattal. Figyelemmel szemléli 
a város életét abból a szemszögből is, hogy hol vannak 
esetleges hiányosságok, ahol a pedagóguskör segítséggel 
tud szolgálni – akár a gyülekezet más köreivel is együtt-
működve (pl. asszonykör) – a karitatív segítségnyújtás 
területén, a sokgyermekes családok felé. A városi hiány-
pótlás területén akár családi bölcsőde működtetését is 
szem előtt tartja. A helyi óvodákba és iskolákba alkal-
manként a szociálisan rászorulók részére ruhacsomagot 
vagy élelmiszercsomagot juttat.

8. aspektus: Együttműködés az MEE Országos Iroda 
Gyülekezeti és Missziói Osztályával

A pedagóguskör – a hittanoktatásban részesülőket ma-
ximálisan előnyben részesítve – meghívja és felkészíti a 
gyermekeket az országos rendezvényekre, például bábver-
seny, hittanverseny, országos táborok stb. Így bekapcsolja a 
gyülekezeti szintű munkát az egyház pezsgésébe megyei, 
kerületi vagy országos szinteken.
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9. aspektus: A gyermekek és fi atalok lelkigondozása

A pedagóguskör az alkalmain tájékoztatja egymást az örö-
mökről, de a felmerülő nehézségekről is a tanítás, illetve 
a gyülekezeti alkalmak során. Adott esetben esetmegbe-
szélésre kerül sor, vagy pszichológus segítségét vonja be 
a gyermeknek/fi atalnak való segítségnyújtás érdekében. 
Ehhez alapvető segítség a lelkész – orvos – pszichológus 
hármasa alkotta konfraternitás-kör, egy havi egyszeri ta-
lálkozáson alapuló önképzőkör a gyülekezetben.

10. aspektus: A gyakorlati lehetőségek a hittanosok 
bevonására, családdal együtt

Az egyházi esztendő adja a rendszerét az éves munkaprog-
ramnak: egyházi ünnepek, gyülekezeti, egyházi, esetleg 
történelmi (helyi) évfordulók.

Az egyházi éven belül az istentisztelet, a családi isten-
tisztelet a kulcsa a hittanosok bevonásának. Családi vagy 
gyermek-istentiszteletek lehetnek hetente, havonta vagy 
a nagyünnepekkor. Különösen szép, ha a főistentiszte-
leteken együtt a család, és ha az istentisztelet nem nyú-
lik el, hanem tekintettel van a jelen lévő gyerekekre, fi a-
talokra, és ha az igehirdetés legalább néhány mondattal, 
de aktuálisan őket is megszólítja. A gyermek-istentiszte-
let párhuzamosan zajlik az istentisztelet prédikációs ré-
szével, havonta két alkalommal. Az ifj úsági istentisztelet 
a fi atalok szolgálatával zajlik, különös tekintettel az év-
záró istentiszteletre. 

Az évnyitó istentiszteletet mindig évkezdő szalonnasü-
tés követi, ahová hívjuk a hittanosokat családjukkal kötet-
len beszélgetésre, játékra.

A kirándulókör őszi alkalma ismét jó közösségi lehe-
tőség, negyedévente/félévente szervezzük az alkalmakat: 
gyülekezetünk egyik tagja túravezető. 

Az aratási hálaadó istentiszteleten az óvodások és az 
1–2. osztályosok (a „kicsik”) szerepelnek. 

A reformációi istentisztelet ifj úsági istentisztelet, a hit-
tanos „nagyok” szolgálnak.

Az első adventi gyertyagyújtáskor az alsós hittanosok 
énekelnek. A gyertyák meggyújtásakor a konfi rmandusok 
műsorokkal készülnek.  

A kézműveskör karácsony előtt aktív, ide a hittanosok 
a szüleikkel is jöhetnek.

A gyerekkarácsonykor minden hittanoscsoport készül 
valamivel (ének, zeneszám, felolvasás, vers, pantomim, 
imádságok írása stb.) egy adott tematika szerint, például 
fókuszban az angyalok, a pásztorok stb. Így minden évben 
új dolgokra tudunk fi gyelni a hittanosokkal. 

A hittanosok és családjuk bevonható például egy szín-
játszókör munkájába, karácsonyra vagy húsvétra egy egy-
szerűbb darab eljátszása is komoly közösséget tud építeni. 

Ajánlom például Döbrentey Ildikó meséit.2 Füller Tímea 
egyes írásai is kiválóan dramatizálhatók. 

Februárban a gyerekek szeretetvendégsége/farsang az 
egész családot megszólító alkalom a templomban, amely 
a gyerekeknek játékkal folytatódik. 

A virágvasárnapi istentiszteleten főként az óvodás és 
alsós hittanosok szolgálnak. 

Anyák napja – mivel vasárnap, rendkívül jól felhasz-
nálható ünnep a hittanosok mozgósítására.

Év végi szalonnasütés (virslisütés) – templomkerti já-
tékok. 

Évzáró istentisztelet – hittanosok szolgálatával. 
Egyéb aktuális szerveződések: furulyakör, fuvolakör, 

ifj úsági kórus (máshol: ifj úsági zenekar, pl. Pilis).

11. aspektus: egyéb gyülekezeti alkalmak csak 
gyerekeknek és fi ataloknak, a család jelenléte nélkül

„Barátság háza”: közösségépítő alkalom szombat délután, 
havonta egyszer. Találkozási lehetőség az összes gyermek 
számára, különösen az alsósok részére, sok játékkal.

Nyári táborok: a kisebbeknek kb. 5–14 éves korig tart-
juk, ide a gimisek már segítőnek jönnek; van külön konfi r-
mandustábor, a nagyobbaknak pedig konfi rmáció után, 
ahova elhívjuk azokat is, akik jövőre fognak konfi rmál-
ni, mert így többen vagyunk, és már amúgy is jól isme-
rik egymást. Ők az ifj úsági csoport, akiből a jövő presbi-
terei lesznek 15-20 év múlva. Amit átélnek most, azt fog-
ják majd továbbadni.

12. aspektus: A megfelelő helyszín megtalálása 
a programokhoz

A pedagóguskör a legmegfelelőbb helyszínt választja 
ki a programokhoz (pl. helyi, városi, távolabbi, egyéb 
programok). Erre azért van szükség, hogy a meghívott 
a komfortzónáján belül maradjon. (Például egy fűtetlen 
gyülekezeti terembe nem hozza el többet az anyuka a 
gyermekét a baba–mama körbe, hanem elmegy a hason-
ló városi összejövetelre. Vagy egy hideg templomba nem 
hozza el a nagymama az unokákat, hanem más progra-
mot szerveznek.)

 2 A kapzsi földesúr (a kételkedés bosszúja), Kucsmás szomszéd (egy-
más segítése), A kút, A négy szőke (mindkettő: a közösség ereje), A ha-
jómanó (mindenki egyedi és nélkülözhetetlen), Öreg Janó (az életta-
pasztalat ereje), Picinke és a színjátszó radír (halottak napja). Ezek a 
mesék a következő kötetekben találhatók: Égbőlpottyant esti mesék, 
Égbőlpottyant új mesék, Égbőlpottyant legújabb mesék.
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Befejezés

A magam részéről szeretnék mindenkit bátorítani a mun-
katársak (további) képzésére és összefogására. Ha a leírta-
kat van lehetőség leszűkítve vagy kibővítve, de mindenkép-
pen céltudatosan megvalósítani, én teljesen biztos vagyok 
abban, hogy ez a folyamatos építkezés idővel meghozza a 
gyümölcsét. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez a kon-
cepció sok kérdést felvet, de pontosan ez a cél! Köszönöm a 
felkérést, hogy leírhattam mindezt, és köszönöm a tovább-
gondolást; a kiegészítéseket, további kérdéseket is örömmel 
fogadom. Beszélgessünk mindenről!

Ajánlott irodalom témák szerint

Hittanóra és spiritualitás

Balogné Vincze Katalin 2018. Imádkozás hit- és erkölcstanó-
rán. In: Szabó Lajos (szerk.): Szavak és hallgatások az imád-
ságban. Luther Kiadó, Budapest. 297–319. o.

Birkás-Sztrókai Edit 2018. Az imádság a tanuló kapcsolata 
Istennel. In: Szabó Lajos (szerk.): Szavak és hallgatások az 
imádságban. Luther Kiadó, Budapest. 261–296. o.

A lelkész/hitoktató meghatározó személye, 
személyisége és hatása a gyermekre

Kodácsy-Simon Eszter 2016. Valláspedagógiai szempontok az 
etikai kérdések hittanórai tanításához. In: uő (szerk.): Értel-
mes szívvel. Etikai témák az evangélikus oktatásban. Luther 
Kiadó, Budapest. 485–523. o.

Levente Péter: Ökumenéni. In: Döbrentei Ildikó – Levente Pé-
ter: Őrangyalok – személyi igazolvánnyal. Sorsfordító talál-
kozásaink. Harmat Kiadó – Luther Kiadó – Ekhó Kiadó, Bu-
dapest. 84–86. o.

Gyülekezetépítés, gyülekezetpedagógia

Szabó Lajos 2013. Élet a gyülekezetben. Luther Kiadó, Buda-
pest. 157. kk.

Iskola és gyülekezet

Gyri Dávid 2015. Templom és iskola. Gyülekezet és intézmény 
kapcsolatának metaforái. In: Csepregi András – Érfalvy Lí-
via – Hajnóczi Eszter (szerk.): Új utakon. Evangélikus iskolák 
kutató tanárainak II. konferenciája. Luther Kiadó, Budapest. 
231–240. o.

Színjátszókör

Füller Tímea 2019. Szívrázó. Novellák, tárcák. Luther Kiadó, 
Budapest.

Döbrentey Ildikó: Égbőlpottyant mesék sorozat.

Városi helytállás, városi misszió

Timothy Keller 2019. Gyülekezet a középpontban. Evangéliu-
mi szolgálat a városban. Harmat–Kálvin–Luther, Budapest.

Lelkigondozás

Szabó Lajos (szerk.) 2012. Meríts! Meditációk és imádságok fi a-
taloknak. Luther Kiadó, Budapest.

Balicza Iván 2019. Isten mémjei. Újszerű igehirdetések. Luther 
Kiadó, Budapest.

Gyerekek nevelése, alapvető hozzáállás a gyerekekhez

Juul, Jesper 2006. Nein aus Liebe. Klare Eltern – starke Kinder. 
Kösel, München.

Juul, Jesper 2009. Grenzen, Nähe, Respekt. Auf dem Weg zur 
kompetenten Eltern-Kind-Beziehung. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek.

Juul, Jesper 2009. Dein kompetentes Kind. Auf dem Weg zu 
einer neuen Wertgrundlage für die ganze Familie. Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, Reinbek.

Juul, Jesper 2008. A működő család. A nevelés új útjai. Park 
Könyvkiadó, Budapest.

Egyebek

Ötlettár, Ifj úsági óra korábbi számai
Gyülekezeti munkaprogramok
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Az úrvacsora teológiai és gyakorlati kérdései
g  H A F E N S C H E R  K Á R O L Y

A lelkészértekezletek résztvevőinek köre széles körben lá-
tó, gazdagon összetett feladatot ellátó, színes tapasztalattal 
rendelkező szolgálattevők közössége. Így témánkat is ilyen 
sokoldalúan közelíthetik meg. Jelen írás ezért elsősorban 
javaslatokat és irányokat tartalmaz – néhány ötlettel kiegé-
szítve, hogyan is dolgozzák fel az előadásra vállalkozók a 
témát. Nem a téma kidolgozása következik az alábbiakban, 
hanem segítő biztatás a szabad feldolgozásra. 

2020 az úrvacsora éve. Lehetőség ez, de ne feledjük a ve-
szélyeket sem. Veszély, hogy kampány lesz belőle, és túl-
zásba visszük; veszély, hogy frontális nyomulással ajtóstól 
rontunk a házba; veszély, hogy megmaradunk a felszínen, 
s esetleg a legizgalmasabb résztémákat elhagyjuk. 

Lehetőség, hogy alaposan, teológiai mélységében és 
gyakorlati kihívásaival dolgozzuk fel az úrvacsorát, ko-
moly bibliatanulmányozással, vallás- és kultúrtörténeti 
hátteret is bemutatva, a mai egyházszociológiai és társa-
dalmi kontextust is fi gyelembe véve. 

Hisszük, hogy egyházunk úrvacsorai gyakorlatának 
meg újulása – ha az Egyház Ura is úgy akarja – kihat az egész 
egyház megújulására, jövőjére. Ezért a lehetőséget komolyan 
kell vennünk mind belső egyházi szempontból, mind öku-
menikus vonatkozásban, mind pedig társadalmi hatásában.

Az úrvacsora-tanításunk megváltoztathatatlan tartalma 
újrafogalmazásra szorul, a gyakorlatunk arra vár, hogy újra-
gondoljuk, ha szükséges, akkor egységesítsük, az ökumenikus 
helyzet pedig – a tanúságtételünk érdekében – e téren gyöke-
res változásra vár, hiszen a világ szemében botrány, hogy Jé-
zus tanítványai nem tudnak együtt leülni Uruk asztalához.

Ilyen módon vegyük sorra a mai vonatkozásokat, az 
alapvető teológiai témákat, a legégetőbb gyakorlati kérdé-
seket: az ökumenikus témát, az étkezés teológiai tartalmát, 
az egységmodellek közül az eukharisztikus közösség lehe-
tőségét, és tudatosítsuk azt a tényt, azt a három pillért, ame-
lyekre építve az úrvacsorát az előttünk jártakkal együtt he-
lyesen tudjuk értelmezni: epiklézis, anamnézis, mimézis.1 

Mai vonatkozások

A mai vonatkozások közül érdemes kiemelni három olyan 
témát, amelyekkel most három kérdés formájában szem-
besülünk.

 1 E három szót viseli címként Olaf Richter könyve, amely meghatá-
rozó az úrvacsoráról és általában az istentiszteletről szóló evangélikus 
teológiai gondolkodásban. 

Jelent-e ma az asztalközösség szoros köteléket?

A bibliai korokban a közös étkezés olykor még a rokoni 
kapcsolatnál is erősebb közösségvállalást jelentett. Min-
den kultúrában – más és más módon – fontos szerepe és 
jelentése volt az étkezésnek. A kereszténységben különö-
sen is fontos, hiszen „boldog az, aki Isten országának ven-
dége” (Lk 14,15). A jézusi példázatok a lakomákról, a kánai 
menyegző története és a Bárány menyegzőjének előképe 
erről tanúskodnak. Ugyanakkor a családi asztalközössé-
gek a mai rohanó világban alig működnek, olykor meg is 
szűnnek, de a másik oldalon a megszaporodó (közösségi, 
társadalmi) ünnepekhez kapcsolódva számos fogadás, kö-
zös étkezési forma alakul ki. Az átalakuló és új irányokat 
felmutató étteremkultúra pedig jelzi az étkezéshez kötődő 
közösségi lét igényét.

A környezet változásától függetlenül a kereszténység 
számára központi szerepe van a testvéri szeretetvendég-
ségnek (agapé) és még inkább a Krisztus asztala köré gyű-
lő hálaadó közösségnek (eukharisztia). Aki ennek részese, 
az minőségileg más kapcsolatba kerül embertársával. Ezért 
fontos, hogy az úrvacsora gyakorlata ne a magánkegyesség 
része legyen („társas magány az oltár előtt”), hanem tuda-
tosan a közösség formálója. 

A misztikára kiéhezett embert megérinti-e 
a magnum mysterium?

A második kérdés esetében tapasztalatból tudjuk, hogy a 
helyét és identitását kereső, mindent számokban kifeje-
ző, digitális környezetben gondolkodó mai ember meny-
nyire vágyik a misztikára. Ahol mindent felfedni kíván a 
tudomány és mindent közzétenni próbál a média világa, 
ott szükségünk van titkokra és titokzatos dolgokra. Ezek 
nélkül sivár az élet. De vajon a kereszténység legnagyobb 
titka, az önmagát feláldozó, az önmagát kenyér és bor szí-
nében nekünk adó s ez által (is) belénk költöző Krisztus 
titka megérintheti-e korunk emberét? Itt már véget ér az 
ész és a tudomány, s a titok megmagyarázhatatlan, mégis 
tapasztalati valóság: az úrvacsorában Krisztus van jelen. 
Az ősi liturgikus imádság is a „titkos vacsoráról” beszél. 
Nem bizonytalan eredetű és kimenetelű keleti misztikákat, 
nem is emberfeletti, de kordában nem tartható titokzatos 
szellemi erőket kínálunk, hanem Isten szeretetének ízlel-
hető és látható titkát. A csodálható és élvezhető titkot. Ez 
a magnum mysterium, a nagy titok. 
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A bonyolult gasztrovilágban van-e üzenete annak, 
hogy az örök élet tápláléka egyszerűen kenyér és bor? 

Ki eszik manapság egyszerű ételeket? Korunk gazdag íz-
kavalkádja alig-alig ismeri a legegyszerűbb alapételeket. 
Főzőműsorok ínycsiklandó képi világa, a mesterszaká-
csok nyilvános működése, a gasztroújságírás egyre nép-
szerűbb anyagai, a nemzetközi konyhaspecialitások meg-
jelenései olyan különleges és bonyolult ételeket kínálnak, 
amelyek összetevői, elkészítési technológiája különleges 
tudást és képességet igényel – túl a speciális alapanyagigé-
nyen. A páskavacsora utódja nem speciális, titkos receptű 
báránysült-különlegesség. Jézus kenyeret és bort tesz az 
asztalra. Alapvető élelmiszerek. Alapvetőek – és életfon-
tosságúak. Ennek mondanivalóját is érdemes kibontani. 

Alapvető teológiai kérdések

Az úrvacsora vallástörténeti és biblikus előéletét világos-
sá kell tennünk. Ugyanakkor rá kell mutatnunk a döntő 
különbségekre, hiszen az úrvacsora vallástörténeti szem-
pontból is páratlan jelenség. Ezt a semmihez sem hason-
lítható különleges kincset kell megismertetnünk a ránk 
bízottakkal. 

Sokszor érezzük, hogy gyülekezeti tagjaink fejében 
mennyire más gondolatok élnek az úrvacsorával kapcso-
latban, mint amit az egyház hivatalos tanításában találunk. 
Ezen a téren külön is kiemelendő és kibontandó az a kér-
dés, mit jelent a praesentia realis, azaz Krisztus valóságos 
jelenléte az úrvacsorában. 

Ugyanígy fontos feladat a tiszta tanítást védendő, hogy 
mai szavainkkal megfogalmazzuk, mit is jelent, hogy Krisz-
tus maga konszekrál, azaz a verba testamenti hogyan tár-
sul az anyaghoz, és válik szentséggé.  

Az úrvacsora méltó módon való vétele tényleg csak a 
bűnbánatra (gyónásra) és feloldozásra vonatkozik? Az ide 
vonatkozó hely az Első korinthusi levélben komoly exegeti-
kai munkát igényel a más étkezésekkel, illetve a bálványál-
dozati hússal kapcsolatban. Ennek a teológiai kérdésnek a 
tisztázása segít jól értenünk a gyónás funkcióját és helyét 
az úrvacsorával kapcsolatban, illetve segíti az egyház népét 
az úrvacsorával való élés felszabadultabb, hálaadó módjára. 

A legégetőbb gyakorlati kérdések

Számos kérdéssel találkozunk, ha végiggondoljuk a ma-
gunk és saját közösségünk úrvacsorai életét és a magyar-
országi evangélikusság sokszínű gyakorlatát. Aktuálisan 
három különösen is izgalmas téma van napirenden: az 
úrvacsora gyakorisága, a gyermekúrvacsora lehetősége és 
a közös kehely kérdése. 

Az úrvacsora gyakorisága

Az első keresztények naponként törték meg a kenyeret (Ap-
Csel 2,42). A mise áldozati jellegének megerősödésével át-
alakultak az eukharisztikus szokások. Az áldozó csütörtök 
ünnepének elnevezése is már torzulásra utal… Luther szá-
mára természetes volt a vasár- és ünnepnapi mise. A felvi-
lágosodás idején és más felekezetek hatására evangélikus 
eleink is egyre ritkábban ünnepelték az úrvacsorát. A 20. 
század első felének próbálkozása, hogy legalább havonta 
legyen lehetőség úrvacsoravételre, sokakat megdöbbentett. 
Az úrvacsorai gyakorlat újragondolásra szorul. Ahol az 
elmúlt harminc évben bevezették, hogy minden vasárnap 
van úrvacsora, ott ma már elképzelhetetlen, hogy a kétfó-
kuszú (ige és szentség) istentisztelet egyik fele elmaradjon. 
Gyülekezettanítás és -szoktatás kérdése ez; és természe-
tesen szükséges az istentisztelet időbeli átstrukturálása. 
(A jól gazdálkodó lelkész a teljes úrvacsorás liturgikus is-
tentiszteletet erőltetett tempó nélkül is egy óra alatt el tudja 
végezni!) Az úrvacsorai (szentségi) kegyesség elmélyítése, a 
hallható és látható ige egysége nálunk, az Ige egyházában is 
fontos lenne. S közben meg lehet tanítani az úrvacsorával 
az adott alkalmon nem élőket, hogy imádkozó háttérként 
ottmaradjanak… 

A „gyermekúrvacsora”

A konfi rmáció „kései találmány”, létrejöttének oka, az el-
ső úrvacsoravételhez való kapcsolása ma újragondolan-
dó. A korosztály (12-13 éves) ideálisnak nem mondható, s 
pont egy olyan váltó időszakban van, amikor a legkevés-
bé van antennája a tinédzsernek az úrvacsora misztériu-
mára. A kisgyermek gyermeki bizalma és a fi atal felnőtt 
érdeklődő nyitottsága közti időszakban jó-e, ha az úrva-
csora irracionális, esetleg elriasztó kérdéseivel találkozik? 
Sokak szerint a gyermek a „kicsik hitével” nyitottabb, s 
nagyobb esélye van, hogy megérezze Isten szeretetét és az 
abból fakadó emberi közösséget az úrvacsorában. Ezért 
– komolyan szabályozott keretek közt – megfontolandó, 
hogy szülőkkel vagy más hozzá közel álló személlyel (pl. 
keresztszülői feladat!) az oltárhoz mehessen, és ne „csupán” 
áldásban részesüljön, hanem Krisztus testében és vérében 
is. A család belső „csoportdinamikájában” is fontos szere-
pet játszhat a közös családi úrvacsoravétel. Ennek számos 
teológiai és praktikus kérdését kell végiggondolnunk az 
úrvacsora éve kapcsán.

A közös kehely kérdése

Egyházunkban – a rendszerváltozást követő ránk szakadó 
szabadság levegőjében – a meglévő előírásoktól függetlenül 
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Az úrvacsora teológiai és gyakorlati kérdései a

sokféle gyakorlat alakult ki a közös kehely használatán túl: 
a közösséget romboló kis kelyhek („kupica”), bemártás a 
lelkész által, kézbe vett ostya bemártása az úrvacsorázó 
által. Sokan egészségügyi okokra hivatkozva vezetnek be 
abúzusokat. Püspökeink előírása szerint kétféle gyakorlat 
engedélyezett: a közös kehely és a bemártás (intinctio). 
Ennek ellenére még vezetőink sem mindig tartják magu-
kat ehhez. Természetesen itt nem egyszer szekértáborok 
alakulnak. Teológiai és gyakorlati tisztázásra és egységes 
szabályozásra van szükség. Ezt természetesen egy alapos 
megbeszélésre építő konszenzus nyomán lehet megtenni. 
(Ne az legyen a nyomós érv, hogy fi nn testvérgyülekeze-
tünk kis kelyheket ajándékozott…)

Ökumenikus vonatkozások

Az úrvacsora elméletének és gyakorlatának számos öku-
menikus vonatkozása van. Ezeket is kérdésként megfogal-
mazva indulhatunk a korszerű (nem korszellemű!) úrva-
csora-tanítás felé. 

Katolikus és ortodox tapasztalat szól arról, hogy a szent-
ségi kegyesség hogyan tartja meg nehéz időkben (akár év-
századokon át) is az egyházat. Ezzel szemben mit jelent és 
mivel magyarázható az úrvacsora háttérbe szorulása a pro-
testáns gyakorlatban?

Ténylegesen ismerjük-e a katolikus és református úrva-
csoratanítást, vagy csak a miseáldozat bemutatásában és a 
szent jegyek jelképes értelmének kliséjében gondolkodunk? 
Szükségünk lenne az érdemi – megismerő, feldolgozó, elő-
ítéleteket megszüntető – ökumenikus párbeszédre mind a 
két felekezet irányában. Természetesen minden dialógus-
hoz vagy ökumenikus egyeztetéshez az alapvető kiinduló-
pont, hogy saját álláspontunkat egyértelműen tisztázzuk, 
képviseljük és meggyőződéssel valljuk. Mit tudunk tanul-
ni a másiktól, és mit tudunk adni saját hitünkből és éle-
tünkből a másik felekezetnek? Ez legyen a fő szempont az 
ökumenikus feldolgozásban. 

Halálra evés és életre etetés

Minden étkezés a mulandó (halandó) testünket táplál-
ja. Így – még ha drasztikus is a kifejezés – „halálra esz-
szük magunkat”. Az úrvacsora az Élet kenyere és itala (Jn 
6,54.56). Urunk a kiteljesedő, örök életre táplál minket. 
Sokan éheznek és szomjaznak ebben az értelemben. Az 
úrvacsora ajándék, amelyet Urunk az örök élet eledeleként 
adott. Amikor oly sok éltető, roboráló, élethosszító ételt és 
csodaszert kínál a világ, akkor komolyan vesszük-e ezt az 
ingyen, kegyelemből kapott ajándékot? Ennek fényében 
kellene, lehetne biztatni, bátorítani, tanítani a gyülekeze-
teket az úrvacsora nagy és páratlan lehetőségére. 

Formális egyházszervezet helyett valódi 

asztalközösség

Az ökumené folyamatának lehetséges, igazi eredménye-
ként remélik a szervezeti egységet. Ennek reális esélye az 
emberi gyarlóság miatt igen csekély. Azt is megtapasz-
taljuk, hogy a szakadás átkaiból Isten nemegyszer a sok-
színűség ajándékával kínál meg minket. Így egy bármi-
lyen laza szervezeti egységesítés is egyfajta nem kívánt 
uniformizálás veszélyét rejtené magában. Ugyanakkor a 
belső összetartozás és a látható egység jelévé is válhatna az 
intercommunio lehetőségének megteremtése. A legfájóbb 
élmények közé tartozik, amikor átéljük a testvéri közös-
séget más felekezetű keresztényekkel, de tradicionális és 
egyházjogi akadálya van annak, hogy megvalósuljon a 
krisztusi asztalközösség. Vajon a megbékélt különbözőség 
lehetőséget kínál-e az intercommunio valamilyen formájá-
ra? Nem gyors és olcsó megoldást kell keresnünk, de tuda-
tosan meg kell találnunk a valódi közös pontokat, hogy a 
világot botránkoztató helyzet megváltozzon, és a testvéri 
közösség megvalósulhasson. Erre nem csupán a világon 
egyre jobban érezhető kisebbségi keresztény lét vagy a mi 
belső vágyunk kötelez, hanem a közös tanúságtétel krisz-
tusi küldetése is. A „mindnyájan egyek legyenek” jézusi 
imádság erre is vonatkozik! 

Epiklézis – anamnézis – mimézis 

Az úrvacsora három pillére segíthet az alkalmat jól ki-
használni. 

Epiklézis: a Szentlélek hívása nélkül nincs úrvacso-
ra. A Szentlélek aktuális csodája az úrvacsorában meg-
tapasztalható incarnatio, azaz, hogy az Ige testté lesz. 
A Szentlélek csodája az is, hogy a különböző gondolko-
dású, tradíciójú és szabályozású keresztény közösségek 
egymásra találhatnak. A liturgiában és azon kívül is ál-
landó feladat – 2020-ban még fokozottabban – a Szent-
lélek hívása. 

Anamnézis: az emlékezés. Isten emlékeztetése („Em-
lékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről…” – Zsolt 
25,6) és a mi emlékezésünk („…ezt cselekedjétek az én em-
lékezetemre” – 1Kor 11,25). Egyik sem nosztalgiázás, múltba 
révedés. Az emlékezés bibliai értelemben jelenvalóvá tétel. 
Az úrvacsora ajándéka az, hogy jelenvalóvá válik a meg-
váltás ténye és áldása: „Íme megváltásunk szent titka…” 
Mindebből következik a harmadik: 

Mimézis. Utánzás, követés. Újszövetségi kulcskife-
jezés. Az úrvacsora életet tápláló ajándéka Krisztus-kö-
vetésre indít. János nagycsütörtöki története a lábmo-
sásról ezt fejezi ki, jóllehet magáról az úrvacsoráról ott 
nincs részletes leírás. („Amint én tettem, ti is úgy tegye-
tek…” – Jn 13,15)
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b FIGYELŐ

Az abortusz tragédiája
Kérdésfelvetések

g  I F J .  S Z E B I K  I M R E

Mi a célja az abortuszról szóló diszkussziónak?
Tudunk-e, lehetséges-e értéksemlegesen beszélni az abor-
tuszról? Hogyan tükrözik, illetve befolyásolják az abortusz 
kapcsán használt szavak (abortusz, termináció, magzat-
gyilkosság, magzatelhajtás, művi vetélés, küret, kaparás, 
angyalcsinálás, terhességmegszakítás) álláspontunkat?

Mi a célja az abortuszról szóló tanításnak/gondolatok-
nak az oktatás (hitoktatás, konfi rmáció, jegyesoktatás) 
során?

Milyen különböző keresztény, protestáns, illetve evan-
gélikus álláspontok léteznek az abortusz megítélése kap-
csán?

Hol a helye az empatikus megértésnek egy elektív abor-
tuszon átesett nővel kapcsolatos (lelkipásztori) beszélge-
tés során?

Milyen szerepe lehet egy gyülekezetnek, egy keresztény 
egyháznak az abortusz kapcsán általánosságban, illetve a 
gyülekezeti tagok életében konkrétan?

Ismervén a magyar társadalom abortusszal kapcso-
latos vélekedését, illetve a különböző álláspontok közötti 
merev határt, mi a szerepe a keresztény állásfoglalás(ok) 
hirdetésének? 

Milyen fontos elveket fogalmaznak meg a különböző 
bibliai szakaszok az abortusz kapcsán?

Adnak-e a bibliai gondolatok egyértelmű útmutatást az 
abortusz különböző formáinak megítélése kapcsán?

Milyen bibliai szempontból megalapozott iránymuta-
tást fogalmazhatunk meg az abortusz különböző formái-
nak etikai megítélése kapcsán?

Milyen keresztény, illetve protestáns alapelvek fogal-
mazhatóak meg az abortusz etikai megítélésének kapcsán?

Menyire tekinthető áldozatnak egy abortuszt válasz-
tó nő?

Mennyire áldozat, mennyire traumatizálódik az abor-
tuszban közreműködő betegápoló, műtős, orvos?

Mekkora szerepe lehet az anyai traumatizációnak a 
nemi erőszak során megfogant magzat elvetetésének vagy 
megszülésének kapcsán?

Lelkiismereti okokra hivatkozva visszautasíthatja-e az 
abortusz elvégzését a magyar törvény értelmében az egész-
ségügyben dolgozó szakember?

Ki, kik szólhatnak bele egy abortusszal kapcsolatos 
döntésbe, és milyen jogon?

Mi a szerepe a törvényhozóknak, s meddig terjed az 
anyai önrendelkezési jog?

Hogyan vélekedhetünk a demográfi ai célú abortusz-
korlátozásról, illetve a demográfi ai célú gyermekvállalás-
ra történő buzdításról?

Hogyan különböztethető meg az abortuszvita kapcsán 
a valódi keresztény (evangéliumi) értékrenden alapuló ál-
lásfoglalás/segítő szándék és a farizeusi ítélkezés?

Hogyan kerülhető el az abortusz kérdésének (párt)po-
litikai célokra való felhasználása? 

Milyen pontokban van egyetértés az abortuszt elutasí-
tó és az abortuszt támogató nézetek között?

Milyen jogai és kötelességei vannak a megfogant mag-
zat életével kapcsolatos döntésekben a magzat apjának, a 
várandós nő családtagjainak, gyülekezetének, lelkészé-
nek, orvosának? 

Milyen keresztény értékek jelennek meg az abortuszvi-
ta kapcsán, van-e konfl iktus ezen értékek között? 

Hogyan értelmezhető a „ne ölj!” parancsa az abortusz 
különböző formái, különösen is az anyai élet megmentése 
érdekében végzett abortusz kapcsán?

Miért véljük magától értetődőnek azt, hogy egy ter-
hesség életveszélyes és kikerülhetetlen krízisében az anya 
életét kell megmenteni, még akkor is ha ez az igyekezet 
a veszélyt okozó magzat életének feláldozásával jár? (Vö. 
Somfai 1996) 

Miért tartjuk azt, hogy ha valaki életünket kikerül-
hetetlenül veszélyezteti, azt megvédhetjük a támadó éle-
tének elpusztítása árán is, még abban az esetben is, ha 
a támadó erkölcsileg nem felelős cselekedetéért? Miért 
nem kell inkább saját magunkat feláldozni ilyen eset-
ben? (Uo.)

Elfogadható-e, hogy a rossz (abortusz) a jó (anyai élet 
megmentése) elérésének eszközévé váljon? 

Tehetünk-e különbséget az anyai egészség/élet és a mag-
zat életének fontossága között, s ha igen, milyen megfon-
tolásból?

Milyen etikai szempontból különböző formái, illetve 
okai vannak az abortusznak?

Tehettünk-e különbséget a magzat életének fontossá-
ga szempontjából egy nemi erőszakból és egy szerelemi 
kapcsolatban fogant magzat/gyermek életéről való dön-
tés során? 

Van-e különbség (keresztény) etikai szempontból egy 
gazdasági vagy érzelmi válsághelyzetben lévő nő abortusz 
melletti döntése és egy fogyatékossággal rendelkező mag-
zat abortálása között?
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Milyen érzelmi hatások befolyásolják az abortusszal 
kapcsolatos nézeteket?

Mennyire könnyű elfogadni azt, hogy egy szemmel 
szinte láthatatlan sejtet szinte ugyanolyan jogokkal ruhá-
zunk fel, mint egy megszületett csecsemőt vagy egy fel-
nőtt embert?

Van-e érzelmi, etikai, teológiai szempontból fontos ha-
tárvonal a megtermékenyített petesejt csecsemővé való fej-
lődése során?

Az abortuszhoz hasonlóan ítélhető-e meg a mestersé-
ges megtermékenyítés kapcsán létrehozott s az anyaméh-
be be nem ültetett „többlet”-embriók elpusztítása? 

Etikai szempontból milyen különbség van a megtermé-
kenyítés (petesejt és hímivarsejt egyesülése) megakadályo-
zása, a megtermékenyített petesejt beágyazódásának meg-
akadályozása és az abortusz között?

Van-e etikai különbség az elektív abortusz elvégzésé-
nek technikai kivitelezési módjai között (abortusztablet-
ta, műtéti abortusz)?

Van-e etikai szempontból különbség abban, hogy a vá-
randósság melyik szakaszában végzik el az abortuszt (pl. 
8., 12., 24. vagy 35. hét)?

Mennyiben tekinthető a megtermékenyített petesejt 

anyaméhbe való beágyazódása etikai szempontból külön-
leges jelentőségű történésnek? 

Milyen értelemben beszélhetünk „orvosi” indikációról 
egy olyan magzat abortusza kapcsán, amelynek az anya 
életét nem veszélyeztető fejlődési vagy kromoszóma-ren-
dellenessége van?
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 Állandóan napirenden van a kérdés, hogy a gyülekezet, az 
egyház hogyan végezhetné jobban, hatékonyabban szolgá-
latát. Szélsőséges borúlátás nélkül is nyilvánvalók a tren-
dek: létszámbeli fogyás, aggasztó korfa, méréshatár alatti 
társadalmi hatás.

A mindenkori egyház folyamatosan két kísértésnek van 
kitéve. Más-más okok miatt, de igaz ez akkor is, ha – leg-
alább látszólag, statisztikai mutatóit tekintve – sikeres, de 
akkor is, amikor hanyatlik vagy – fogalmazzunk fi nomab-
ban – küszködik. Mai helyzetünk inkább az utóbbi, erre 
törekszünk megoldást találni.

Két tipikus válasz jellemző, persze karikírozom.
Az egyik szerint szolgálatunk elsődleges mércéje a hű-

ség. A sikertelenség hátterében – kizárólag vagy elsősor-
ban – az áll, hogy az egyház nem elég hűséges az evangé-
liumi üzenethez. Éppen ezért az eredeti tanításhoz kell 
erősebben kötnie magát. Azonban ha csak erre koncent-
rál, annak óhatatlanul az a következménye, hogy nem ve-

szi elég komolyan az őt körülvevő világ jelenségeit. Hű-
séges az ortodox keresztyén tanításhoz, de nem ismeri és 
nem szereti az embereket eléggé. Előbb-utóbb elszigetelő-
dik, gettósodik. Nyelvezete, gondolatvilága eltávolodik a 
mindennapi élet valóságától. Az üzenet hatás nélkül ma-
rad, a fejek fölött elszáll.

A másik magyarázat szerint a szolgálatot inkább a si-
keressége méri meg. Ennek érdekében a mindennapi életet, 
a bennünket körülvevő valóságot kellene komolyan ven-
ni. A kor nyelvén beszélni. Fölvenni a ritmusát, gondolko-
dását. Részt venni benne. Az emberek problémáira, kér-
déseire felelni. Alkalmazni kommunikációs eszköztárát, 
engedni, hogy tematizálja a mondanivalót. Korszerű stí-
lusban beszélni, mai zenét használni. Azért nem vagyunk 
hatékonyak, mert az üzenetünk a mai világban érthetet-
len – hát igazodjunk hozzá! Azonban ez a megoldási kí-
sérlet csakhamar oda vezet, hogy az egyház a sajátos ízét, 
üzenetének a lényegét, az evangéliumot veszíti el, amely-
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lyel hatni tud, amellyel a világ helyreállítását, gyógyítását 
szolgálhatná. Olyannyira hasonlóvá válik a környezetéhez, 
hogy nem marad benne semmi, amivel alakítani, formál-
ni tudna ezen a világon.

Paradox módon mindkét, egymással ellentétes megkö-
zelítés következménye lényegében ugyanaz lesz: az evan-
gélium nem fejt ki hatást a gyülekezet szolgálatán keresz-
tül. Nem formálja az emberek gondolkodását, világnéze-
tét, szokásait, viselkedését. Nem válik láthatóvá a közösség 
belső működésében, és nem képvisel gyógyító erőt a társa-
dalom egészére nézve. Az egyik esetben azért, mert nem 
talál érintkezési felületet a körülvevő valósággal, a má-
sik esetben pedig azért, mert föloldódik benne, és elvesz-
ti a hatóanyagot.

A probléma elsősorban nem módszertani. Nem pusz-
tán több programra vagy jobb marketingre van szükség. 
Sőt az sem elég, ha szervezettebbek vagyunk, vagy ha igét 
hirdetünk. Jól látható, hogy ha ugyanazt csináljuk, mint 
eddig, csak még jobban, akkor ugyanarra az eredményre 
jutunk – csak még inkább.

Lehetséges-e, hogy az evangélium a mai korban, a mi 
kultúránkban hatékonyan megszólaljon, sajátos közössé-
get formáljon, amely a tágabb közösség életét is jótékonyan 
– és érzékelhetően – alakítja? Tehetünk-e bármit ennek ér-
dekében, vagy pusztán annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, 
amíg a Szentlélek elvégzi a munkát?

Az utóbbi jó néhány évtized, amelyben az egyház vál-
ságának tünetei egyre nyilvánvalóbbá váltak, sok ragyo-
gó törekvést és hasznos gondolatot termelt ki a nyugati vi-
lágban. Rengeteg könyv jelent meg, amelyek közül néhány 
nálunk is ismertté vált. Nem kisebbítve ezek jelentőségét, 
most mégis egy újabb könyvet ajánlok a lelkészek és gyü-
lekezetek fi gyelmébe.

Idén jelent meg Timothy Keller Gyülekezet a központ-
ban című alapos munkája a Harmat, a Luther és a Kálvin 
Kiadó gondozásában.

Három okom van rá, hogy ajánljam.
Az első, hogy ha egy gyülekezet a világnak a legszeku-

larizáltabb közegében – New York Manhattan negyedé-
ben –, ahol legkevésbé várnánk, hogy a „régi” evangélium 
hatást fejthet ki, minden különösebb látványelem, hatás-
vadász csomagolás nélkül képes embereket megszólítani, 

mélyen átformálni és a világ minden tájára továbbgyűrűző 
erőt képviselni, az számunkra is fi gyelemre méltó. Ahogy 
Keller írja, a gyülekezet szolgálata lehet – bibliai képpel él-
ve – gyümölcsöző, azaz egyszerre hűséges az evangélium-
hoz és ugyanakkor sikeres az adott kulturális közegben.

A második, hogy nem pusztán instant módszertant kí-
nál, amely valahol, tőlünk messze-messze egy egészen más 
közegben működött, de aligha adoptálható a mi viszonya-
inkra. Ehelyett abban nyújt segítséget, hogy a gyülekezet 
saját kontextusára mélyen refl ektálva kialakíthassa a ma-
ga szolgálatát – teológiai vízióját –, amely minden ízében, 
motivációjában és irányában az evangélium köré szerve-
ződik, azt ábrázolja ki. Egy-kétszáz évvel ezelőtt a nyuga-
ti világban az emberek egy alapvetően krisztianizált kul-
túrában szocializálódtak. Ugyanaz a működési logika vet-
te körül őket otthon, templomban, iskolában, közéletben, 
hivatásban. A mai posztmodern korban nincs élményük 
arról, hogy milyen az evangélium logikája alapján műkö-
dő emberi közösség. Így a gyülekezet szerepe még inkább 
fölértékelődik. A gyülekezetet ugyanakkor szükséges al-
kalmassá tenni arra, hogy a mai kor kihívásaira képes le-
gyen az evangéliummal felelni.

A harmadik, hogy a könyv kifejezetten alkalmas ar-
ra, hogy lelkészi közösségek, gyülekezetek, presbitériu-
mok, megyei és országos képzések vezérfonala legyen. Sőt 
reményeim szerint a lelkészképzés tananyagának is alap-
vető részévé válik.

A terjedelmes, mintegy ötszáz oldalas könyv nem köny-
nyed olvasmány, hanem módszeres és alapos munkára hív. 
Feltétlenül ajánlom, hogy a lelkészi munkaközösségek is-
merkedjenek meg vele. A könyv arra inspirál, hogy ne csak 
a hogyant, hanem a mit és kinek kérdést is mélyen gondol-
juk át. Az egyház evangéliumi megújulását minden kor-
ban az hozta el, hogy hajlandó és képes volt rá, hogy ezt a 
refl exiót következetesen és átfogóan elvégezze.

Ajánlott irodalom

Keller, Timothy 2019. Gyülekezet a központban. Evangéliumi 
szolgálat a városban. Ford. Győri Péter Benjámin. Harmat 
Kiadó – Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Budapest.
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Tudom, kiben hiszek?
Jézus és az önfejlesztő trénerek

g  J O Ó B  M Á T É

Ha végigolvassuk az LMK-dolgozatok javasolt témáit a 
2019/2020-as munkaévre, kétségkívül a fenti cím tűnik 
a legkevésbé megragadhatónak. Ennek viszont egyenes 
következménye lehet, hogy az alábbi sorok teljesen más 
irányt vesznek, mint ahogy azt a cím megfogalmazója el-
gondolta. Igyekszem a téma értelmezésének több lehető-
ségét is bemutatni, teret engedve a szabad választásnak, a 
téma kibontásának.

Első lehetőségként ajánlom, hogy alapos kortörténeti 
kutakodás után mélyreható exegetikai elemzést adjunk ar-
ról a bibliai történetről, amelyben Jézus az önfejlesztő tré-
nerekkel folytat eszmecserét. Mutassuk be Jézus és az ön-
fejlesztő trénerek álláspontját, amiben egyetértenek, ami-
ben eltérő nézeteket vallanak, és mindezt foglaljuk össze 
a hit fogalmának fényében. 

Ha ez az irány nem keltette fel az érdeklődésünket, 
vagy esetleg a diszkusszióról szóló történetet nem találtuk 
a Szentírásban – mindenképpen az Újszövetségben keres-
sük –, akkor a további lehetőségeket ajánlom.

Hogyan fejlesszük a hitvallástételt 

a gyülekezeti tagjaink körében?

A tudást leggyakrabban úgy szoktuk ellenőrizni, hogy 
számadásra kérjük azt az illetőt, akinek az ismereteiről 
szeretnénk meggyőződni. Tanítási környezetben ezeket a 
helyzeteket feleletnek, dolgozatnak, vizsgának vagy kol-
lokviumnak hívjuk. Ezekben a helyzetekben leginkább 
egyirányú kommunikáció történik, bár a kollokvium szó 
jelentése lehetőséget adna arra is, hogy valódi párbeszéd 
alakuljon ki a felek között. Ezt a lehetőséget sajnos legtöbb-
ször akadályozza az a belső késztetés, hogy minél hama-
rabb kimeneküljünk az ilyen helyzetekből. 

Szerencsére egyházi környezetben az ilyen jellegű, tu-
dást ellenőrző, külső kényszerből eredő számonkérési hely-
zetek a konfi rmációs vizsgával véget érnek, így csak a ritkán 
előforduló, spontán helyzetek néha kudarcos tapasztalatai 
késztetnek bennünket a következő kérdések megfogalma-
zására: Tudom-e egyáltalán, hogy kiben hiszek? El tudom-e 
ezt másoknak úgy mondani, hogy ne nőjön bennem a ké-
tely? Tudok-e a hittapasztalataimról úgy beszámolni, hogy 
az ne engem tegyen kívülállóvá, hanem másokban ébred-
jen fel a vágy a Lélek által, hogy részesei legyenek ennek 
az egyedülálló ajándéknak? Tudom-e úgy megélni a hite-

met a mindennapokban, hogy senkinek se támadjon két-
sége afelől, hogy kiben hiszek?

Nekünk, akik szinte beleszülettünk az egyházi-gyüle-
kezeti közegbe, és természetesnek veszünk sok mindent, 
ami körülöttünk és bennünk történik, legyenek azok akár 
a kegyelem felszabadító vagy Isten csendjének szorongató 
megtapasztalásai, sokszor nehézséget okoz vallomást ten-
nünk a hitünkről. Ezt annak a meggyőződésemnek a fényé-
ben is valós problémának tartom, hogy ahogy nem tudunk 
nem kommunikálni, úgy nem tudunk nem vallomást tenni 
a hitünkről. Éppen ezért szükség lenne olyan fejlesztő tré-
ningekre (gyülekezeti kiscsoportos alkalmakra), ahol a hí-
vek – bármelyik korosztályhoz is tartozzanak – megtanul-
hatnák és begyakorolhatnák azokat a kongruens (hiteles, 
önazonos) megnyilvánulásokat, amelyekkel vallást tudnak 
tenni hitükről mások előtt. Ezt a tudást és képességet ter-
mészetesen többféleképpen is el lehet sajátítani. Én legin-
kább a tapasztalati tanulás módszerét ajánlom, akár a kö-
vetkező pontok fi gyelembevételével: 1. A csoporttagokkal 
együtt idézzünk fel olyan helyzeteket, amikor tudatosan, 
szóban vallást tehettünk (volna) a hitünkről. Ezeket gyűjt-
sük össze, majd akár néhány mondatban írjuk le egy pa-
pírra. 2. Rövid jelenetekben játsszuk el őket (Beugró), majd 
3. közösen értékeljük ki a tapasztalatokat és a látottakat. 
Fontos, hogy minél többen megosszák az élményeiket. Az 
is, aki vallást tett, aki a befogadó fél volt, és érdemes kül-
ső megfi gyelőket is kijelölni. Őket két csoportra lehet osz-
tani: akik a vallomástétel tartalmára fi gyelnek, és akik a 
közlés módjára. 4. A kiértékelés után újra játsszuk el a je-
lenetet, hogy az észrevételeket be tudjuk építeni. 

Egy ilyen gyakorlat nemcsak a közlés fejlesztését szol-
gálhatja, hanem a közös beszélgetés és személyes refl exi-
ók által a hit alapvető kérdései is újrafogalmazódhatnak. 

Magunkról magunknak, másoknak másokért – 

az önismeret fejlesztésének jelentőségéről

Hittanosaimtól tanultam, hogy ami nincs a YouTube-on, az 
nem történt meg, és amit nem lehet megkeresni a Google 
keresőben, az nem is létezik. Így írtam be a keresőbe az 
önfejlesztő tréner kifejezést, és igen megnyugodtam, mi-
vel egyetlen találatot sem dobott ki a rendszer. (Így már 
elfogadható, hogy az Újszövetségben sem találtuk meg a 
Jézusról és az önfejlesztő trénerekről szóló történetet.) De 
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vajon mi lehet e nem létező fogalom mögött, és mi lehet 
a mögött a szándék mögött, hogy ezt a kérdést elővegyük 
LMK-dolgozat keretén belül? Vajon az önismeret (belső tu-
dás) vagy az önfejlesztés (belső készségek gyakorlati adap-
tálása) valós veszélyt jelenthet a hitünk számára? 

Sokunknak meghatározó olvasmányélménye volt Gyö-
kössy Endre Magunkról magunknak című könyve. Egyik 
fontos tézise, hogy az önismeret elválaszthatatlan az iste-
nismerettől, attól a kinyilatkoztatástól, amelyben az Atya 
feltárja önmagát, amelyben az emberről úgy szól, mint aki 
kapcsolatra teremtetett, és amely kinyilatkoztatásban Jézus 
által új életre hívott el. Másik tézise, hogy minden felszí-
ni változás ellenére az ember mit sem változott. Indulatai, 
ösztönei, cselekvése rugói, magatartása ugyanaz, mint volt 
nem ötven, hanem akár ötszáz vagy ötezer évvel ezelőtt. 
Egyáltalán nem negligálva a lélektani kutatások legújabb 
eredményeit, nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Zsoltárok 
könyve igazi kincsesbányája azoknak a lélektani rezdülé-
seknek és folyamatoknak, amelyek bennünket is jellemez-
nek, amelyeket érdemes minél jobban megismerünk és tu-
datosítanunk, hogy egyre kevésbé irányítsák tudatalatti 
szintről a gondolatainkat és cselekedeteinket. 

Felvetődhet persze a kérdés, hogy nem jobb-e inkább 

békén hagyni a néha magunk elől is rejtett énünket. Biztos, 
hogy mindennek megvan a rendelt ideje és helye, de ne fe-
ledjük, hogy személyiségünk legmélyebb vagy éppen legtit-
koltabb részei sokszor akkor is teret követelnek maguknak, 
amikor mi nem szeretnénk. És ha mi ilyen-olyan indokok-
ra hivatkozva elhárítjuk magunktól az önismereti munkát, 
az utódaink életét nehezítjük meg. Igaz az a mondás, hogy 
a sokszor feltáratlan belső rugóink nem attól léteznek, hogy 
beszélünk róluk, hanem azért kell róluk beszélnünk, mert 
léteznek. Ez a beszéd nemcsak nekünk ad teljesebb önisme-
retet, hanem például és segítségül szolgálhat másoknak is.

Ajánlott irodalom

Benner, David G. 2014. Az önismeret ajándéka. Harmat, Bu-
dapest.

Gyökössy Endre 2008. Magunkról magunknak. Szent Gellért 
Kiadó, Budapest.
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Eszkatológia a 21. században
Hiszünk-e az örök életben?

g  L Á S Z L Ó N É  A G O D  A N E T T

A kérdés költőinek hangzik, hiszen az Apostoli hitvallás 
szavaival minden istentisztelet alkalmával megvalljuk, 
hogy hisszük az örök életet. Ha azonban úgy tesszük fel 
a kérdést, hogy várjuk-e az örök életet, ahogyan az óke-
resztények várták a közeli világvégét,1 vagy rettegünk-e 
az örök élet elvesztésének lehetőségétől, ahogyan a közép-
korban félelemmel töltötte el a hívőt a végítélet,2 akkor a 
válaszunk árnyaltabb lesz. 

A modern történelmi gondolkodás nem mereng a meny-
nyei jövő szépségén vagy a Dante poklához hasonló „kép-

 1 A Didakhé kérése: „Jöjjön a kegyelem, és múljon el e világ!” és 
„Maranathá!” (Didakhé X.6)
 2 Szép példa erre a Dies irae költemény. A reformáció idején Luther 
is a végítéletre tekintettel kereste a kegyelmes Istent.
 3 Bernhard Langnak a mennyország és a pokol történeti bemutatá-
sáról írott könyvének fejezetcímei igen kifejezőek: A túlvilághit meg-
kérdőjelezése a teológián belül (a 18. századtól kezdve); Közjáték: a teo-
lógia lemond a túlvilágra vonatkozó ismeretekről (a 19. század végétől); 
A menny megmentése (Barth, Rahner). Lásd Lang 2007, 105–112. o.

zeletbeli helyek” lehetőségén. Az újkorban az eszkatologi-
kus remény szekularizálódott4 és immanenssé vált.5 A vég-
ső dolgokról szóló tanok sokáig elhanyagolt területek voltak, 
majd a századelőn Johannes Weiss és Albert Schweitzer mu-

 4 Hasonló kritika fogalmazódott meg azzal az indoklással, hogy az 
új ég és új föld váradalmai miatt nem törődik a keresztény ember a 
földdel. Az ezredforduló közeledtével a világvége-mozgalmak fellendül-
tek. A környezetszennyezés, a globális felmelegedés és a túlnépesedés 
kapcsán az emberiség is kénytelen volt szembenézni élőhelye pusztí-
tásának következményeivel és végességével. Lynn T. White történész 
1967-ben kritizálta a keresztény arroganciát, amely leigázza a földet. 
Ma már nagy hangsúlyt kap a teremtésvédelem és az ökoteológia.
 5 Ennek történeti előzménye, hogy a marxizmus a kereszténységet 
azzal vádolta, hogy az örök életben való hit megakadályozza a hívőt, 
hogy a világ jobbá tételén munkálkodjon. A technológiába és a társa-
dalmi fejlődésbe vetett hit, a haladásban való töretlen bizalom lépett 
az ősi eszkatológiai képek és tartalmak (menny, pokol, üdvösség, örök 
élet) helyébe. Az első, majd a második világháború keserű tapasztalatai 
és a globális fenyegetettség újra felvetette a végső jövővel kapcsolatos 
kérdéseket. Vö. Scheffczyk–Ziegenaus 2008, 23. o.
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tattak rá arra, hogy Jézus Krisztus egész életműve eszkato-
logikus volt. Az egyén (üdvösség, feltámadás) és a világ (új 
ég, új föld) végső sorsával kapcsolatos teológiai kutatás a 
20. század második felétől kapott új lendületet.6 Karl Barth 
mondta ki kritikusan: „Az a keresztyénség, amely nem tel-
jesen és mindenestől eszkatológia, teljesen és egészében nél-
külözi Krisztust.”7 A hetvenes években Jürgen Moltmann 
a reménység teológiájával8 megújította a hagyományos ke-
resztény eszkatológiát, és a protestáns teológiában a közép-
pontba emelte. Ez a teológia nem visszatérést jelent az óko-
ri vagy a középkori klasszikus nézetekhez, a végső remény 
nem az apokaliptikus események várásában fejeződik ki,9 a 
jövő már elérkezett, a világnak kell megváltoznia.10

A személyes hitben megélt reménység legkeményebb bi-
zonyító próbája a halál. A társadalomban a halálhoz való 
viszonyulásban egyszerre van jelen a távolságtartás és el-
fojtás, valamint a média által közszemlére tett (hírek, ak-
ciófi lmek) és a kórházi elhalálozás által biológiai folyama-
tokra redukált (gyógyszerek, gépek) tárgyiasítás.11 Ráadá-
sul a keresztény tanítás mellett számos szellemi áramlat 
vesz körül minket.12 Az egyéni sors és a halállal való szem-
besülés fájdalma még a hitüket gyakorló evangélikusokat13 
is nyitottá teszi az ezotéria14 felé. A temetkezési szokások 

 6 Vö. Karl Barth totális eszkatológiája, Rudolf Bultmann, Oscar Cull-
mann teleologikus eszkatológiája, C. H. Dodd realizált eszkatológiája, 
Jürgen Moltmann reménységteológiája stb.
 7 „Christentum, das nicht ganz und gar und restlos Eschatologie ist, hat 
mit Christus ganz und gar und restlos nichts zu tun.” Barth 1929, 298. o.
 8 Karl Rahner és Wolfh art Pannenberg egyaránt hangsúlyozza, hogy 
a világ és az ember átalakításának a reménye is hozzátartozik a keresz-
tény üzenethez.
 9 „…a keresztyénség nem válságvallás, hanem a földi viszonyok 
átfogó forradalma.” Moltmann 1989, 168. o.
 10 Hasonló irányzatot képviselnek a genitivusok teológiáinak képvi-
selői, Richard Shaull (forradalom teológiája), Harvey Cox, Johann Bap-
tist Metz (politikai teológia), Gustavo Gutiérrez (felszabadításteológia). 
Ellentétes ezzel az elmélettel az a törekvés, amelyet Amerikában a jólét 
teológiáját hirdető prédikátorok képviselnek, akik fényűző életmód-
jukkal nagy botrányt kavartak. Azzal indokolták a hívek adóiból élt 
tékozló életüket, hogy az nem más, mint a mennyország boldogságának 
és ígéreteinek földi leképezése. (Forrás: http://megmondoka.blogspot.
com/2019/06/a-fi atal-es-az-idosebb-fi u.html.)
 11 Leo Scheff czyk katolikus teológus úgy véli: „…a halált általában tabu-
ként kezelik, a halandóság gondolatát elfojtják, s a túlvilági reményt e vilá-
gi várakozásként értelmezik, miközben a döntés komolyságát kétes ködbe 
vonja az üdvösség optimista felfogása.” Scheffczyk–Ziegnaus 2008, 14. o.
 12 Elég csak a New Age-mozgalomra gondolnunk, amely szerint vé-
get ért a halak korszaka, amelynek kezdete egybeesik a kereszténység 
születésével. 
 13 Nemrég mesélte el nekem egy aktív gyülekezeti tag, hogy halottlátó-
hoz ment elbúcsúzni tragikus körülmények között elhunyt gyermekétől.
 14 2011-ben 23 országban végeztek közvélemény-kutatást a Reuters 
News számára; a válaszadók 51-a szerint van túlvilág, 23 szerint lesz 
valami a halál után, 19 hisz a mennyben és a pokolban, 7 a reinkarná-
cióban; 2 szerint nincs pokol. Korunk vallási sokszínűségében többen 
összeegyeztethetőnek tarják a Jézus Krisztusban való hitet a reinkar-
nációval. Magyarországon a legmagasabb arányban, a megkérdezettek 

változása – például az urna hazavitele az eltemetés helyett – 
azt mutatja, hogy nehezünkre esik elengedni szeretteinket 
a mennyei boldogságba. Létezik és egyre inkább terjed egy 
olyan technológia, amely által gyémánt készülhet a ham-
vakból, és akár ékszerként hordhatjuk rokonaink hamva-
it.15 A földi élet végtelen meghosszabbításának vágya meg-
mutatkozik a művészetekben16 és a tudományos kutatások-
ban is.17 A tudomány is eljutott egy tökéletesebb, mennyei 
léthez hasonló (Jel 21,4) örök élet ígéretéig.
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pädagogische Lexikon im Internet. https://www.bibelwis-
senschaft .de/stichwort/100165/.
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13-a vallotta, hogy hisz a lélekvándorlásban. (Forrás: https://denesotto.
hu/2016/08/transzcendencia-vallasos-hit-reinkarnaciotulvilag/.) Egy 
2018-as amerikai közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 69-a 
nem ért egyet azzal, hogy a legkisebb bűnért is kárhozatot érdemelünk. 
(Forrás: https://thestateoft heology.com/.) Egy 2018-ban végzett osztrák 
felmérés szerint a megkérdezettek 31-a hisz az örök életben, de csak 
13-uk hiszi, hogy Jézus Krisztus végítéletet tart. A válaszokból az is ki-
derült, hogy többen hisznek a karmában, mint Istenben. (Forrás: https://
fowid.de/meldung/oesterreich-mehrheit-glaubt-staerker-karma-gott.)
 15 https://nuus.hu/tech/tudomany/0728/ragyogo-kek-gyemantot-csi-
nalni-elhunyt-rokonaink-es-kisallataink-hamvaibol-ez-meno/.
 16 A teljesebb, földin túlmutató élet példaképei korunkban (főként a 
fi atal korosztály számára) a könyvekből és fi lmekből ismert, különleges 
képességekkel rendelkező varázsló, vámpír, mutáns vagy földöntúli hősök.
 17 A transzhumanista mozgalom egyik úttörője, Ray Kurzweil példá-
ul több utat is megvalósíthatónak lát a halhatatlanság felé: az emberi 
fi zikai és kognitív képességek feljavítása, a betegség és öregedés legyő-
zése a modern technológia segítségével, valamint az emberi tudat digi-
talizálása. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2344398/
Google-futurist-claims-uploading-entire-MINDS-computers-2045-bo-
dies-replaced-machines-90-years.html.
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Az élménytől az elköteleződésig
Fiataljaink megszólítása és követése

g  G R E N D O R F - B A L O G H  M E L I N D A

 Egy teljesen más történelmi szituációban, számunkra már 
aligha élhetőnek mondható társadalmi berendezkedésben 
és a minimális információáramlás korában írja fájdalma-
san Jeremiás próféta: „Nincsenek már vének a kapuban, 
nem muzsikálnak az ifj ak.” (JSir 5,14) Jeremiás szavai mégis 
szívünkig hatolnak ma is. Fogyunk. És nemcsak a fi atalok, 
hanem az idősek is. És ha az idősek, akkor a fi atalok is. Mert 
a kettő összefügg. De mi csak a fi atalokra koncentrálunk 
a továbbiakban.

Már a cím is felvet egy sor kérdést. Milyen életkorban 
gondolkodunk, amikor fi atalokra gondolunk? Hiszen a 
szakirodalom szerint ezek a határvonalak egyre jobban 
szétcsúsznak: a serdülőkor korábban érkezik, de a felnőt-
té válás és önálló egzisztencia, családalapítás kitolódhat a 
negyvenes évek elejére. Ahogy mondani szokták manap-
ság: a negyven az új húsz.

Mit ért az élmény szó alatt a lelkész, és mit a fi atal? El-
fogadást, közösséget, istenélményt, kötődések kialakulását? 
Hogyan találkozhatnak ezek az elképzelések? Mihez, kihez 
akarjuk elkötelezni a fi atalokat? Gyülekezetünkhöz, an-
nak kegyességi jellemzőihez, evangélikus egyházunkhoz, 
vagy egyszerűen Jézus Krisztushoz, és a többit a Szentlé-
lekre bízzuk? Az elköteleződés fi zikai vagy lelki tartalom?

Lehet csak fi atalkorban megszólítani valakit? Nem kés-
tünk már el? Hol voltunk előtte? Továbbá mit jelent követ-
ni őket? Közösségi oldalakon fi gyelni a mindennapjaikat, 
vagy jelen lenni egymás életében? Amikor továbbtanulás, 
munkavállalás, családalapítás miatt más, már nem hoz-
zánk tartozó kerületbe, településre költöznek, átadjuk-e 
őket a helyi gyülekezetnek?

Church shopping; nagyvárosi gyülekezeti à la carte; fesz-
tiválkereszténység; felekezeti korlátokat döntögető kegyes-
ségi identitás; a falusi ifj úsági stratégia hiánya: ezek a fo-
galmak már nemcsak félelmek vagy víziók, hanem a fi ata-
lok mindennapjainak és lelkészi szolgálatunknak is részei. 

Church shopping: azt a közösséget választom, amely 
megfelel az elvárásaimnak, kielégíti az igényeimet. 

Nagyvárosi gyülekezeti à la carte: városokban vagy agg-
lomerációs településeken ragaszkodva a felekezetemhez, 
gyülekezetemhez, több közösségbe is járhatok, akár pár-
huzamosan is különböző rétegalkalmakra.

Fesztiválkereszténység: csak nagy megmozdulásokra, 
ingergazdag programokra korlátozódik hitéletem (?) megé-
lése. Az ingerküszöböt a hétköznapi kereszténység nem 
tudja elérni.

Felekezeti korlátokat döntögető kegyességi identitás: ez 
különösen a markáns vagy a saját egyházukban kisebbség-
be kerülő kegyességű fi atalokat érinti.

Falusi ifj úsági stratégia hiánya: a falvakban maradt fi -
atalok nyelvét értjük a legkevésbé, hiszen ők sokszor a tár-
sadalom peremére kerülnek, nem tudtak előrelépni a tár-
sadalmi ranglétrán, identitáskrízisben szenvednek, és je-
lentős részük valamilyen függőség rabja.

Közösséghez tartozni ma is vonzó a fi atalok számára. 
Mégis mintha eltűnnének a látóterünkből. Nagy a konku-
rencia? A gyors problémamegoldási módszerekkel nem 
tudjuk felvenni a versenyt? A személyes életváltozás szük-
ségességének felismerése, az Istenre fi gyelés folyamata las-
sú. A fogyasztói szemlélet az uralkodó spirituális kérdé-
sekben is. A bizalmatlanság kölcsönös. Főleg a történelmi 
felekezetek lelkészei, gyülekezeti tagjai és a „kívülről” ér-
kezett fi atalok között. A karizmatikus közösségek vonzere-
je és a történelmi felekezetek iránti előítéletek az informá-
ciós társadalomban még hangsúlyosabb szerepet kapnak. 

A közösségi médián keresztül történő megszólításuk-
ban már le vagyunk maradva. A Facebook mint nagy vir-
tuális család egyre kevésbé találkozik a mai fi atalok igényei-
vel. Akik mégis itt maradtak közöttünk, inkább csak az „ér-
deklődöm” gombig (tehát szimpatizálok azzal, amit csinálsz, 
de nem veszek részt benne) jutnak el. Az Instagram-, Snap-
chat-, Viber-csoportok működnek jól közösségeken belül, de 
ezek általában zárt, korosztályos csoportok. A Facebook né-
hány év alatt elkényelmesített minket, de újra felfedezhet-
jük a személyesen ápolt kapcsolatok mélységét, minőségét.

Mert enélkül nem fog menni. Az evangéliumokban is 
azoknak az embereknek a megtéréséről, hitre jutásáról, 
Jézus-követéséről és életük gyümölcseiről olvasunk, akik 
személyes kapcsolatba kerültek Jézussal. Persze így is volt, 
akiből nem lett tanítvány (lásd gazdag ifj ú), tehát nem kell 
elhallgatnunk kudarcainkat sem, mert Isten nem az ered-
mény felől közelíti a szolgálatunkat, hanem elsősorban a 
hűséget kéri számon (1Kor 4,2).

A bizalomvesztés feletti sajnálkozásból is ki kellene lép-
nünk. A bizalmi légkör megteremtéséhez meg kell ismer-
ni egymás elő- és háttértörténetét, talentumait, adottsága-
it. A fi atalét és a gyülekezetét. Fontos lenne a fi atalokat a 
szolgálatra való felkérésben megerősíteni. Az érdeklődő-
re is bízhatunk feladatokat, de vezető csak elkötelezett tag 
legyen. A lépcsőfokok önrefl exióként és bátorításképpen is 
szolgáljanak. Mert mindkettőre szükségünk van.
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Krisztus egyháza a keresztény gyökereket 

megkérdőjelező európai társadalomban
g  S Z E N T P É T E R Y  P É T E R

 Az alábbiakban nem röviden is kerek tanulmánnyal, csak 
adalékokkal próbálok és kívánok szolgálni. A megadott 
irodalom tetszés szerint a sokszorosára bővíthető. 

Az egyház(ak) szerepe és mondanivalója

Európában az egyházak, illetve a kereszténység szerepe, 
társadalmi súlya folyamatosan visszaszorulóban van, bár 
az egyes országokban jelentősen különböző mértékben, 
és az ortodoxoknál kevésbé (Evans–Baronavski 2018; 
Fábri 2019). A csökkenő tendencia akkor is igaz, ha er-
refelé még ateista is csak keresztény módon lehet valaki. 
Az úgynevezett új ateisták mára már csendesebbek let-
tek, de ez semmivel sem növeli az egyházak népszerűsé-

gét (Szentpétery 2014). Úgy tűnik, hogy a reformáció 
ötszázadik évfordulója alkalmából tartott nagyszabású 
megemlékezések sem tették tárgytalanná a borúlátó sta-
tisztikai előrejelzéseket (Wimmer 2019). Ez persze nem 
változtat a reformáció üzenetén és iránta való elkötelezett-
ségünkön (Békefy–Birkás 2017). Biztató jelek is vannak, 
gondoljunk például a jövő évi budapesti eucharisztikus 
kongresszusra és ezzel kapcsolatban egyházunkban az 
úrvacsora évére. Az európai (és észak-amerikai) fogyást 
bőven ellensúlyozza az afrikai és kis részben az ázsiai nö-
vekedés, mi azonban itt élünk. Az egyháznak Európában is 
kell, hogy legyen mondanivalója, és tudatosítania kellene, 
hogy a szükséges ismeretek híján teológiai kérdésekben 
sem tud akárki (meg)nyilatkozni (Bedford-Strohm 2018; 
Jackelén 2019; Orosz 2019).
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A migráció mint látlelet

Az emberi jogok, a tolerancia és a vallásszabadság fogal-
mait, amelyek a kereszténységből nőttek ki, a keresztény-
ség és általában az önálló gondolkodás visszaszorítására 
használják az ebben érdekelt, a médiumokat is kezükben 
tartó körök. Ha a nemzeteket, nemzetállamokat nem kell 
és nem is szabad túlértékelni, ebből még nem következik, 
hogy megszüntetésükkel kerülünk igazán közel a világ-
békéhez (Szabó 2016). A migrációs válság 2015 óta még 
inkább felszínre hozta és nagyon világosan megmutatja a 
problémákat azoknak, akik nem hajlandók mindig min-
dent első hallásra elhinni.1 A hangadó katolikus és protes-
táns, továbbá a nemzetközi egyházi vezetők jelentős része és 
a pápa is gyakran erősíti a fősodratú média hangját ebben 
az ügyben. Beszélhetünk-e ordo caritatisról (ST II, II,26)? 
(Vö. Lisicki 2017) A migránsok általában sokkal erősebb 
identitással jönnek. Miért is akarnának integrálódni, netán 
asszimilálódni egy hitétől elfordult, lelki-szellemi gyöke-
reit megtagadó társadalomhoz?2 Krisztus Egyháza persze 
létezni fog a világ végezetéig, „csak” a formája, területi el-
oszlása és lélekszáma kérdés (Füssy 2019).

Keresztény gyökerek és elhagyásuk

Nyilván számos újabb elgondolkodtató, megvitatandó és 
megdöbbentő fejlemény lesz addigra, mire a téma egy-
egy LMK-ban sorra kerül, de hadd emeljünk ki néhány 
jellemző, önmagán messze túlmutató dolgot, eseményt. 
Hányan gondolták nálunk a hetvenes években, hogy fe-
lelős egyházi vezetők, képviselők olyasmiket mondanak 
majd, mint manapság? (Laborczi 2019a; 2019b) Az euró-
pai államok alig-alig emelik fel szavukat a keresztényül-
dözés ellen (Békefy 2015; Gyrfi 2015).3 Eközben a más 
kultúrából érkezők bűnözési statisztikáit kozmetikázzák. 
Nem szabad néven nevezni a rosszat, márpedig enélkül 
a közbiztonságon túl a megigazulásról szóló tanítás is a 
levegőben lóg. 

Nagy port vert fel, hogy az EKD Tanácsának elnöke és 
a német katolikus püspöki konferencia elnöke 2016. októ-
ber 20-án, a jeruzsálemi Templomhegyen tett látogatásuk 
alkalmával a fenntartó muszlim alapítvány elnökének ké-
résére levették a keresztet a nyakukból. Cselekedetüket a 
békességre törekvéssel indokolták (Fabiny–Horváth-Bol-

 1 Vö. Gyrfi 2017; Az idők jelei 2016; Murray 2018; lásd továbbá a 
Magyar Nemzet cikkeit a Mathias Corvinus Collegium budapesti mig-
rációs konferenciájáról (2019. március 23.): https://magyarnemzet.hu/
cimke/migracios-konferencia/.
 2 Vö. Kocsis 2018; MEÖT Vallásközi Dialógus Bizottság: http://meot.
hu/index.php/vdb-m.
 3 A témához lásd az üldözött keresztényeket segítő Open Doors 
szervezet honlapját: http://www.opendoors.org/.

la 2016; Papst-Vertreter 2018; Tück 2016). Nyugat-Európá-
ban már eddig is sok templom hasonló sorsra jutott, mint 
az egykori Szovjetunióban. Vagy jobb, ha mecsetté alakít-
ják? (Pergrande 2016) 

Különösen szégyenletes volt a Marx születésének két-
száz éves évfordulójáról tartott megemlékezés az 1856 óta 
protestáns trieri Nagy Konstantin-bazilikában (igaz, hogy 
tartományi tulajdon, ha ennek szabad lenne számítania va-
lamit) az Európai Bizottság azóta leköszönő keresztényde-
mokrata (!) elnökének ünnepi beszédével, utána a kínaiak 
által adományozott szobor leleplezésével (Munter 2018). 
Nem csak a szobor lepleződött le, ha valaki már korábban 
nem vette volna észre… Az anglikán egyház által készítte-
tett egyperces fi lmet a Miatyánkról nem voltak hajlandók 
a mozikban 2015 karácsonya előtt hirdetésként bemutat-
ni (Sherwood 2015). És hosszasan taglalhatnánk a kará-
csonyi vásárok politikailag korrekt átnevezését a más hi-
tűekre való hivatkozással, miközben nem győzik nagy be-
tontömbökkel védeni ezeket a más hitűek szélsőségeseitől. 
Ha pedig mégis történik valami, akkor azt kell mondani, 
hogy nem félünk…

Visszatérés?

Az idei nagyhét – hétfőn a Notre-Dame égésével, húsvét 
vasárnap a keresztények elleni Srí Lanka-i merényletsoro-
zattal – még inkább számvetésre késztette, késztesse is az 
egyházak képviselőit és az „egyszerű” hívőket (Harmati 
2019; Lóránt 2019). A hírekből tudjuk, hogy a templomot 
eredeti formájában újjáépítik – de mi lesz az egyházzal, 
nem csak Franciaországban? 

Szép dolog a vallásszabadság, a szekuláris állam világ-
nézeti semlegességének eszméje, de – persze csakis akkor, 
ha kultúránkat meg akarjuk őrizni – úgy tűnik, barátkoz-
nunk kell azzal a kérdéssel, hogy ez az eszme korlátlanul és 
parttalanul érvényesülhet-e Európában (vö. Maróth 2013). 
Egy erős keresztény identitású, gyökereihez ragaszkodó Eu-
rópában fel sem kellene tennünk ilyen „eretnek” kérdést. 
Csakhogy ehhez előbb az Istenhez való viszony kérdését 
kell(ene) – több szinten – tisztázni.4 Krisztus Egyháza he-
lyett ezt senki más nem fogja (el)végezni.  
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A trianoni békeszerződés és az evangélikusság
g  K O R Á N Y I  A N D R Á S

Az 1920-as trianoni békeszerződés Magyarország – és 
egyben az egész kelet- és dél-közép-európai régió – tör-
ténetének olyan traumatikus fejezete, amely az élet min-
den területén drasztikus változásokhoz vezetett. Az első 
világháború ilyen súlyos tartalmú és diktátum jellegű 
lezárása mögött érdemben két tényező állt: a háborús ve-
reség és a hosszú távon megoldatlan nemzetiségi együtt-
élés, amit csak súlyosbított az ország 1919-ben viharosan 
végbement politikai összeomlása. Az 1920-ban bekö-
vetkezett trauma sem a maga összetett tényszerű ösz-
szefüggésrendszerében, sem szellemi-lelki hatásában 
nem tekinthető feldolgozottnak. A centenárium alkal-
mából az egyre kiterjedtebb kutatás szempontjai közül 
az evangélikusságot érintő legfontosabb szálakat érde-
mes kiemelnünk.

Magyarország újkori történetének első, mindent átfor-
máló korszaka az oszmán-török megszállás a 16–17. század-
ban. Mind a muszlim vallású megszálló hatalom alatt álló 
területeken, mind a Bécs – és egyben önmaga – védelmé-
re nyugaton és északon szintén megszállással berendez-
kedő Habsburg uralom alatt döntően változtak meg a fe-
lekezeti és vallási viszonyok. Erdélyben az 1568-as tordai 
országgyűlés híres vallási toleranciát hirdető rendelkezé-
se is gyökeresen eltérő mintázatot hívott életre. A refor-
máció első két évszázada nyomán tehát teljesen különbö-
ző viszonyok zárultak össze ismét egy ország keretei közé 
azzal, hogy azt a továbbiakban – ezeket a sajátosságokat 
a birodalom többi részéhez képest részlegesen fi gyelembe 
véve – dominánsan Bécs katolikus érzelmű hatalmi poli-
tikája formálta meg.

Az oszmán megszállás megszűnésével hatalmas méretű 
át- és betelepedési hullám indult meg, amely a 18–19. szá-
zadban döntően változtatta meg Magyarország viszonya-
it: tizenegy nemzetiség alkotta együttélés jött létre, ahol 
az összlakosság tekintetében a magyarság a legnagyobb 
kisebbség helyzetében volt (a politikai pozíciók változó el-
oszlása ettől jelentősen eltért). A soknemzetiségű valóság 
természetesen keresztény felekezeti sokféleséget is jelen-
tett. A 20. század eleje ehhez képest annyiban hozott vál-
tozást, hogy a magyarság aránya meghaladta az 50-ot, 
majd Bosznia-Hercegovina megszállásával egy újabb nem-
zetiség és egyben egy újabb vallás – az iszlám – is feltűnt 
a társadalmi és politikai palettán.

A trianoni döntésnek a magyarországi evangélikussá-
got érintő következményei kétféleképpen is vizsgálandók: 
egyrészt a tényadatok tükrében, másrészt a nagyobb egy-
ház- és társadalomtörténeti összefüggésekben. Az előb-
bi körbe tartozik a négy egyházkerület eltérő érintettsé-
ge: az 1894-es egyházkerületi reform nyomán átalakított 
elosztásban a tiszai (170-ből 153), a dunáninneni (163-ból 
130) és a bányai (164-ből 104) egyházkerületek drámai 
gyülekezetvesztése, amelyhez képest a dunántúli kerület 
– bár nem kevésbé érzékeny, mégis – kisebb, kb. 15-20-
os veszteséget szenvedett el. Az erdélyi szász egyházzal 
ugyanebben az időben nemcsak leépült, de olykor nyílt 
ellenségeskedésbe fordult a viszony. A jelentős evangéli-
kus oktatási rendszer adatai is önmagukért beszélnek: 25 
középiskolából 8, 6 tanítóképzőből 2, 4 teológiai képzőin-
tézményből 1 maradt az új államhatárok között. A nyers 
számokon túl látnunk, láttatnunk kell a következmény-
ként elindult folyamatokat is: a trianoni határokon kí-
vül rekesztett evangélikus népesség, értelmiség, egyházi 
szolgálatban álló réteg részleges áttelepülését, menekü-
lésszerű exodusát az anyaországba, illetve az evangéli-
kus egyháztagság fokozott érzékenységét, nyitottságát a 
revizionista gondolatra, amelynek egyik, országosan is 
szimbolikus alakja Raff ay Sándor bányai kerületi püs-
pök (1918–1945) lett.

1920 után azonban földcsuszamlásszerű átrendeződést 
fi gyelhetünk meg Magyarország vallásfelekezeti szerke-
zetében is, amely alapvetően és hosszú távon változtat-
ta meg nemcsak az egyházak és vallási közösségek bel-
ső és egymás közötti viszonyait, hanem azok társadalmi 
pozícióját és mozgásterét is. Az összefoglaló táblázat tük-
rében elmondható, hogy a vallási és keresztény felekeze-
ti közösségeket – ha eltérő mértékben is, de – egyetemes 
megrázkódtatásként érte Trianon. A történelmi Magyar-
országra korábban jellemző, a sokféle nemzetiségi kul-
túrával, identitással természetesen összefüggő felekeze-
ti sokféleség ugyanakkor drasztikus beszűkülést szenve-
dett. Az adatok másik nagy tanulsága, hogy a beszűkült 
felekezeti palettán a felekezetek közötti arányok is jelen-
tősen megváltoztak: a katolicizmus többségi pozíciója vég-
legessé szilárdult, a protestantizmus táborában pedig a két 
nagy felekezet aránya ollószerűen szétnyílt az új államha-
tárok közötti országban.
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 * Az írás a 2019-es Teremtés hete című füzet bevezető tanulmá-
nyaként jelenik meg. További írások, illetve a teremtés hetének ün-
nepléséhez kapcsolódó segédanyagok a teremtés heti füzetben vagy 
a http://teremtesunnepe.hu oldalon találhatóak.

Az evangélikusság 1920 utáni objektív helyzetét és lel-
ki-szellemi közérzetét döntően befolyásolta, máig befolyá-
solja az ekkor kialakult új környezet. Mindenekelőtt a ki-
csivé válás, a szétmorzsolódás veszélyének érzetével, amely 
a megváltozott felekezeti arányok mellett a trianoni döntés 
nyomán megindult nemzetiségi átrendeződésben gyökerezik 
(a német, szlovák és vend kisebbség nagyarányú határokon 
kívül kerülése). Ráadásul ennek a folyamatnak erőszakos 
felgyorsítását is jelentette a németség kitelepítése és depor-
tálása a második világháború után, valamint a magyar–
szlovák közösség együttélésébe durván beavatkozó, 1945-ös 
Beneš-dekrétumok. Az új keretek közötti berendezkedés fo-
lyamata részben még mindig zajlik, éppúgy, mint a szétsza-
kított egyházrészek közötti új együttműködések kialakítása.
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1910
1920

(Trianon előtt)
1920

(Trianon után)
Veszteség (%-ban) Veszteség (ezer fő) 1930 1949

Összlakosság 18,264e 7,987e 8,685e 9,205e

Római katolikus 49,3 52,1 62,9 -57,0 6,110
67,1 70,5

Görögkatolikus 11,0 9,7 2,1 -91,0 1,860

Református 14,3 12,6 21,3 -37,7 0,980 20,9 21,9

Evangélikus 7,1 6,3 6,3 -63,8 0,855 6,1 5,2

Ortodox 12,8 14,3 1,0 -97,9 2,926

Unitárius 0,4 0,3 0,1 -93,1 0,069

Izraelita 5,0 4,5 6,2 -49,5 0,461 5,1 1,5

Az adatok forrása: KSH, Révai Nagy Lexikona
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*

 Néhány évtized bizonytalankodása után ma a tudomány egyre 
egyértelműbb és összetettebb felismerésekkel igazolja, a közvé-
lemény pedig egyre inkább tényként kezeli, hogy az emberiség 
jelenlegi életmódja a Földön környezeti szempontból fenntart-
hatatlan. Az aggasztó jelentések és jövőképek a legkülönfélébb 
reakciókat váltják ki egyes emberekből és csoportokból.

Vannak, akik még mindig tagadni próbálják a problé-
mát, vagy elbagatellizálni a jelentőségét, és ennek érdekében 
részletekbe, illetve – általában ilyenekre épülő – alternatív 
elméletekbe kapaszkodnak. Nem ritka az sem, hogy felszínes 

érvekkel (például: nincs is globális felmelegedés, hiszen itt 
most épp hidegebb van a szokásosnál) nevetségessé próbál-
ják tenni a fi gyelmeztetéseket. Mások – talán a frusztráltság 
okozta ösztönös reakcióként – „visszatámadnak”; ugyanis 
támadásnak értékelik a fenyegető tények feltárását, és ezért 
a feltáróikat próbálják „ártalmatlanítani”. Gyakran tapasz-
talt reakció az is, hogy megpróbálják „leleplezni az összees-
küvést”, vagyis kimutatni, hogy az egyre összefüggőbb bi-
zonyítékok láncolata valójában mesterséges konstrukció, és 
propagálása, az emberekkel való elhitetése rejtett érdekeket 
szolgál. Ez a reakció úgy is működhet, hogy a „leleplezők” 
mindig csak épp egyetlen esetre, állításra, kezdeményezés-
re fókuszálnak, és arra keresnek alternatív magyarázatot, 
amiből viszont hajlamosak általános érvényű következte-
téseket levonni (például: ezt a klímatüntetést most a poli-
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tikusok szervezték kampányérdekből, tehát az „egész” zöld 
mozgalom „csak” arra való, hogy ők eltereljék a fi gyelmet a 
saját üzelmeikről; vagy: ezen a településen nem olyan jó az 
ivóvíz, mint általában, tehát „csupán” az ásványvíz-kereske-
delem üzleti ellenlábasainak mesterkedése az egyszer hasz-
nálatos műanyag palackokra vonatkozó „minden” aggoda-
lom, stb.), és így alkalomról alkalomra hárítják el, hogy az 
egésszel, a nagyobb összefüggésekkel kelljen foglalkozniuk.

Azok körében, akik elfogadják a környezeti veszélyek-
re vonatkozóan felismert tényeket és a belőlük levont kö-
vetkeztetéseket, szintén változatos reakciókat tapasztal-
hatunk. Némelyeket sokkol a kemény és pár évtizede még 
nem sejtett igazság – hogy az olyannyira idillinek gondolt 
technikai, jóléti civilizáció fenntarthatatlan –, és kétség-
beesésbe hullva lebénulnak vagy elkeserednek, mert nem 
tudják elképzelni, hogy másképp éljenek, vagy azt, hogy 
az emberiség még visszafordulhat a jelen helyzetből (e két 
reménytelenségérzés valójában gyakran összefügg). Má-
sok azt a következtetést vonják le, hogy ha az emberiség 
juttatta magát és a világot ilyen aggasztó helyzetbe, akkor 
az ember nem érdemli meg, hogy önmagát intelligensnek 
(a természet urának, a fejlődés csúcsának, a teremtés ko-
ronájának stb.) tekintse, hanem ideje „lelépnie az evolú-
ció színpadáról”. Ők ezért (elméletben) könnyen fölébe he-
lyeznek más létezőket – akár minden más létezőt – az em-
bernek, és elutasítanak minden emberközpontú vagy akár 
az ember képességeire alapozó tervet a helyzet javítására.

Megint mások, épp ellenkezőleg, a technikában bíznak, 
amely eddig minden gondot megoldott – mondják –, és most 
is ezt várják tőle. A politika iránt elkötelezettek akár valódi 
felelősségérzetből, akár saját pozíciójuk és fontosságuk védel-
mében úgy gondolják – vagy úgy kommunikálnak, mintha 
meg lennének győződve róla –, hogy a megszokott politikai, 
igazgatási eszközökkel megoldhatók a problémák, sőt rájuk 
– a politikusokra – kell hagynia a társadalomnak, hogy meg-
oldják azokat. Kétségtelen, hogy a válság felismerése óta lét-
rejött – legalábbis a fejlettnek nevezett észak országaiban – 
egy környezetvédelmi szakpolitika, amely e téren szakképzett 
embereket helyzetbe hozva (de azért sokszor erősen ellenőriz-
ve és korlátozva is őket) fel tud mutatni bizonyos eredménye-
ket a krízishelyzetek kezelésében. (Maga az ehhez szükséges 
képzés, a környezetvédelemmel foglalkozó szakemberréteg 
megjelenése is tekinthető egyébként egy választípusnak). Ha-
sonló a gazdasági szereplők hozzáállása is, akik a fogyasztói 
igényekre reagálva – másfelől nézve piacuk megtartása érde-
kében – igyekeznek a környezeti gondokra adott válaszaikat 
megfelelőnek és elégségesnek kommunikálni.

Ők, az intézményes és bizonyos értelemben hagyomá-
nyos megoldás hívei viszont jellemzően gyanakodva és vo-
nakodva fogadják az eddigi hatalmi struktúráktól függet-
len, alternatív, civil kezdeményezéseket, a környezetvédel-
mi, „zöld” mozgalmakat. A szakértelem hiányán, a naiv 
túlbuzgóságon túl (és ez talán mélyebben rejlő mozzanat) 

a fennálló rend elleni újabb – történelmi léptékben új mu-
níciót kapott, de valójában régről ismert – „izgágaságot”, 
felforgató és utópisztikusnak bélyegzett jelleget hajlamo-
sak felróni nekik. De valójában ide sorolható azoknak az 
egyéneknek az álláspontja is, akik a megoldásokat a nagy 
rendszerek mozgatóitól, a multicégektől és politikai szer-
vezetektől várják, illetve rajtuk kérik számon ezek hiányát. 
Ez a felfogás gyakran együtt jár azzal a véleménnyel, hogy 
a helyi, egyéni vagy kis léptékű kezdeményezések jóindu-
latúak ugyan, de nem jelentenek valódi megoldást… Ez-
zel rokon az az álláspont, hogy a környezetkárosító ma-
gatartásmódoktól való elfordulást csupán egy szűk, erre 
fogékony réteg esetében lehet erkölcsi, szemléletformá-
ló eszközökkel elérni, a nagy tömegek és a piaci szereplők 
esetében viszont csak (!) az anyagi szabályozók (adók, bün-
tetések stb.) hatnak, úgyhogy csak ezeket érdemes komoly 
környezetvédelmi intézkedéseknek tekinteni. (Ugyanak-
kor ez a hozzáállás nem vet számot azzal a megfi gyeléssel, 
hogy az anyagi szabályozók meggyőződés híján gyakran 
inkább a kiskapuk keresésére, alternatív, még „le nem sza-
bályozott”, de a környezetre nem kevésbé ártalmas megol-
dások kieszelésére, mintsem valódi környezettudatosságra 
ösztönzik címzettjeiket – szemben a szemléletváltással.)

A civil megoldások elkötelezettjei – bár az sem ritka, 
hogy személyükben integrálják a szakpolitikai, szakmai és 
mozgalmi megközelítést – egyrészt gyakran valóban abból 
indulnak ki, hogy a hagyományos intézményi megoldások 
látványosan leszerepeltek, gyakorlatilag már bebizonyították 
alkalmatlanságukat az újszerű kihívások kezelésére. Ezért a 
„zöld civil” mozgalmaknak van egy rétege, amely kétségte-
lenül a történelmi, klasszikus forradalmi mozgalmakra em-
lékeztet gondolkodásmódjában. Ebből fakadhat az a tény is, 
hogy a környezeti elköteleződés politikailag sokszor kötődik 
a baloldalhoz, vagy a kívülállók sorolják automatikusan oda. 
Azonban nem minden környezeti civil kezdeményezés indul 
ebből az alapállásból. Másoknak ugyanis inkább az a felis-
merése, hogy a kisléptékű, közösségi, ember–ember közöt-
ti kapcsolatokra épülő kezdeményezések, bár nem kecseg-
tetnek azonnali és átütő globális eredményekkel, mégis leg-
alább egy területen, a szemléletformálásban éppenséggel a 
leghatékonyabbnak bizonyulnak; márpedig – egyre inkább 
belátható – az emberek szemléletmódjának megváltozá-
sa nélkül nem várható, hogy a környezeti válság megoldá-
sát célzó törekvések valódi eredményeket érjenek el. Sokak 
gondolkodásmódjának megváltozása pedig néhányakéból 
indul ki. Kétségtelenül ez a hozzáállás is a világ és a társa-
dalmi rend radikális megváltoztatását tűzi ki célul, azonban 
nem az azonnali és totális, főként nem erőszakos eszközök-
re fókuszál – ha egyáltalán vannak és alkalmazhatók len-
nének ilyenek –, hanem a szerves építkezésre.

A felvázolt megközelítésmódok (és ki lehetne mutatni 
még néhányat) keresztül-kasul átjárják egymást, különbö-
ző interakcióik vannak, és igen tarka összképet festenek fel. 
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Néha úgy tűnik, a világ a környezeti válság következtében 
– vagy apropóján – egy felbolydult méhkas képét mutatja. 
Vajon mi kell legyen az egyháznak, Jézus Krisztus külde-
tése letéteményesének hozzáállása mindehhez?

* * *

Ha az üdvösség történetének szempontjából tekintünk ezek-
re a reakciókra, valamiképp mindegyik ismerősnek tűnik. 
Ézsaiás világos fi gyelmeztetésére Áház király talán nem ki-
kerülő választ adott egy részleges érv alapján? „Nem kérek 
[jelet], nem kísértem az Urat.” (Ézs 7,12) A gonoszok, akik 
hatalmi vagy üzleti érdekeiket féltették, nem a valóság el-
tagadásával próbálták győzködni magukat arról, hogy élet-
vitelükön nem kell változtatniuk? Okkal mondta nekik az 
Úr Jeremiás prófétán keresztül: „Ne bízzatok az ilyen hazug 
szavakban: »Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temp-
loma ez!« […] Íme, ti a hazug szavakban bíztok, melyek nem 
használnak. Loptok, gyilkoltok, házasságot törtök, hamisan 
esküsztök, Baálnak tömjéneztek, és más istenek után jártok, 
akiket nem ismertek; azután pedig eljöttök, és megálltok szí-
nem előtt ebben a házban, mely az én nevemet viseli, és így 
szóltok: »Megmenekültünk«, hogy elkövethessétek mindezeket 
az undokságokat?” (Jer 7,4.8–10; Káldi-Neovulgáta ford.) Jé-
zust, aki szelíden, de erővel megkérdőjelezte az addig érvé-
nyes hatalmi berendezkedéseket és jövőképet, talán nem po-
litikai felforgatóként ítéltették el Pilátussal (vö. pl. Lk 23,1–5)?

Nyugodtan mondhatjuk, hogy bár a környezeti válság 
új kihívás az emberiség előtt, de a problémával szembeni 
magatartás mégis ugyanazokat az ősi emberi mintákat kö-
veti, amelyeket az emberiség történetéből oly régóta isme-
rünk. Nem indokolatlan tehát az sem, hogy azt állítsuk: Is-
ten mai válasza az emberiségnek hasonlóképpen szól ah-
hoz, amit régebbi korok kríziseiben adott. „Hiszen tudom, 
milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek 
a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert re-
ménységgel teli jövőt szánok nektek.” (Jer 29,11; Szent Ist-
ván Társulat ford.) Az egyház ily módon bátran keresheti 
a klímaválságra adandó választ a Szentírásban.

Isten vigasztalása és a bajban megmentő, megtartó se-
gítsége, ahogy ez Jézus Krisztusban feltárult előttünk, min-
dig az együttérzésen, a közösségen, a szereteten keresztül 
vezet. A legsötétebb éjben sem hagy magunkra, miközben 
nem erőszakkal válaszol a rosszra, hanem gyengédséggel és 
a teljesebb élet felkínálásával. Fogságban lévő népének haza 
vezető utat készít a pusztán keresztül, és önmaga teljesebb 
megismerését ajándékozza nekik szenvedéseik által. Az em-
beriség Megváltója, a Messiás Isten szenvedő szolgája, Jé-
zus Krisztus. A belé vetett hitet kéri tőlünk Isten, hogy mi-
kor még a halál völgyében járunk (vö. Zsolt 23,4), már akkor 
hittel magasztaljuk őt megváltásáért, és adjunk hálát neki.

Bármilyen meglepőnek tűnik tehát a környezeti krízis 
„egének beborulása” idején a hálát tűzni ki keresztény vá-

laszként, valójában mégis ez az egyik legsajátosabb kincs, 
amit hozzá tudunk adni mi, Krisztus tanítványai az embe-
riség közös útkereséséhez. Ezért választottuk idei teremtés 
heti alapigénknek a Pál apostolnak a Filippiekhez írt leve-
léből vett részletet (Fil 4,4–6).

* * *

Hogyan fedezhetjük fel Istennek a környezeti krízissel küz-
dő emberiség számára adott válaszát ebben az igében?

Pál örömre biztatja a fi lippi híveket, mégpedig minden-
kor. Az az öröm ugyanis, amely Istentől jön, amely Isten 
megváltó művének megismeréséből származik, felülmúl 
minden nyomorúságot, minden bűnt és annak minden kö-
vetkezményét. Isten üdvözítő szeretetének terve erősebb az 
emberiség fenntarthatatlan életmódjából fakadó minden 
problémánál is. Emiatt lehetünk és maradhatunk szelídek, 
vagyis követhetjük a legkiszolgáltatottabb helyzetben is 
azt a Krisztust, aki vádlói előtt sem élt az erőszak semmi-
lyen eszközével. A környezeti válság sem teszi szükséges-
sé vagy elkerülhetetlenné – bármiképp is érvelne emellett 
valamilyen irányzat, vagy tűnne ez kikerülhetetlennek em-
beri szemmel nézve –, hogy ember ember ellen támadjon, 
a másik legyőzése, veszedelme árán igyekezzen megmen-
teni saját magát vagy övéit, vagy akár csak hogy erőszak-
kal kényszerítse rá megoldási tervét másokra. Fontos az is, 
hogy mindenki megismerje ennek a szelídségnek az ere-
jét; ezért nekünk, Krisztus-hívőknek ki kell tartanunk, és 
aktívan kell cselekednünk abban a meggyőződésünkben, 
hogy a környezeti krízis megoldása így érhető el. Az Úr kö-
zel van hozzánk ebben az aggasztó gondban is. Ő, aki a ke-
reszten eggyé vált minden emberi fájdalommal, a teremtés 
ellen elkövetett bűneinkre, a környezeti aggodalmakra és 
a klímaszorongásra sem tekint idegenként: ő azt is magá-
ra vette és már megváltotta. Ezért minden küzdelmünk-
ben és erőfeszítésünkben, az aggodalmakon túllépve bíz-
hatunk abban és kiindulhatunk abból, hogy ő velünk van.

Viszont ez az örömhír nem arra akar ösztönözni ben-
nünket, hogy tétlenek maradjunk, ne cselekedjünk és ne 
változtassunk. Ellenkezőleg, nagyon is szeretne aktívvá 
tenni minket. Az első aktivitási forma, amelyet kér tőlünk 
az Úr, az imádság és a könyörgés. Világosan rá kell tekinte-
nünk felelősségünkre, bűneinkre és az azokból fakadó hely-
zetre, és Isten elé kell vinnünk azokat. Egyrészt az imád-
ság lelkületébe kell helyezkednünk, amely mindenben Is-
tent keresi, és mindent Istenben akar látni. Ez az imádság 
olyan aktivitás, amely néha passzivitásnak tűnhet (de nem 
az): letenni a mi eszközeinket, és üres kézzel állni Isten elé, 
megmaradva az ő jelenlétének tapasztalatában, hogy az ő 
békessége betölthessen minket. Másrészt viszont a világos, 
tiszta látásból fakadó őszinte könyörgésre is szükség van, 
amely kendőzetlenül feltárja Isten előtt és őrá bízza az em-
beri értelemmel felismert feladatokat.
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A második aktivitási forma a hálaadás. Többnyire nem 
vagyunk eléggé tudatában annak, milyen lényeges ez a cse-
lekvési mód a világban való létünk szempontjából, ha úgy 
akarjuk azt megélni, ahogyan Isten teremtő tervéből követ-
kezik. A „hálaadás” jelentésű latin kifejezés (gratiarum ac-
tio) a magyar szónál is világosabban fejezi ki, hogy itt egy 
tevékenységről van szó. Mégpedig olyanról, amely nemcsak 
a kapcsolatokat – Isten és ember, ember és ember között – 
teszi szilárdabbá (és ezért a problémák közös megoldására 
minket alkalmasabbá), hanem mint lelkület folyamatosan 
formálja bensőnket is. Ha hálás lelkületben élünk, máskép-
pen fogunk a teremtett világhoz viszonyulni, másképp he-
lyezzük el önmagunkat benne, és meg fogunk tudni tenni 
olyan lépéseket is – például az önkorlátozás és az osztozás te-
rén –, amelyek első hallásra talán túl nagy feladatnak tűnnek.

A Krisztus által rendelt cselekvés („Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre”, Lk 22,19) őskeresztény korból származó 
neve is eucharisztia, azaz hálaadás. A korai keresztények 
közössége tehát úgy élte meg, hogy az a cselekvés, amely-
nek folyamatos megvalósítására – „az ő emlékezetére” – 
Krisztus maga hívja tanítványait, legpontosabban a hála-
adás fogalmával írható le. Már csak azért is meg voltak győ-
ződve erről, hiszen maga Krisztus is a hálaadás gesztusával 
kezdte cselekvését az utolsó vacsorán (vö. Lk 22,17.19). Az 
eucharisztia (úrvacsora) elsősorban nem dolog, nem „va-
lami”, hanem cselekvés, tett: az egész közösség hálás oda-
fordulása Teremtőjéhez. Mégpedig nemcsak a saját, hanem 
az egész teremtett világ nevében. A keleti keresztények li-
turgiájában anaforának nevezik azt a mozzanatot, amely-
ben az ember mint teremtett társteremtő az ő megbízásá-
ból cselekedve „felemeli” (a szó ezt jelenti) a kenyér és bor 
által jelképezve az egész teremtést, hogy az az ember sza-
ván keresztül dicsőíthesse Teremtőjét, és hálát adjon neki.

Az egész emberiség Istentől adott feladata ez, de az em-

beriség nem fogja tudni megtenni (és így nem fog eltalál-
ni a teremtéssel megélt harmonikus viszonyhoz, így a kör-
nyezeti krízis megoldásához sem), ha mi, Krisztus tanít-
ványai nem éljük szüntelenül és egyre hűségesebben ezt 
a szolgálatunkat az emberiség szívében. Ezért is követke-
zik a hála magatartásából a felelősség. Egyrészt amiért há-
lás vagyok, azt értéknek tekintem – és amit értéknek tar-
tok, azért felelősnek érzem magam. Másrészt ha mi, Krisz-
tus-hívők ismerjük ezt a küldetést, akkor nekünk kell azt 
elsőként megvalósítanunk, hogy az egész emberiség csat-
lakozása által végül a teljes kozmosz bevonódjon ebbe a 
dicsőítésbe. Hálaadást, eucharisztiát kell hát végeznünk 
– hálaadássá, eucharisztiává kell hát lennünk – annak ér-
dekében, hogy a teremtés Teremtője felé haladhasson, az 
emberiség pedig a teremtés Isteni terve szerint, annak be-
teljesítőjeként élhessen a kozmoszban.

És végül a harmadik aktivitási forma: az emberi közös-
ség szívének és gondolatainak erejével tevékenyen dolgoz-
ni a világért, a mai korban legfőképpen a környezeti krízis 
megoldásáért. Ez a tevékenység akkor lesz gyümölcsöző, ha 
Isten békességével eltelve megmarad Krisztus Jézusban. Jé-
zus megtestesülésével vállalta az emberlét, sőt az anyagi lét 
minden aspektusát, így a munkát is. A megtestesült máso-
dik isteni személy feltámadott testében pedig ott az anyag-
világ, mégpedig az újjáteremtettségben beteljesedett for-
májában. Őbenne kell maradnunk tehát nekünk is – azaz 
hagynunk kell, hogy Isten minden értelmet, minden em-
beri tervet és elképzelést meghaladó értelme megőrizzen 
bennünket őbenne (vö. Fil 4,7) –, hogy erőfeszítéseinkkel, 
technikánkkal, társadalmi rendünkkel, intézményeinkkel 
és mozgalmainkkal, kis és nagy léptékű műveinkkel Krisz-
tusban – akiben, akiért és aki által minden teremtetett (vö. 
Kol 1,16), és aki szüntelenül munkálkodik (vö. Jn 5,17) – a te-
remtés hűséges művelői és őrzői (vö. 1Móz 2,15) lehessünk.
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In memoriam Tóth-Szöllős Mihály
1925–2019

g  K E V E H Á Z I  L Á S Z L Ó

 Közös otthonunkban, a nyugdíjas lelkészotthonban rend-
szeresen látogatott és látogattuk egymást. Május 4-én, 94. 
születésnapján este még lejött hozzám, és örömmel mesél-
te, ki mindenki hívta fel és köszöntötte. Aztán május 15-én 
sajnos mentőt kellett hívni, hogy kórházi ápolásban része-
süljön. Ott is fejezte be életét 15-én, kedden este. 

1925-ben született a rákosszentmihályi gyülekezet pa-
rókiáján. Édesapja annak a gyülekezetnek a lelkésze volt. 
Ő pedig felnőve annak a gyülekezeti ifj úságnak a vezető-
je lett. Hihetetlen dolgokat mesélt arról, ki mindenki volt 
annak az ifj úsági körnek a tagja. Az ő útja szinte egyene-
sen vezetett fasori érettségije után a teológiára. Tanulmá-
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nyai befejeztével őt – édesapja kérésére – Ordass Lajos püs-
pök „otthon” és „egyedül” szentelte fel. Nekem elmesélte, 
hogy a püspök akkor éjszakába nyúló beszélgetésben készí-
tette őt lelkészi pályájára, ez a beszélgetés életén át emléke-
zetes maradt a számára.

A cinkotai gyülekezet segédlelkésze lett. Innen csak 
felsorolom szolgálati állomásait: Kiskőrös, Dunaegyháza, 
Kecskemét. De már Dunaegyházán a Bács-Kiskun Egyház-
megye esperese lett. Megszerette közben az egyházi zenét, 
és művelte is, Peskó Zoltántól tanulva az orgonálás szépsé-
gét. Az egyházi ének ügyével „el is jegyezte” magát, a mos-
tani énekeskönyvünk szerkesztésén is dolgozott. Talán a 
dunaegyházi gyülekezetben „otthonosodott” meg legjob-
ban. Már a nyugdíjas lelkészotthonban éltünk, amikor a 
dunaegyháziak eljöttek érte, és elvitték a gyülekezet öt-
száz éves fennállásának emlékünnepére. Tóth-Szöllős Mi-
hály meg is írta Dunaegyháza és a gyülekezet monográfi á-
ját. Az egyháztörténetnek is kutatója volt, amikor az egy-
háztörténeti munkacsoport megszületett dr. Fabiny Tibor 
vezetésével, ő is tagja lett annak. Kecskeméten volt utoljá-
ra lelkész. Ketten gyakran találkoztunk a fóti kántorkép-
ző tanfolyamok ügyében, feladatunk volt az ottani áhíta-
tok megtervezése, sokszor megtartása is. 

Pályafutásával kapcsolatban meg kell említeni, hogy 
Kecskemét után tizenkét évig volt az Evangélikus Élet szer-
kesztője és a sajtóosztály vezetője is. Harmati Béla püspök 
jelölésekor vállalta az ellenjelöltséget – jól tudván, hogy 

nem őt fogják megválasztani. Ennek a vállalásnak a gyü-
mölcse az élete végéig tartó szoros barátság dr. Harma-
ti Béla nyugalmazott püspökkel. A bevezetésben említett 
94. születésnapján Harmati Béla is felhívta őt, és testvér-
ként köszöntötte.

Talán mégis – emberileg szólva – legkiugróbb és „leg-
nemzetközibb” szolgálata (több külföldi út után is) a Lu-
theránus Világszövetség 1984-es budapesti nagygyűlésén 
a háznagyi tiszte volt. Ez nagyon megtisztelő, de nagyon 
felelősségteljes szolgálat volt, amelyben megállta helyét.

Még valamit el kell mondanom lelkésztársammal kap-
csolatban. Itt az otthonunkban az itt lakó lelkészek vala-
melyike tartja a heti, szerdai bibliaórát. Miska ezt boldo-
gan vállalta. Micsoda lelkesedéssel készült ezekre! Több al-
kalommal szó szerint egy hónapig. (Havonta kaptuk meg 
a beosztást a központból.) Ez a szolgálat éltette. Legutóbb 
lejött hozzám május első napjaiban, hogy ő már nem tud 
olvasni, olvassam fel neki a május végén (!) tartandó szol-
gálata textusát. Ebben a szolgálatban égett a szó szoros ér-
telmében. Nem ismertem senkit, aki ilyen „égően” készült 
volna azokra a bibliaórákra, ahol 10-12 idős ember ült be 
az igehallgatásra. Május utolsó szerdájára is készült még 
hetekig. Ezt az alkalmat már nem tartja meg. 

De megfutotta pályáját, és azzal a reménnyel búcsúzunk 
tőle a lelkipásztori körben, hogy „megnyugszik minden fá-
radságától, és cselekedetei követik őt is” a célig: Isten örök 
országáig.

Emlékezés Tóth-Szöllős Mihály evangélikus 

lelkész szolgálatára
1925–2019

g  T Ó T H - S Z Ő L L Ő S  A N D R Á S

1925. május 9-én született Budapesten, édesapja akkor Rá-
kosszentmihály vallástanár-lelkészeként szervezte a gyüle-
kezetet, az ottani templom építését. (Ez náluk családi ha-
gyománnyá vált, mint később látjuk.) Iskolai éveit a Buda-
pest-Fasori Evangélikus Gimnázium kiváló eredményekkel 
büszkélkedő diákjaként teljesítette, a tanulás mellett Peskó 
Zoltán zenei, főleg orgonaóráit látogatta. Érdekelte a ze-
nei pálya. A jó bizonyítványok jutalmaként nagyszüleinek 
munkahelyén, a Lukács cukrászdában süteménycsodák 
várták őt és Zsuzsanna húgát.

A kiváló fasori érettségi birtokában bármilyen pá-
lyán jó eséllyel indulhatott volna. Édesapja példáját kö-

vetve a soproni egyetem teológiai karára jelentkezett. 
Ezekben a teológusévekben az evangélikus egyház ké-
sőbbi nagy generációja gyűlt össze: Roszík, Deme, Mun-
tag, Gáncs, Fábry, Tóth-Szöllős. Mellettük a többi évfo-
lyamban is későbbi prominensek készültek a lelkészi pá-
lyára. Mindez a háború éveiben, amikor a lelki táplálék 
mellett fel kellett találni a csalánfőzeléket és más ritka 
ételkülönlegességet.

1944 karácsonyára készülve szülei megszervezték, hogy 
szenteste napján egy autóval felhozzák Rákosszentmihály-
ra, azonban lekéste az utazást. Másnap, nagy nehezen és 
késve ért haza. Családja addigra elsiratta, mivel a megszer-



d  3 4 2

b FIGYELŐ

vezett autó útközben aknára futott, utasai meghaltak. Is-
tennek más tervei voltak vele.

Lelkészi pályára Ordass Lajos indította el. Ez a fel-
szentelés (1947. október 21-én) később nehézségekkel já-
ró bélyeg lett. Első szolgálati helye 1947-től Cinkota, ahol 
segédlelkészként különösen az ifj úság köreiben volt nép-
szerű. Feleségre is itt talált: Terényi Anna lett élete párja. 
Házasságukból három fi ú született, de ők már a követ-
kező szolgálati helyen, Kiskőrösön látták meg a napvilá-
got, ahol 1950-től 1957-ig szolgált. A cinkotai kinevezés-
sel egyidejűleg ugyan kilátásba helyezték számára a De-
ák téri segédlelkészi állást, mellette a kórusnál való zenei 
szolgálatot, ám egyszer csak a kiskőrösi parókián talál-
ta magát. Ki nem mondottan szerepet játszhatott ebben 
a küldésben, hogy távolabb kerüljön Ordass püspöktől. 
A családi dokumentumok között ma is megvan például 
az a levél, amelyben Ordass az első fi ú megszületéséhez 
kíván áldást (1952). Ez akkor nem volt jó ajánlólevél. Iga-
zi lelkészként nem keseredett bele ebbe a félreállításba: 
Kiskőrösön énekkart szervezett, szórványba járt, gon-
dozta az ifj úságot.

1957-től önálló parókiát kapott Dunaegyházán, Bács- 
Kiskun megye kicsi, főként szlovák származásúak lakta 
falujában. Sokan azt gondolnák, hogy egy ilyen eldugott 
kis településre kerülni végzetes dolog, de a lelkészi munkát 
tekintve, valamint a családi életre áldásként jött ez a sze-
retetteljes közösség. Az istentiszteletek, a nagy szórvány-
munka mellett feleségével szervezői lettek a falu értelmi-
ségének. Ez nemcsak baráti összejöveteleket jelentett, ha-
nem a község dolgainak fi gyelemmel kísérését, magányos 
emberekről, idősekről való gondoskodást. 1967-ben elké-
szítették a falu történetét, nagyrészt a gyülekezeti doku-
mentumokból, illetve levéltári kutatások alapján. Akkor 
– 52 évvel ezelőtt – ennek eredményeként ünnepelték az 
alapítás 750. évfordulóját.

A falu díszpolgárává választotta 2005-ben, kifejezve, 
hogy az érzelmi kötődés kölcsönösen megmaradt sok év 
után is. Időskorában ünnepnek számított nála a falubeli-
ek látogatása, telefonhívása.

A családi hagyományt követve a ’60-as évek szűk le-
vegőjében is kiharcolta a rossz állapotban lévő templom 
felújítását. A falusi barokk épület korábban zavaros elren-
dezésű, félig romos belsejét szép, világos, akkori ízlés sze-
rint modern térré építtette át, kívül és belül rendbe hozva 
azt. Nem volt egyszerű abban az időben rávenni téeszt, ta-
nácsot, hogy szállítással, engedélyekkel segítsenek. A hí-
vekre támaszkodva minden működött. Megkoronázva a 
munkát, megszerezte Th an Mór nagyméretű oltárképét 
a templom főfalára. Csodájára jártak a megszépült temp-
lom hírét véve sokan. A legszebb ünnepek a karácsonyes-
ték voltak, az ünnepi istentisztelet után együtt maradó fa-
lusi nép közösen énekelt a templom előtt. Ennek hangja a 
távoli Dunaújvárosba szakadt családtagok számára is hall-

ható volt a hideg estében. Ezután a parókián vendégeske-
dett a gyülekezet és a falu közössége.

1972-ben megüresedett a Bács-Kiskun egyházmegyei 
esperesi hivatal. Az egyházmegyei vezetői tisztségre egy-
hangú szavazással választották meg. Ez költözést jelentett 
Kecskemétre. A Luther-palotabeli lakást csak másfél évvel 
később foglalhatta el a család. A nehéz kezdés ellenére a 
lelkészi munkát és a megyei ügyeket odaadással végezte.

A kecskeméti evangélikus templom akkor egy jellegte-
len, egy-két szintes épületekkel bezárt udvarban állt. Nem 
sokan tudták, hogy az épületet Ybl Miklós tervezte, hogy a 
görögkereszt alaprajzú templom Magyarországon építészeti 
ritkaságnak számít. 1984-re sikerült elérni, hogy a környező 
krumplisütödéket elbontsák, és hogy a szépséges épület új-
ra a város egyik ékessége legyen. Mindez 1984-ben, amikor 
a hazai evangélikusság megtisztelő eseményeként Budapes-
ten ülésezett az evangélikus világgyűlés. Ennek háznagyi 
teendőit kapta: az egyházi kereteket kellett összehangolnia 
a hétköznapi szükségletekkel. Része volt annak a lelkes egy-
házi csapatnak, amely ezt a munkát hibátlanul teljesítette.

Az esperesi feladatokon túl egyre több országos egyházi 
ügynek lett közreműködője, gazdája. Énekeskönyvet szer-
kesztett, kántorokat tanított Fóton.

1987-ben a Káldy Zoltán püspök halálát követő választás 
két jelöltjének egyike lett. A hivatalt ugyan nem nyerte el 
(ezt családon belül vele együtt nem is gondoltuk, hogy így 
lesz), nem sokkal később mégis országos feladatot kapott: 
a sajtóosztály irányítását (1988). Ez akkor együtt jelentet-
te a hetente megjelenő Evangélikus Élet főszerkesztését, az 
egyházi folyóiratok gondozását, a könyvkiadást, majd egyre 
inkább a közszolgálati rádiós és televíziós műsorok elosz-
tását, szervezését is. Még nyugdíjba vonulása után is őt ke-
resték a minden egyház, felekezet számára elfogadható, ün-
nepeiket fi gyelembe vevő műsorháló megszerkesztésével.

Feleségét, Annust 1999-ben vesztette el. A következő 
évben nyugdíjba vonult, de azután is aktívan szolgált: he-
lyettesített, énekeskönyvet szerkesztett, elkészítette teoló-
giai évfolyamuk történetének könyvét, megírta a rákos-
szentmihályi gyülekezet történetének azon részét, amely-
hez hozzáfért.

2013-tól az egyház Sarepta lelkészotthonának lakó-
ja lett. Remélte, hogy idős napjaiban hasonló gondolko-
dású kollégákkal elmélkedhet, velük gondolhatja át a vi-
lág, a hit, Isten dolgait. Szomorúan konstatálta, hogy alig 
egy-két egyházból jött lelkész lakótárssal találkozhat. Az 
otthonban havonta bibliaórát tartott, naponta követte az 
Útmutató igéit, énekeit. Élete utolsó napjánál, 2019. má-
jus 15-énél állt meg a könyvjelzője, aznap délutáni kór-
házba kerülése előtt elolvasta a napi lelki útravalót. Ké-
ső este örökre elaludt. Az útmutató május 15-re adott éne-
ke a 336-os utolsó versszaka: „Élet és bűnbocsánat / Ránk 
Krisztusért így árad. / Általa mennyben nékünk / Boldog-
ság lesz a részünk.”
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Igehirdetés Tóth-Szöllős Mihály temetésén
Jn 14,19; 2Kor 5,17
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Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19)
„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, 
és íme, új jött létre.” (2Kor 5,17)

Fájdalommal és mégis reménységgel jöttünk ide az Új köz-
temetőbe búcsút venni Tóth-Szöllős Mihály nyugalmazott 
evangélikus esperes-lelkésztől, családapától, rokontól, az 
egyházi sajtó fáradhatatlan munkásától, fasori öregdiáktól, 
testvérünktől a hitben. 

Az élet Urának közelében emlékezünk reá, úgy is, mint a 
Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon lelkész lakójára, 
aki minden közösségben, ahová Isten rendelte, hűséggel hir-
dette, hogy nem egyedül futunk a pályán, van, aki gyerme-
keként szeret, támogat, felsegít. Az az életet kijelentő Isten, 
aki szeretetében Krisztust adta megváltóul. Aki nemcsak 
elhív, hanem meg is erősíti hívását, és értelmes, tartalmas 
küzdelmeket ad elénk – egyháza építésére, neve dicsőségére.

„Én élek, és ti is élni fogtok.” Tóth-Szöllős Mihály testvérünk 
családi igeként kapta ezt az üzenetet. Olyan képeken keresztül 
is megelevenedhetett számára ez az ige, amelyeket a gyermek-
kori családi fészekből hozott, vagy a rákosszentmihályi paróki-
ából, ahol láthatta gyülekezetszervező és templomépítő édes-
apja mozdulatait, irodájában Luther képmását, amint Bibliával 
a kezében karakán erővel tekint előre, egész lényével hirdetve: 
„Non moriar sed vivam, et narrabo opera Domini.” „Nem ha-
lok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsolt 118,17)

Ezt a Krisztusban nyert életet hirdette Tóth-Szöllős Mi-
hály, Miska bácsi széles körű műveltségén, hihetetlen mun-
kabírásán, közösségépítő lelkületén keresztül, mélyen lu-
theránus egyéniségével, és ennek tanúja minden igehirdeté-
se, nyomtatásban megjelent szerkesztői, alkotói munkája is.

Ha felidézzük arcvonásait, hitét, aktív éveinek gazdag 
örökségét, ez juthat eszünkbe: milyen gazdag életút, Isten 
kegyelmében gazdag kilencvennégy esztendő. Amiért há-
lásak lehetünk, mindazok, akik ismerhettük hosszabb-rö-
videbb időn keresztül. Erről a gazdagságról vall gyermek-
kora, a szülői ház légköre, a fasori évei, annak szellemisé-
ge, művészetszeretete és igényessége, amely meghatározta 
későbbi kapcsolatait, tenni akarását, pályáját is.

Cinkota, Dunaegyháza, Kecskemét, a Bács-Kiskun Evangé-
likus Egyházmegye gyülekezetei, a Lutheránus Világszövetség 
budapesti nagygyűlésének résztvevői rajta mint háznagyon ke-
resztül is megtapasztalhatták, hogy milyen élő hitű, kapcsola-

tokat építő, vendégszeretetben gyakorlott evangélikus szellem 
bontakozott ki az ellenirányú hivatalos környezet, a vasfüggöny 
mögötti korszellem dacára is gyülekezetekben, egyházunkban. 

Szilárd helytállása megmutatkozott az Evangélikus Saj-
tóosztályt vezető karakterében éppúgy, mint fóti kántor-
képzős szolgálatai és énekeskönyv-szerkesztői megbízatása 
közben. Fáradhatatlan maradt egyházáért való szolgálatá-
ban éppúgy, mint a családi élet olykor küzdelmes felada-
tai között. Felesége mellett, betegséggel terhelt évei alatti 
helytállásában is. Számára család és az egyházi élet min-
dennapjai között nem húzódott éles határ.

Idős napjaira is megőrizte a fasori közösséget szívében, 
mint ifj úkorának nagy hatású közösségét. Isten kegyelmé-
ben kiteljesedő életútjáról vall az is, ahogyan az igével szol-
gálni kész napi csendességeit és bibliaórás szolgálatait ha-
láláig megtartotta. Nagy gazdagság ez, amelyre csak az Is-
ten előtti hálával felelhetünk, aki elkötelezett szolgái által 
is megtartotta egyházát hazánkban.

„Mert aki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek elmúl-
tak, és íme, új jött létre.” Így törődik velünk az életet szolgáló 
Isten, aki gazdagon árasztja ránk kegyelmét naponként, éle-
tünk minden, új kihívást jelentő szakaszában. Ő az, aki fájdal-
mas szívünket felemeli, és a múlt eseményeiből, a jelenig tar-
tó hívő életútból a jövőbe mutat. Mert aki Krisztusban él, an-
nak nemcsak ez a múlékony idő a sajátja, de az el nem múló, el 
nem vehető világ részese is kikezdhetetlenül, végérvényesen.

Ezért hiszem, hogy Tóth-Szöllős Mihály testvérünk-
nek nemcsak egy elmúlt kilencvennégy éve, régi élete volt, 
de Krisztusban nyert új élete van, amely nyilvánvaló mó-
don ki fog teljesedni ennek a világnak végső elmúlásával.

„Mert aki Krisztusban van, új teremtés az: a régiek el-
múltak, és íme, új jött létre.” Ez a velünk járó Isten még 
ebben a betegséggel, kísértésekkel, könnyekkel teli éle-
tünkben akarja, hogy nevére keresztelkedve, hitben növe-
kedve, megerősödve készüljünk a nekünk félretett új élet-
re. Tóth-Szöllős Mihály is ebben a hitben élt és halt meg. 

Jézus tanítványaihoz forduló szava erősítsen most min-
ket: „Én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) Adja meg a te-
remtő Isten, különösen is a legközelebb állóknak, fi ainak, 
unokáinak, családjának, egykori pásztoroltjainak, mun-
katársainak, élete tanúinak, hogy így induljon lelki sebe-
ik gyógyulása. Lassan, de biztosan, előremutatóan. Arra 
a Krisztusra tekintve, aki kész felvenni életünk gondjait, 
hogy átsegítsen életünk szorosain a múlhatatlan életre.

Éltedből életet te adj nekünk, Jézusunk! * Elhangzott az Új köztemetőben 2019. június 14-én.
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Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap 
f Lk 20,9–19

Igehirdetési előkészítő

A feltámadás mint Isten szeretete

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnap Jeruzsá-
lem pusztulásának emlékünnepe. Ez a körülmény magya-
rázza a textusválasztást. Sok gyülekezetben tartottak már 
az elmúlt években, évtizedekben vetített képes beszámolót 
szentföldi utazásokról, úgyhogy a gyülekezetek egy részé-
nek már konkrétabb fantáziaképei lehetnek a korábbi ge-
nerációkhoz képest, nem is beszélve az internetes lehető-
ségekről. Ugyanakkor ezen a vasárnapon még éppen tart 
az iskolai szünet, és sokan még a nyár utolsó lehetőségeit 
igyekeznek megragadni. 

Amit a textusról tudni kell

Kiírt alapigénk megértése szempontjából fontos, hogy 
az előzményekben Jézus és a vallási vezetők konfl iktusá-
ról olvashatunk. Lényegében az elmondott példázat erre 
a konfl iktusra tekintettel érthető. A konfl iktus lényege, 
hogy honnan van – ha van egyáltalán – Jézusnak legiti-
mációja. Ki adta a felhatalmazást számára? Jézus saját le-
gitimációjának a kérdését Keresztelő János megítéléséhez 
kapcsolja: ha a vallási vezetők nem tudnak állást foglalni 
arról, hogy a mennyből, vagyis Istentől, avagy emberektől 
való János felhatalmazása, akkor nincs joguk Jézus legiti-
mációját fi rtatni. 

Ez a példázat az összes jézusi példázat közül a legal-
legorikusabb. 

Egy úr () szőlőt ültetett (). Majd 
bérbe adta () szőlőmunkásoknak (), és 
hosszú időre messzi vidékre távozott. A helyzet a korabeli 
Galilea viszonyait tükrözi, ahol a tulajdonosok, a földbir-
tokosok gyakran éltek távol, a birtokukat pedig bérbe ad-
ták helyi földműveseknek.

Talán a szüreti idő után () a gazda szolgát (
) küld, hogy szedje be a termés őt megillető részét. 
A szőlőművesek azonban nem adják oda neki, hanem hogy 
ne legyen feljelentőjük és vádlójuk az úrnál, úgy gondolják, 
az a legjobb döntés, ha megverik (), és üres kéz-
zel elbocsátják, remélvén, hogy így majd nem jelentkezik 
újra. A gazda azonban nem adja fel az első kudarc után, ha-
nem második és harmadik küldöttel, szolgával is próbálko-
zik. De ezek sem járnak sikerrel. Sőt, a földművesek egyre 
durvább tettekre vetemednek: a második szolgát nemcsak 
megverik, hanem gyalázzák is (), a harma-
dikat pedig megsebesítik ().

A szőlőmunkások arcátlansága nem készteti meghát-
rálásra a gazdát, aki új módon próbálkozik ezután. A „Mit 
tegyek?” () kérdés arról árulkodik, hogy némi-
leg tanácstalan az elszenvedett kudarcok miatt, és minden-
képpen azon van, hogy megoldást találjon. Ezért más utat 
választ. Végül is – nagy kockázatot vállalva – arra az elha-
tározásra jut, hogy szeretett () fi át küldi hozzá-
juk. A szőlőművesek dühödtebben támadják a fi út, mint a 
szolgákat. Az a gondolat, hogy a szőlő tulajdonosaivá vál-
hatnak (), arra ösztönzi őket, hogy pusztít-
sák el a jog szerinti örököst. Kiűzik a szőlőből, és megölik 
().

A példázat befejezése után a folytatás egy kérdés, amely 
a jogos büntetés jogosságának megkérdőjelezhetetlensé-
gét emeli ki. De a hallgatóság ezt a tradicionális értelme-
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zés miatt – a nép a szőlőskert, a vallási vezetők a földmű-
vesek, és Isten a szőlő gazdája – nem hajlandó akceptálni. 

A folytatásban feltűnik egy zsoltáridézet (Zsolt 118,22) 
és a szegletkővé lett kőnek a képe: „A kő, amelyet az épí-
tők megvetettek, az lett a sarokkő” (  
). De az eredeti zsoltárban nem szerepel ez a foly-
tatás: „Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez 
a kő ráesik, szétmorzsolja azt.” A folytatás fenyegető, ahogy 
a példázat vége is: arra fi gyelmeztet, hogy rosszul jár, aki 
konfl iktusba keveredik.

A perikópa megértése

Jézus példázata egyáltalán nem előzmények nélkül való. 
A legfontosabb ószövetségi hivatkozás Ézsaiás könyvé-
ben található (5,1–4).

Ézsaiás egészen szabályos allegóriát alkot. Meg is ad-
ja a kódot a megfelelő olvasathoz: a szőlőskert Izrael népe, 
Isten a szőlősgazda. 

Mit szólhatott a próféta hallgatósága ehhez? Nyilván 
meg voltak győződve arról, hogy ők Isten remek és gazda-
gon termő szőlőskertje. Látszat szerint talán tényleg úgy 
tűnt, de volt, aki szerint éppen hogy lesújtóan festett Isten-
nek ez a szőlőskertje. Erről szól Ézsaiás allegóriája.

És mintha ennek az ézsaiási éneknek a továbbgondo-
lása lenne Jézus gonosz szőlőmunkásokról mondott pél-
dázata. Annak is éppolyan fenyegető a vége, mint Ézsai-
ás szövegének.

A fenyegetés és annak beváltása, valamint a valóság 
közötti feszültség adja meg a helyes hitbeli, teológiai fel-
ismerést.

Igehirdetési vázlat

Jézus és Jeruzsálem találkozása végzetes találkozás volt, 
olyan, mint egy tragikus szerelem. Mint a Rómeó és Júlia. 
Mindketten belepusztultak: Jézust a jeruzsálemiek kereszt-
re feszítették, Jeruzsálem pedig négy évtized múlva elpusz-
tult, a Templomot lerombolták a rómaiak.

Albert Nolan dél-afrikai katolikus papként 1976-ban ír-
ta meg A kereszténység előtti Jézus című könyvét, amelyben 
Jézus működését úgy mutatja be, mely a katasztrófa elke-
rülésére tett radikális fellépés, amely végül is Jeruzsálem 
elpusztulásával és a zsidóság szétszóratásával bekövetke-
zett. Nolan szerint Jézus megoldást kínált rá, de a vallási 
vezetők ezt az általa felkínált utat elutasították.

Az evangélisták számára ez – mivel az események után, 
Jeruzsálem eleste és a Templom lerombolása után írtak – 
már természetesen nem lehetett olyan fontos hangsúly. 
Máshová helyezték a fő hangsúlyt, és ez abból a sajátos 
helyzetből következett, amelyben az első keresztények ta-

lálták magukat. Azt kellett kihangsúlyozniuk, hogy Jézus 
halála az üdvterv fontos része volt. 

Miért emeli ki tehát Lukács evangélista, hogy Jézus 
szenvedése és halála, valamint feltámadása is ószövet-
ségi próféciák beteljesülése volt? Azért, mert egy olyan 
váddal kellett Jézus első követőinek szembenéznie, amely 
szerint Jézus azért halt meg, mert Isten nem hallgatta 
meg a kérését, nem szabadította meg a halálos vesze-
delemből.

Ennek a vádnak az evangéliumi megfelelője a főpapok 
szájából hangzott el: másokat megmentett, magát nem 
tudta megmenteni. El lehet képzelni azt a bizonytalansá-
got, amelyet ez a rabbinusi érvelés kiválthatott Jézus kö-
vetőiben. Mert tényleg, tulajdonképpen miért kellett Jé-
zusnak meghalnia?

Lukács evangélista válasza erre ez volt: mert így volt 
megírva az Ószövetség prófétai könyveiben. Ezért ez a pél-
dázat, amely Jézus talán legnyilvánvalóbb üzenetét tartal-
mazza, Lukács szerkesztésében a sarokkőre vonatkozó zsol-
tárrészlettel kerül bemutatásra.

Kevésbé domborítja ki az evangélista, hogy Jézus kri-
tikája – amely talán a gonosz szőlőművesek példázatában 
szólal meg a legkérlelhetetlenebb egyértelműséggel – az 
egész intézményrendszert mélyen érinti, mely a jeruzsá-
lemi Templom köré kiépült. 

Jézus beszédei között megtaláljuk az intézményt – kri-
tikusan bár, de támogató és az intézményt alapjaiban meg-
kérdőjelező kijelentéseket egyaránt. Volt, amikor arról 
beszélt, hogy a politikai és vallási vezetők Mózes széké-
be beülnek, „de amit mondanak, tanítanak, azt tartsátok 
meg!” (Mt 23,3) De volt, hogy a korabeli intézmények ve-
zetésének mély és teljes válságáról is beszélt: „Mindazok, 
akik előttem jöttek, tolvajok és rablók.” (Jn 10,8) „A tolvaj 
pedig nem egyébért jön, mint hogy lopjon, öljön és pusz-
títson.” (Jn 10,10) Ez a radikális kritika szükségszerűen 
torkollott a végső, tragikus konfl iktusba Jézus és a vallá-
si vezetők között. 

Lukács evangéliuma 13. fejezetében a Heródes Anti-
pásznak szóló üzenetében Jézus egyenesen úgy fogalma-
zott: lehetetlen, hogy a próféta – mármint ő maga – Jeru-
zsálemen kívül vesszen el (Lk 13,33). Minden jelentős ese-
mény itt zajlott le. Minden nagyobb ünnepen csak ebbe 
a városba özönlöttek a zarándokok. Ilyenkor ott volt Je-
ruzsálemben mindenki, aki számított. Tényleg lehetet-
len volt, hogy Jézus máshol fejezze be, koronázza meg 
működését.

És ennek a működésnek képes összefoglalása is egy-
ben a gonosz szőlőművesek példázata, amely mesél sze-
retetről, türelemről és haragról, a prófétai szolgálat si-
kertelenségeiről, Jézus elküldéséről és tragikus fogad-
tatásáról.

A második világháború szörnyűségeinek közepette 
Japánban egy olyan munka születik, amely címében is 
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jelzi azt a gyökeres szemléletváltást, amely majd a szá-
zad utolsó harmadában teljesedik ki az európai teológiai 
gondolkodásban. Kitamori Kazó evangélikus teológus-
nak Isten szenvedésének teológiája című, 1946-ban japá-
nul megjelent könyve nyilvánvalóan az egyik első olyan 
háború utáni keresztény írás, amely úgy gondolja át Is-
ten, ember, történelem és szenvedés végképp összekuszá-
lódottnak mutatkozó viszonyát, hogy abban egyértelmű 
lesz az addig uralkodó részvétlen, apatikus istenképzet 
tarthatatlansága. 

A Hirosima utáni japán szerző számára a minden ko-
rábbi mértéken túlcsapó szenvedés egy pillanatig sem 
enyhít a hagyományos teológiai antropológia alaptéte-
lén: az ember bűnös. „Isten szenvedése Istennek az az 
akarata, hogy szeresse haragjának tárgyát”, vagyis a bű-
nös embert. Kitamori Th eodosius Harnackot idézi, aki 
szerint a kereszten két dologból, Isten haragjából és Is-
ten szeretetéből egy harmadik született: ez éppen Isten 
szenvedése. Csak az Isten haragja miatt lesz az Isten sze-
retete Isten szenvedésévé. „Isten szenvedése azt jelenti, 
hogy ebben a valóságos, történeti világban, melynek Is-
ten haragját kell hordoznia, Isten szeretete legyőzte ezt a 
haragot.” (Kitamori 1972, 31. o.) Isten szenvedése tehát 
maga a bűnök bocsánata.

A japán teológus lutheri alapokon áll, hiszen Luther is 
hasonlóképpen értelmezi Krisztus halálát a Római levél 
kommentárjában: Isten, akinek igazsága alapján át kell 
adnia a bűnöst a halálnak, szemben áll azzal az Istennel, 
aki ezt a bűnöst szereti. És „mert Isten átöleli azt, akit nem 
szabad átölelni, ezért Ő maga törik össze, kap sebeket, hor-
dozza a fájdalmat” (uo. 18. o.).

„Teljesen objektíve és az Isten szeretete nélkül szemlél-
ve, Jézus születése nem más, mint egy vallásalapítóé. Jé-
zus keresztje sem több, mint egy idealista szerencsétlen vé-
ge, és Jézus feltámadása sem több, mint a vallásos lelkese-
dés illúziója… Csak annyiban lesz mindez az evangélium 
valósága, amennyiben Jézus Krisztus születését és halálát 
mint »Isten szenvedését«, a feltámadást pedig mint »Isten 
szeretetét« ismerjük fel…” (Uo. 30. o.)

További javaslatok az istentisztelethez

Imádság

Jézusunk, Krisztusunk! Ahogy te megsirattad Jeruzsále-
met, amely halálod színtere volt, és elszenvedted a vallási 
fanatizmusból eredő erőszakot, amely keresztre juttatott, 
add meg nekünk azt a lelkületet, amely segít bennünket 
a te utadon járnunk, hogy felebarátainkat, szomszédja-
inkat, sőt ellenségeinket is szeretni tudjuk, és ha még-
is ártanak nekünk, tudjuk veled együtt azt imádkozni: 
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek!
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 Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap
f Jóel 4,12-17a

Igehirdetési előkészítő

Dies irae, dies illa…

A vasárnap jellege 

A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnaptól a 23. va-
sárnapig terjedő időszakban a megigazításra és meg-
újításra, megvilágosításra és megszentelődésre kerül a 
hangsúly. A vasárnapok irányadó gondolata: „Akiket 
Isten elhívott, azokat meg is igazította.” A 11. vasárnap 
témája: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek le-
hetséges.”

Tudomásom szerint ez a szakasz még nem volt igehir-
detési alapige, és a német perikópát böngészve sem talál-
koztam ezzel a szöveggel. 

Jóel könyvéről

A próféta Petuél fi a. Nevén kívül semmi sem tudható meg 
a személyéről. A könyv szövegében több támpontot talá-
lunk, amely segít behatárolni, hogy mikor keletkezhetett a 
mű. Isten népét Izraelnek nevezi. Izrael középpontja Sion 
és Jeruzsálem (Jóel 2,17; 4,2.16). A királyság bevezetésé-
től fogva Izrael az északi országrész neve (2Sám 5,6kk). 
Csak a fogság idején kezdik újra az egész népet Izraelnek 
nevezni (Ez 37,15–17), ennek pedig csak a fogság után lesz 
újra Jeruzsálem (Sion) a központja. Az ország felosztásá-
ra és a nép fogságba vitelére mint múlt időre utal vissza 
(Jóel 4,2k). Jeruzsálem fala és a templom már megépült, 
a kultusz folyik (Jóel 2,9; 1,13k; 2,15–17), tehát Ezsdrás 
és Nehémiás kora után vagyunk. Királyra, helytartóra 
nincs utalás, a nép vezetői a papok. A görögök is feltűn-
nek a műben mint az eladott izraeliták megvásárlói, de 
még nem mint a világ meghódítói (Jóel 3,6). Nagy Sándor 
kora még nem érkezett el. Mindezek a Kr. e. 400 körüli 
időszakra utalnak.
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A textust érintő fogalmak

A könyv üzenetének középpontjában az Úr napja áll. Az 
Úr eljön, hogy ítéletet tartson a kevély és felfuvalkodott 
emberek és népek fölött. Ítéletet tart saját népe, Izrael fö-
lött is szövetségszegő vétkei miatt, és a többi nép fölött 
is. Ennek a napnak különböző jelzői és jellemzői vannak 
prófétai írásokban; nagy és félelmetes nap (Jóel 3,4), az Úr 
bosszúállásának a napja (Ézs 34,8), az Úr áldozatának napja 
(Jer 46,10), a harag napja (Zof 1,15), a sötétség napja (Ám 
5,18). Leírásánál gyakoriak a kozmikus jelenségek: a nap 
és hold elsötétül, földrengés támad (Ézs 13,10.13; Jóel 3,3k; 
Zak 14,4kk). Együtt járnak vele a háború szörnyűségei (Ez 
7,14–19; 30,3k). A legdrámaibb az a jövendölés, hogy akkor 
Jahve maga kel harcra, hogy megsemmisítse ellenségeit 
(Jóel 4,9kk). Jahve mint a természet erőinek ura kozmikus 
jelenségek kíséretében bizonyítja hatalmát. 

A nép várakozása az volt, hogy ezen a napon az Úr meg-
ítéli, elpusztítja az ellenségeket, saját népét pedig fölemeli. 
Azonban a prófétai írásokban azzal is találkozunk, hogy 
az Úr a saját népét is megítéli azon a napon, a nép bűnei 
miatt. Hirdették ezek a próféták az ítélet után következő 
kegyelmet is. Jóel könyvében egyesülnek ezek a motívu-
mok. Az Úr napját elsősorban rettenetes ítéletként mutat-
ja be. A felvonuló sáskasereg élén maga az Úr halad Izra-
el ellen (Jóel 2,11). Ezzel a nappal kapcsolatosan egy má-
sik fontos üzenet is megjelenik: Isten kitölti lelkét ezen a 
napon Izrael ifj aira és véneire (Jóel 3,1–2). Ezt idézi Péter 
pünkösdi prédikációjában (ApCsel 2,16–21), mint amely a 
Szentlélek kitöltésével beteljesedett. Jóel könyvében az Úr 
napjával kapcsolatos harmadik gondolat, amely megjele-
nik, az, hogy Isten ítéletet tesz a pogány népek fölött. Az 
Úr napjáról szóló három mondanivaló látszólagos ellenté-
tét a bűnbánat hirdetése oldja fel. Bűnbánat nélkül csak az 
ítélet lenne ama napon. Az ítélet utáni boldog kor hirdeté-
se a bűnbánat összefüggésében jelenik csak meg. A Jóelnél 
megjelenő új mondanivaló az Úr napjáról a Lélek kitölteté-
se. Több korábbi prófétához hasonlóan itt is azzal találko-
zunk, hogy Jóel a kultusz (csupán külsőségekre szorítko-
zó) gyakorlását szembeállítja az igazi bűnbánattal. A fog-
ság utáni, helyreállított kultuszi életben újra szükség volt 
ennek hangoztatására.

Jóel a mezőgazdaságból vett képeket használ az Úr nap-
jának bemutatására. A borsajtót mint a büntetés metaforá-
ját Ézs 63,1–6 is megemlíti. A 13. vers szavai homonimikus 
szójátékra adnak lehetőséget Jóelnek, a héber szövegben sze-
replő  ugyanis egyaránt jelent „döntést”, ami itt termé-
szetszerűleg az ítéletre utal (1Kir 20,40), és „cséphadarót” 
(Ám 1,3), ezzel pedig a mezőgazdasági szóképek sora egé-
szül ki. A próféta nyilvánvalóan mindkét jelentést beleérti 
a szövegbe. Nem maradhatnak el a hagyományos kozmi-
kus és égi kísérőjelenségek (Jóel 2,10; 3,4). Jahve zengő szó-
zata (Jóel 4,16) a hatalom jele, ettől a hatalomtól ég és föld 

is megremeg (Jer 25,30; Ám 1,2). Izraelnek fel kell ismernie, 
hogy Isten minden megpróbáltatás ellenére vele marad. Je-
ruzsálem visszanyeri korábbi sérthetetlenségét (Zsolt 125,1; 
Ézs 2,2–5). Az első, 587. évi katasztrófa összes következmé-
nye meg nem történtté válik, és idegenek be sem léphetnek 
majd Jeruzsálembe, nemhogy uralkodnának rajta.

Jósáfát völgye – Jóel könyvének 4. fejezetében kétszer is 
találkozunk ezzel a kifejezéssel (4,2 és 12), és kétszer említi 
ugyanő az „ítélet völgyét” (4,14). Nem arra a völgyre utal ez-
zel a helymegjelöléssel a próféta, ahol Jósáfát győztes csatát 
vívott pogány ellenségeivel (2Kir 3), hanem Isten eljöven-
dő ítéletére utal. Jóel ezt a kifejezést nem topográfi ai, ha-
nem etimológiai értelemben használja. A jósáfát jelentése 
’Isten ítél’, így az ő völgye az ítéletnek völgye. Ismert pró-
fétai tanítás volt, hogy Isten ítélete nagy völgyben fog vég-
bemenni (Zak 14,4k). A későbbi hagyomány a jeruzsálemi 
Hinnóm és Kidrón völgyeket azonosítja ezzel a völggyel.

A 16. vers első fele egy teofánia eseményét jeleníti meg. 
Ezt vezeti föl az égitestek fényének elhalványulása (15. vers). 
Az Úr mennydörgő isteni hang formájában jelenik meg, 
akárcsak Ám 1,2-ben és Jer 25,30-ban. Ez a hang minden-
kit térdre kényszerít. Az Úr erejét és hatalmát szimboli-
zálja mindez. 

Jóel neve azt jelenti: Jahve az Isten. Erre a kijelentés-
re fut ki az egész prófétai irat: „Akkor majd megtudjá-
tok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki szent hegye-
men, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatol-
nak be oda többé idegenek.” (Jóel 4,17) Az Úr végtelen, 
mindent felülmúló hatalma láthatóvá lesz, senki nem 
állhat meg előtte.

Az igehirdetés felé

Első hallásra ez az ige nem biztos, hogy könnyen érthe-
tő, különösen azok számára, akik csupán a tanévnyitó is-
tentiszteletre érkeznek szeptember 1-jén. Ezért is fontos a 
szöveg összefüggéseinek részletes, de nem a részletekben 
elvesző feltárása. Lehet, hogy a hallgatóság elsőre nem tudja 
értelmezni ezeket a sorokat, de egészen biztos, hogy va-
lamilyen impulzust kiváltanak ezek a mondatok, és nem 
közömbösen foglalnak majd helyet az ige felolvasása után. 
„Eresszétek rá a sarlót”, „Gyertek, tapossatok”, „nap és 
hold elsötétül”, „az Úr mennydörög” – ezek olyan markáns 
képek, amelyek egészen biztosan reakciókat váltanak ki a 
hallgatóságból. 

Ezeket a sorokat olvasva előttem egy Dürer-metszet 
körvonalai jelennek meg. Az apokalipszis lovasai, akik 
karddokkal a kezükben gázolnak át mindenen. Az Úr nap-
ja ilyen elsöprő erővel érkezik majd el az Ó- és az Újszö-
vetség tanúsága szerint. Egy Trónok harca-epizód csata-
jelenetét gond nélkül végignézünk, de az ilyen, kimond-
va-kimondatlanul a végítélet előízét magukban hordozó 
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képek zavarba ejtenek, mert érezzük, hogy ez bennünket 
is érint. Az Úr népéhez tartozónak mondjuk magunkat, de 
azért az apokaliptikus események sötét tónusa gondolko-
dóba ejti az embert. 

Mindennapjainkban nincs jelen az Úr napjának félelme. 
Távol áll tőlünk az a hangulat, amely a középkori Dies irae, 
dies illa… szekvenciában megjelenik. Ha szeretnénk köze-
lebb hozni a mai kor emberéhez, hogy Jóel idejében milyen 
ereje volt ennek a próféciának, akkor a mai világunk klí-
makatasztrófával kapcsolatos félelmeit hozhatjuk fel pél-
daként. A környezetszennyezés miatt a világot fenyegető 
apokaliptikus képeket nem lehet teljes mértékben párhu-
zamba állítani Jóel próféciájával, de akár ebben, akár ab-
ban a teljes és végleges megsemmisüléstől való félelem je-
lenik meg. A két kép bizonyos mértékű összekapcsolása ta-
lán segít az események hangulatát megismertetni azokkal 
(is), akik csupán a tanévnyitó miatt érkeztek a templomba.

A prédikációban érdemes utalni a könyv előző fejeze-
teire, belső összefüggéseire. Ki lehet emelni azt a tényt, 
hogy az Úr napjának közeledte Isten népére is fenyegetést 
jelentett (Jóel 1,1–12), a bűnbánat és az ehhez kapcsolódó 
isteni könyörület az, ami miatt a választott nép megme-
nekül, sőt egy boldog jövő ígéretét kapják (Jóel 2,18–27). 
Ugyanez a mozdulat jelenik meg a lekcióban, a farizeus és 
vámszedő példázatában. („Istenem, légy irgalmas nekem, 
bűnösnek! (…) Ez megigazulva ment haza.” Lk 18,13–14)

Az Ószövetség Úr napja fogalmát együtt kell szemlél-
nünk Jézusnak az utolsó ítéletről (Mt 25,31–46) mondott ta-
nításával. Fontos, hogy a végidőkről szóló igék elgondol-
kodtassanak, de ne maradjunk meg a kétségbeesésnél, ha-
nem jussunk el a vasárnap két irányadó mondatáig: „Akiket 
Isten elhívott, azokat meg is igazította”, illetve: „Ami lehe-
tetlen az embereknek, az Istennek lehetséges.” 

Nem szabad elvennünk a próféciák élét, de az igé-
ben megjelenő kegyelemről sem hallgathatunk. Az em-
ber önmagában képtelen megszabadulni az ítélet nyo-
masztó terhétől, de Krisztus azért vitte végbe megváltó 
művét, hogy ne a fenyegetettség uralkodjon el rajtunk, 
hanem távlatokat adjon. Nem csupán a végidőkre néz-
ve ígéri, hogy megoltalmaz és megerősít, hanem lénye-
ges azt is bemutatni, hogy ez már a jelen valósága. Jóel 
könyve az ítélet, bűnbánat, kegyelem, ígéret ívét rajzol-
ja föl a választott nép számára. Ezt a vonalat követhe-
ti az igehirdetés is.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Lk 18,9–14; 1Kor 15,1–11; a hét igéje: 1Pt 5,5
A hét igéje és a lukácsi szakasz az elítélés és a felemelés témá-
jában kapcsolódik a textushoz. A levélbeli részben a teofánia 
mellett az üdvösség és a kegyelem a kapcsolódási pontok. 
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g  K O V Á C S  Á R O N

 Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap
f Jer 18,1–10
Igehirdetési előkészítő

Formálandó edények a fazekas kezében

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap központi üze-
nete: „Isten igazít meg.” Lényegében egy olyan téma kerül 
a középpontba, amelyről minden vasárnap szó esik, hiszen 
ahogy Luther Márton is beszélt róla, minden igehirdetésnek 
a keresztre kell mutatnia. Ehhez kapcsolódik a textus is, 
amelynek nagyon jó felvezetője az Agenda szerinti bevezető 
ige (Ef 2,8), amely éppen Istennek erre az ajándékára mutat 
rá. Mivel a Szentháromság ünnepe utáni vasárnapoknak 
nem olyan egyértelmű és közismert a témája, mint például 
a karácsonyi ünnepkörbe tartozóknak, ezért külön fontos 
hangsúlyoznunk és összefüggésbe hoznunk a vasárnapok 
jellegét a textusokkal, mivel azok nagyon szép teológiai 
ívet írnak le az egyházi esztendőnek ebben a szakaszában.

Exegetikai kitekintő

Az ige egy olyan korszakból szól hozzánk, amely nem 
mondható egyedülállónak Izrael történetében. Jójákim 
király uralkodik, aki ugyanúgy hűtlen Istenhez, akárcsak 
papjai. Ebből fakadóan Jeremiással és fi gyelmeztetéseivel, 
jövendöléseivel szemben is ellenségesen lépnek fel. A pró-
féta már-már azon gondolkodik, hogy nem is érdemes 
bármit tenni ezért a népért. 

Jeremiás bizonytalan ember volt, ezt már az elhívás-
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története is tanúsítja. Szüksége volt rendszeres megerő-
sítésre arról, hogy a munkájának van értelme. Ilyen meg-
erősítésért, vigasztalásért mindig Istenhez fordult. „De az 
út, amely a vigasztaláshoz vezet, egészen sajátságos” – ír-
ja Pál fy Miklós (1965, 195. o.), utalva arra, hogy Isten útjai 
nem mindig olyanok, mint ahogy azt mi elképzeljük. Isten 
leküldi Jeremiást a fazekashoz, hogy egy kézzelfogható ana-
lógia által feltárulhassanak előtte Isten szándékai. Ennél 
az igeszakasznál érezhető párhuzam Jézus tanítási mód-
szereivel, aki szeretett példázatok segítségével magyarázni. 

A kép jól érthető a próféta számára: Isten a teremtő, a 
formáló, akinek kezében ott van az ember. Ez visszavezet 
a kezdetekhez, 1Móz 2,7-hez, amely szerint Isten az em-
bert agyagból formálta. Két nagyon fontos dolgot is leszűr-
hetünk Jeremiással együtt a fazekas házában látottakból: 
1. Isten teljesen szabadon cselekszik az emberekkel. 2. Bár 
Isten szabadon cselekszik, mégis következetes, és egy bi-
zonyos terv szerint jár el.

Mivel Istennek célja van az emberekkel („…azt akar-
ja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 
megismerésére” – 1Tim 2,4), ezért eszerint is jár el. Isten 
az ember magatartása szerint irányítja tetteit. Ha elfor-
dulunk a jótól a rosszhoz, akkor megszűnnek az addi-
gi kegyelmes ígéretek. Ha a rossztól a jóhoz fordulunk, 
akkor pedig az addigi fenyegetések szűnnek meg. Eb-
ből Jeremiás levonta a tanulságot, ahogy mi is megte-
hetjük: igazi prófétának lenni nem azt jelenti, hogy ké-
tes jövendöléseket mondok, hanem azt, hogy Istenhez 
vezetem az embereket, a gyülekezetet. Nem mondha-
tom egy közösségre, hogy elkárhozik, hiszen Isten bár-
mikor újraformálhatja azt az edényt. Őhozzá vezetni az 
embereket viszont van értelme, mert Isten megbocsát a 
megtérő bűnösnek. Célja van az emberrel, amelyet meg 
is akar valósítani.

Teológiai összefüggések

A textus felvet egy olyan kérdést, amely minden korban, 
így a maiban is vitákra, komoly teológiai összecsapások-
ra ad okot: mi a jó és mi a rossz? Mi a bűn, és mi nem az? 
Ironikus a sok vita azok után, hogy az ember evett a jó és 
rossz tudásának fájáról. Ebből is látszik, hogy a lényeg nem 
azon van, hogy milyen tudásra tett szert az ember, hanem 
azon, hogy elfordult Istentől. Lényegében ezzel defi niálta is 
a bűn fogalmát. Mégis sok személyes és társadalmi kérdés 
is van (pl. abortusz, homoszexualitás), amelyek teológiai-
lag megosztják a keresztény közösségeket. Mi a jó és mi a 
rossz? A válasz egyértelműnek tűnik: minden rossz, ami 
Istentől messzebb visz, minden bűn, ami megszegi a tör-
vényt, a Tízparancsolatot. Számunkra azonban mégsem 
ilyen egyértelmű minden egyes teológiai kérdés. A lényeg 
talán azon van – a fazekas példájából is azt lehet levonni –, 

hogy nem érdemes törvényt hirdetni evangélium nélkül, 
és nem érdemes evangéliumról beszélni Isten törvényének 
tisztázása nélkül. Lehet arról beszélni az ige kapcsán, hogy 
mi a jó és mi a rossz, Izrael milyen bűnöket követett el, de 
nem anélkül, hogy rámutatnánk Krisztus keresztjére, Is-
ten kegyelmére.

Az igehirdetés vázlata

Jeremiás dilemmáját öt kérdésen keresztül lehet leginkább 
megérteni. A próféta erénye volt, hogy kritikus volt saját 
magával szemben, gyakran tartott tükröt saját maga elé, 
és válaszokért, útmutatásért, vigasztalásért mindig Isten-
hez fordult. Ezeket a kérdéseket magunknak feltéve jobban 
megérthetjük Jeremiás vívódásait, és talán jobban megért-
hetjük a sajátjainkat is.

Belátom, hogy valaki más kezében van az életem?

Szeretünk görcsösen ragaszkodni ahhoz az elmélethez, 
hogy minden a mi kezünkben van, mindent mi irányí-
tunk. Sokszor nehezünkre esik beismerni a valóságot: Is-
ten igazít meg. De természetesen ez nemcsak az üdvösség 
témakörében igaz, hanem az élet apróbb részleteiben is. 
Erre legtöbbször egy-egy sír mellett megállva döbbenünk 
rá. A be-/felismerés az első lépés az Isten felé vezető úton. 
Ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindent mi irányítunk, 
mert hamar csalódás ér minket. Az agyag előbb-utóbb 
rádöbben, hogy nem ő alakítja a saját formáját, hanem a 
fazekas. Inkább helyezzük életünket az Úr kezébe, ahol 
békességet találunk.

Belátom, hogy Isten jót akar nekem?

Ha belátom, hogy valaki formálja az életemet, akkor felme-
rül a kérdés: ő vajon jót akar-e nekem? Mi Isten szándéka 
velem? Erre ad nagyon jó választ a fentebb idézett 1Tim 
2,4. Éppen ezért közli újra és újra velünk Isten, hogy ő ké-
pes változtatni a szándékán, akkor is, ha éppen rossz úton 
járunk, amely tőle távol vezet. Ő képes az agyagedényt új-
raformálni, az ő kegyelme felülbírálja a korábbi fenyegeté-
seket. Ugyanígy kell látnunk Isten szándékát akkor, amikor 
letérünk a jó útról, és emiatt büntetést kapunk. Ő ilyenkor 
is azt akarja, hogy üdvözüljünk.

Hajlandó vagyok-e ennek az Istennek az útján járni?

Amikor belátom, hogy Isten kezében vagyok, és azt is, hogy 
ő jót akar nekem, akkor fel kell tennem magamnak a kér-
dést, hogy szeretném-e aktívan követni őt. Hajlandó va-
gyok-e letérni a rossz útról, hogy Isten megváltoztassa a 
szándékát velem? Mennyire vonzó számomra a jó út, amely 
az ő országába vezet? Igyekszem-e eléggé betartani Isten 
törvényét, és elfogadom-e teljes hittel azt, hogy egyedül ő 
az, aki engem meg tud igazítani? Elfogadom-e Krisztus 
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értem hozott életmentő áldozatát, és képes vagyok-e én is 
áldozatot hozni embertársaimért?

Küldetésemnek érzem-e, hogy másokat is megmentsek 

és Istenhez vezessek?

Ha megtapasztaltam és hittel megéltem mindazt a jót, ami Is-
ten követésével jár, akkor már csak az a kérdés maradt, hogy 
szeretném-e másoknak is továbbadni a jó hírt. Szeretnék-e 
másokat is rádöbbenteni arra, hogy milyen csodálatos faze-
kas kezében van a mi életünk? Persze ne lepődjünk meg azon, 
ha esetleg alkalmatlannak tartjuk magunkat vagy éppen 
azt a személyt, akihez a jó hírrel, az evangéliummal fordul-
nánk. Jeremiás mindkét érzést megtapasztalta, és számára 
ezek komoly lelki vívódást eredményeztek. A kérdés csak az, 
hogy kihez fordulunk segítségért, támogatásért, vigasztalá-
sért. Jeremiás mindig kapott útmutatást a kétségei között.

Hogyan szeretném értelmezni saját magam 

és mások számára Isten igéjét?

Fontos tisztáznunk a magunk számára, hogy milyen esz-
köztárral dolgozunk, amikor Isten hírnökeiként tevékeny-
kedünk. Ítélkezünk saját magunk és mások felett, vagy 
esetleg kétes jövendőmondásokba bocsátkozunk, ezzel 
megvezetve az embereket? Jeremiás a fazekas példájából 
megértette, hogy neki nem ez a feladata. Ő nem csupán 
annyit mondott, hogy te jó vagy, te pedig rossz, te üdvözülni 
fogsz, te pedig elkárhozol. Megértette, hogy egy igazi prófé-
tának nem ez a dolga, hanem az, hogy Istenhez vezesse az 
embereket. Akik rossz úton járnak, azokat a jó útra terelje, 
akik pedig a jó úton járnak, azokat erre buzdítsa továbbra 
is. Tudta, hogy neki nem feladata senkinek megmondani 
a jövőjét, azt, hogy mi lesz vele a túlvilágon, hiszen a Fa-
zekas folyamatosan munkálkodik, szerető szemével folya-
matosan az edényt vizsgálja, és formálja azt, ha szükséges. 

Javaslatok az istentisztelethez

Bár gyülekezetenként eltérő szokások vannak a liturgia 
terén, ehhez a vasárnaphoz kapcsolódóan néhány rész-
re felhívom a fi gyelmet, amelyeket érdemes mindenkép-
pen belevenni az istentisztelet menetrendjébe. Az egyik 
ilyen a bevezető ige (Ef 2,8), amely nagyon jó felütése lehet 
az istentiszteletnek, és rögtön rámutat a vasárnap jellegé-
re. A másik ilyen a lekció, amelyek közül (ha nem szokás 
mindkét igeszakaszt felolvasni) én Jézus gyógyítástörté-
netét (Mk 7,31–37) semmiképpen sem hagynám ki. Ez a 
történet ugyanis rámutat arra, hogy isteni beavatkozás 
nélkül elveszettek vagyunk, vagyis egyedül ő tud minket 
megigazítani. Szükségünk van a kegyelemre, szükségünk 
van Krisztus keresztjére.

Az igehirdetés tartalmának szemléltetése

A textust olvasva az első kép, amely beugrott, Lucas Cra-
nach festménye, amely Luther Mártont ábrázolja igehir-
detés közben. Ezen a képen a gyülekezet számára világos-
sá válik teológiánk alapüzenete: Krisztus keresztje mutat 
nekünk kiutat bűneinkből, az ő áldozata mutat utat szá-
munkra Isten országába. Jeremiás fazekasnál tett látogatása 
is erre döbbenti rá az embert. Teljes mértékig a Teremtő 
kezében vagyunk.

Luthernek egy asztali beszélgetése is jól mutat rá a tex-
tus üzenetére, amikor is a törvényről és az evangélium-
ról elmélkedik. Ha a textus alapján belemegyünk ennek a 
teológiájába, akkor érdekesek lehetnek számunkra Luther 
doktor szavai: „Isten úgy akarja, hogy az istenteleneket és 
a képmutatókat a törvény tikkassza, görnyessze, terhelje, 
hogy megalázva fölismerjék és belássák: van elég tenniva-
lójuk. Ám az evangélium olyan tanítás, amely csak a sze-
gényeknek, megszomorodottaknak és megfélemedett lel-
keknek szól.” (LVM 8: 70. o.)

Amennyiben valaki az edény és a fazekas példáján 
elgondolkodva a szabad akarat kérdését szeretné job-
ban kifejteni, annak segítségképpen hoznék ide egy má-
sik Luther Márton-idézetet: „Aki az emberi szabad aka-
ratról azt állítja, hogy a hitnek dolgában is hatalommal 
bír, és bármit végbe tud vinni, ha csak a legcsekélyebbet 
is, az Krisztust megtagadta. Magam is elismerem és azt 
mondom – szólt Martinus doktor –, hogy szabad akara-
tod van tehenet fejni, házat építeni satöbbi, de csak ad-
dig, amíg biztonságban és szabadságban élsz, nem fenye-
get veszély, és nem sújt ínség. Ilyenkor persze bebeszé-
led magadnak, hogy szabad akaratod van, amely végbe 
is visz valamit. De amikor beköszönt az ínség, és nincs 
mit enned, sem innod, és kifogytál mind a készleteid-
ből, mind a pénzedből, akkor hol marad a szabad aka-
ratod?” (LVM 8: 708. o.)
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Igehirdetési előkészítő

Amiért szót emel Isten

A vasárnap jellege

A Szentháromság időszakában a pünkösdi Lélek kitölté-
sének erejével az egyház életének ébredése, kibontakozása 
jelenik meg. Miközben a pünkösd utáni idő különösen is 
a megdicsőült Krisztust prédikálja, a Lélek által megin-
dított személyes hit megvalósulására kerül a hangsúly a 
gyülekezet és az egyén hitéletében. Az oltárterítő zöld 
színe az Isten által plántált vetés zsendülését fejezi ki. Az 
üdvösség Urát imádjuk, akinek szolgálatában indul a nö-
vekedés, az élet. Ez jelenti a személyes elmélyedést, a belső 
lelki növekedést, a külső-belső ellenséggel való harcot is a 
Krisztusért. Az egyház élete az apostoli szolgálathoz és a 
kegyelmi eszközökhöz van kötve, s bár Krisztusban bű-
nön, halálon diadalmaskodik, mégis e földön szenvedő és 
harcoló egyház. Ez időszakban a hangsúly a kegyelmi ja-
vak szubjektív elfogadásán, személyes hitéletünkben való 
megerősödésén van. Az igehirdetés megvilágítja az egyház 
és az egyén szorosan összekapcsolódó életét. Mindezeket 
pedig felülről borítja Isten életet teremtő Szentlelkének 
munkálkodása. 

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapunk perikó-
pájának üzenetében ezért jelenik meg hangsúlyosan az ir-
galmasság: Isten irgalmasságának hangsúlyozása és a hívő 
irgalmasságra való késztetése (vö. Jánossy 2008, 42–44. o.).

Amit a textusról tudni kell

Zakariás próféta szolgálatának (Kr. e. 520–518) történeti 
háttere különleges fordulat időszaka. Círusz, a perzsa király 
Kr. e. 539-ben elfoglalja Babilont, és türelmes politizálást 
folytat. A birodalom érdeke volt, hogy a meghódított népek 
jól érezzék magukat. Ezért megengedte, hogy a Babilon által 
elhurcolt népek visszatérhessenek otthonukba, támogatta 
vallási és kultuszi szokásaik visszaállítását. Izrael népe is 
hazatérhetett – több hullámban –, visszakapták a templom 
elrabolt szent edényeit, és a helyreállítást Círusz fi nanszí-
rozta. A templom újjáépítése azonban megakadt, sőt a bi-
rodalom egészének belső élete is forrongásokkal lett tele 
I. Dáriusz uralkodása alatt. A visszatelepült Izrael komoly 
megélhetési nehézségekkel is küzd, csalódottak, halogatják 
a templom helyreállítását. Ebben a helyzetben jelent meg 
Haggeus és Zakariás próféta, akik a templom építésére 
buzdítottak. A templom helyreállítása prédikációjukban 

az eljövendő végső isteni uralom, üdvösség elérkezésének 
feltétele. Mindkét próféta felerősítette a messianisztikus 
várakozást Izraelben, s ennek megvalósulását elsősorban 
Zerubbábelhez, Dávid leszármazottjához kötötték. Ezzel 
együtt Zakariás a templomépítést az üdvösség távlatával 
összekapcsolva nagy hangsúlyt helyez a közösség megúju-
lására, a bűntől való megtisztulásra.

Zakariás könyvének középső része olyan látomásokat 
tartalmaz, amelyekben az üdvösség feltételnélkülisége je-
lenik meg. Ezzel szemben a 7. fejezetben, az úgynevezett 
böjtbeszédben az üdvösség függ a megszólított közösség 
megtérésétől. Ez a megtérés ebben a szakaszban az erköl-
csi parancsok megtartását jelenti, ezek nélkül a böjt és a 
bűnbánat értéktelen. Ezzel együtt az ígéret is elhangzik: az 
erkölcsi helyreállás teljesülésével Jahve visszafordul népé-
hez (vö. Rózsa 1996, 2: 265–284. o.).

Ez a 7. fejezet azt a kellemetlen helyzetet taglalja, ami-
kor a nép ugyan hallotta, hallhatta Isten fi gyelmeztetését, 
iránymutatását, azonban fülük süket volt erre, s nem asze-
rint cselekedtek. Elkezdtek különböző időpontokhoz köt-
ve böjtöt tartani, de idővel úgy látták, hogy ennek végül 
nem volt semmi eredménye: a várt felüdülés, „isteni” se-
gítő hatalom nem jelent meg. Végül a papoktól kérdezik, 
hogy egyáltalán van-e értelme még tovább tartani ezeket 
a böjti alkalmakat. Zakariás pedig nem vigasztaló szavak-
kal, hanem kemény bírálattal válaszol: a szertartásokat el-
végzik, és várják érte az Úr jóindulatát, de közben szívük 
nem Isten szíve szerint jár. 

A perikópa megértése

A textus teljes értéséhez nem tekinthetünk el az előző né-
hány vers üzenetétől. Az évenkénti két alkalommal meg-
tartott hangsúlyos böjti nap kérdése vetődik fel. Ahogyan 
korábban utaltunk erre, egyfajta csalódottság vette elő a 
népet, mert úgy érzik, az évek óta megtartott böjti napok 
nem hozták meg a várt eredményt. A kérdésük erre vonat-
kozik: tartsák-e ilyen helyzetben továbbra is a böjtöt? A kér-
dés azonban nem egyszerűen szertartási, kultuszi kérdés, 
hanem annak felvetése: megéri-e még mindig ragaszkodni 
az Úr törvényéhez s magához az Istenhez? Ezzel együtt azt 
is megkérdőjelezik, hogy mindaz, ami eddig megtörtént, a 
hazatérés, a templomépítés fontosnak tartása, egyáltalán 
az Istentől várható megújulási terv és annak Isten általi 
megvalósítása komolyan veendő-e.

Zakariás szavaiban Isten válasza ezért nem egysze-
rűen diakóniai tartalmú válasz, hanem annak kijelenté-
se, hogy alapvetően hibás a nép gondolkodása, amikor 
abból indul ki, hogy ők parancs szerint cselekszenek, az 
Isten pedig válaszként nem tesz semmit. Ők megteszik, 
amit kell, Isten viszont nem. Zakariás kritika alá von-
ja a nép által helyesnek tartott cselekményt: kijelenti, 
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hogy az utasításnak eleget tett böjti alkalom megtartása 
ex opere operato nem ér célt, nem talál Istenhez. Azzal, 
hogy külsőségeiben megtartják a böjti napokat, ne gon-
dolják, hogy minden rendezve van, merthogy ők megtet-
ték, amit elvárhat tőlük az isteni parancs! Ugyanis Isten 
nem önmagukban álló kultuszi cselekményeket vár, ha-
nem azt, hogy a szívük Istenre hangolt szív legyen. Enge-
delmes szív, amely nem vonja kétségbe Isten istenségét. 
Isten nem a látványelemek, külsőleges elégtételek Iste-
ne, hanem irgalmas Isten! Nem az Istennek tulajdoní-
tott parancsok rideg megtartása, hanem az Isten indula-
tával azonosuló indulat a lényeges. A nép nem azért vá-
lasztott nép, hogy megmutassa, hogyan tartja meg istene 
utasításait, hanem, hogy meglátszódjék rajtuk Isten di-
csősége! E tekintetben pedig hibádzik valami a nép szí-
vében. Zakariás így írja: „…nem akartak fi gyelni… Szí-
vüket gyémántkeménnyé tették…” Nem egyszerűen rosz-
szul alakultak a dolgok, vagy a körülmények nehezedtek 
meg, hanem a nép hozott rossz döntést.

Ha úgy érzik, hogy Isten nem reagál böjtjükre, annak 
oka van! 

Ez nehéz kérdés a mi teológiai látásunkban is. Egészen 
messze vezető teológiai következtetéseket is levont már eb-
ből a keresztyénség. Például, amikor valamilyen nehézség-
gel találkozva az fogalmazódik meg: „Nem elég erős a hi-
ted! Azért érnek bajok, azért vagy beteg, mert nem elég 
erős a hited. Legyen még erősebb hited!”

Zakariás csak arról beszél, amikor az Istenre nem fi -
gyelést ellensúlyozni akarják kultikus cselekményekkel. 
Isten rendelte el, tehát ha megtesszük, akkor eleget teszünk 
akaratának, egy szava sem lehet! Javunkra kell döntenie! 
Mintha Isten valamiféle automata lenne, amelybe a meg-
felelő összeget bedobva, alul kijön a csoki! Isten nem egy 
partnerszervezet, amellyel egyenrangú felekként tárgya-
lunk: őbelőle indul ki minden élet, minden élő az ő kegyel-
mes döntése szerint él. Ezt az alázatot nem lehet félretenni 
semmilyen helyzetben.

Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy Istent nem mi irá-
nyítjuk! Nem a mi lépéseink „kényszerítik” őt bármiféle 
döntésre, jóra irányunkban! 

Zakariás utal rá, hogy az isten korábbi kijelentései sü-
ket fülekre találtak. Már Ézs 1,17–18-ban elhangzik az igaz-
ságos ítélet hangsúlyozása, de nem hallgatnak rá! Mik 6,8-
ban a törvény szerinti élet komolyanvételére kerül hang-
súly. A különböző próféták ugyanannak az Istennek, isteni 
üzenetnek a szócsövei. Nem különböző, egymástól függet-
len próféták vannak, hanem az egy Isten beszéde van, ame-
lyet különböző korokban, különböző személyeken keresz-
tül, de mindig ugyanazon Úrként intéz a népéhez. Mindig 
egyértelműsítve, hogy nem emberi, tehát emberek általi 
megvitatásra, sőt elvitatásra méltó vélemény hangzik el, 
hanem a Seregek Urának, a szövetséget kötő Istennek el-
vitathatatlan szava.

Igehirdetési vázlat

Csupán irgalmasság?

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap az Isten ir-
galmasságáról szóló üzenetet hordozza és közvetíti. Za-
kariás próféta könyvének 7. fejezete valóban beszél az ir-
galmasság cselekedeteinek igényéről. De a szakasz bőven 
túlmutat ezen már csak azzal is, hogy nem egyszerűen, 
általánosságban véve beszél az irgalmasságról, hanem ab-
ban az összefüggésben, hogy miféle szívben lévő indulat 
vezeti a cselekedeteket. Isten irgalmasságának felfedezése 
és ismerete indítja-e a népet hasonló cselekedetekre, tehát 
Isten indulatán tájékozódva élnek-e, vagy pedig Isten in-
dulatát fi gyelmen kívül hagyva, emberi teljesítményként 
cselekszik a parancs által leírt rítust, szemrehányóan alá-
húzva, hogy ők megtesznek mindent, amit elvárnak tőlük? 
Közben pedig alapvetően kételkednek Isten személyében 
és a vele való kapcsolat értelmességében, jövőjében.

Hallgatnak-e valóban Isten beszédére? Értő füllel és 
szívvel hallgatják-e Isten kijelentéseit? Vagy pedig van egy 
kialakított elképzelésük Istenről és a vele való kapcsolat-
ról, és ehhez a saját véleményhez igazítják életüket? S per-
sze csodálkoznak, amikor az Isten valahogy mintha nem 
passzolna az általuk alkalmazott képhez.

Amiért szót emel Isten

A vasárnap irgalmasságot hangsúlyozó jellege, úgy tűnik, 
az irgalmasság parancsának semmibevételéért kárhoztatja 
a népet. Ezzel magyarázza az Isten elfordulását, hallgatását. 
Azonban már a szöveg felépítése is ennél sokkal mélyebb 
igazságról és fájdalmasabb tényről beszél. Isten ugyanis 
nem azon háborodik fel, hogy az ember önerőből nem hoz 
igazságos ítéleteket, részrehajló tud lenni, kíméletlenül tud 
fordulni a rászoruló, az özvegy és árva vagy éppen jövevény 
felé. Isten nem erkölcsi hibát lát és hangsúlyoz, hanem az 
eredeti megállapodás felrúgását. Azon háborog, hogy hi-
ába szól, hiába fi gyelmezteti a népet prófétái által. Először 
is tehát nem egyszerűen óvatosan érzékeltet, sejteti isteni 
akaratát, hanem prófétákat küld, kifejezetten Isten szolgá-
latára dedikált szolgákat, akiknek szavában az Isten szava 
szól. Mindenki tudja, hogy a próféta beszéde Isten szava! 
Ezt veszik semmibe, ezen néznek keresztül, mintha nem 
Isten maga szólna. Mintha Isten nem is lenne jelen. Az Úr 
jelen szeretne lenni népe életében és szívében – joggal, hi-
szen erre szövetkeztek egymással, ráadásul úgy, hogy ez 
nem az ember ötlete és könyörgésének eredménye volt, 
hanem Isten elhatározta, hogy lehajol ahhoz a néphez, ér-
demeitől vagy érdemtelenségétől függetlenül, kegyelemből.

A lehetőségek Isten népe előtt

Izrael népe a választott nép! A babiloni fogság előtt, köz-
ben és utána is. Vagyis az eredeti megállapodás továbbra 
is fennáll: „…a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem 
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lesztek” (3Móz 26,12). Honnan fogja tudni a világ, hogy az 
én népem vagytok, és azt, hogy én vagyok az egyetlen va-
lóságos, és így követendő Isten, ha az én népem nem követ 
engem, nem hallgat rám? Nem az erkölcsileg kifogásolható 
vagy a törvény paragrafusait sértő cselekmények bosszant-
ják igazán Istent, hanem az engedetlenség! Amikor nem az 
ő szeretetének engedünk, hanem valami másnak. 

Nem csupán arról van szó, amikor a körülmények ne-
hezednek, a fogság terhei alatt gyötrődik a nép, és emiatt 
kevesebb energiája, ereje jut az Úrra. Amikor élete meg-
tartása, a túlélés érdekében simulékonynak kell lennie stb. 
Hanem amikor döntést hoznak, elhatározzák, hogy „most 
más teológia”, más logika szerint fogunk járni, mert ezt 
tartjuk helyesnek! Amikor az élet igazodási pontja az em-
ber saját maga lesz, és nem az életet alkotó Isten! Amikor az 
élet Ura előtti alázat helyét átveszi az öntelt emberi önérzet.

Amikor Zakariás azt mondja: „Szívüket gyémántke-
ménnyé tették, hogy ne hallják a törvényt, sem azokat az 
igéket, amelyeket a Seregek Ura küldött Lelke által” – ak-
kor azt mondja ki: megtagadtatok engem! Mit csodálkoz-
tok? Mit gondoltatok, nélkülem meddig juttok el?

Kortalan fi gyelmeztetés ez Isten népének: a világ foly-
tonosan változik, új és újabb ötletekkel áll elő, s azok kö-
ré építi fel újra és újra a maga világát – de ti az én népem 
vagytok! Én vezetlek benneteket életre! Ha nem jöttök ve-
lem, hova érkeztek meg? S ha ti nem velem jöttök, hogyan 
fogják a többiek megkívánni az én utamat?

Isten népének az a dolga, hogy magasztalja Urát, s hogy 
aki őket látja, az vágyódjon és szintén rátaláljon az irga-
lom Istenére!

A szakasz elején ezért hangsúlyozza az irgalmasság er-
kölcsi alapú parancsait: ezek a dolgok nem természetesek a 
világban! Vágyott és hangsúlyozott dolgok, de nem eviden-
ciák. A hamis ítéletek, szeretetlenség, az irgalom hiánya, a 
rossz szándék stb. – Isten világa nem ez! Ez az elpusztulás 
világa: az Úr nélkül, az ő igéje fi gyelmen kívül hagyásával 
a pusztulás a jövő! De ti tudjátok az utat!

Hajlunk jó evangélikusként arra, hogy hozzátegyünk 
valami „evangéliumibb” tartalmat: valamit, ami feleme-
lő, hogy ne az ige kesernyés „szájíze” maradjon meg a vé-
gén, mert az riasztó. De ezzel máris azt tennénk, ami ellen 
Zakariás szavaiban szót emel az Isten. Ő most ezt akarja 
mondani, s Lelkével elhelyezi majd a szívekben, ahogyan 
jónak látja.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Kötelező: Lk 10,23–37 – Az irgalmas samaritánus története.
Fakultatív: Gal 3,15–22 – A szövetség ígéret alapján törté-
nik, a törvény pedig nevelő a Krisztusig, a szövetség be-
teljesedéséig. 
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 Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
f 5Móz 10,14–11,1

Igehirdetési előkészítő

Az egek Ura legyen a szívünk Ura is!

A vasárnap jellege

A vasárnap alapvető témája az Isten kegyelme miatti öröm-
teli hálaadás, amely Isten szolgálatára indítja az embert. Já-
nossy Lajos a vasárnap evangéliumi részletét, a Lk 11,17–19-et 
a „hálás samaritánusról” szóló evangéliumnak nevezi (2008, 
53. o.). A levélbeli ige, a Gal 5,16–24 szintén az Istentől kapott 
új élet Szentlélek áltai örömére irányítja a fi gyelmünket.

Amit a textusról tudni kell

Isten azért küldte népét negyven évre a pusztába, hogy 
végre megtanuljanak bízni benne, miután negyven évig 
minden egyes napon megtapasztalták, hogy közvetlenül 
Isten tartja őket életben, és ő gondoskodik róluk (lásd 4Móz 
13–14). A negyven év elteltével Izrael fi ai az ígéret földjé-
nek határán annak birtokbavételéhez készülődtek. Ekkor 
mondta el nekik Mózes azokat a beszédeit, amelyeket Mó-
zes 5. könyve tartalmaz, így az alapigénket is.

Itt, ebben a helyzetben Mózes Isten nagyságára irányítja 
a nép fi gyelmét, és arról beszél, hogy nekik mit kell tenni-
ük ahhoz, hogy megtapasztalhassák ennek a végtelen Úr-
nak az erejét. Isten ugyanis őket, az ő népüket választotta 
ki arra minden más nép közül, hogy megmutassa rajtuk 
a hatalmát. De ez a hatalom akkor szolgálja a javukat, ha 
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engedelmeskednek neki, ha viszont ellene fordulnak, ak-
kor az a pusztulásukat jelenti.

Negyven év pusztai vándorlás után már azt gondolhat-
nánk, hogy a nép feltétel nélkül bízik az őt mindvégig megőr-
ző és naponta mannával tápláló Úristenben, ám Mózes fi gyel-
meztető beszédéből is az derül ki, hogy ez még mindig nem 
természetes számukra. Még mindig felhívást kell feléjük in-
tézni, hogy szeressék azt az Urat, aki a világ mindenható Ura-
ként éppen őket választotta ki arra, hogy személyes kapcso-
latban legyenek vele, és mindenki másnál jobban megtapasz-
talhassák az ő életadó szeretetét és bűnbocsátó kegyelmét.

Ha az életünket Isten áldásai között akarjuk élni, ak-
kor nekünk is azt kell megértenünk, amit itt az izraeliták-
nak Mózes a szívére helyezett: hogy nem azért nem ter-
mészetes számunkra, hogy szeressük Istent, mert ő túl ki-
csi vagy túl távoli ahhoz, hogy mi szeressük őt, hanem mi 
vagyunk túlságosan kicsik ahhoz, hogy egyáltalán felfog-
juk, hogy mit is jelent ennek a végtelenül hatalmas Úrnak 
a szeretete, és hogy hogyan tudnánk ezt viszonozni. Csak 
miután ezt megértettük, azután kérhetjük és fogadhatjuk 
el tőle engedelmes szívvel az ő segítségét abban, hogy ké-
pessé tegyen bennünket az ő szeretetére.

A perikópa megértése

14. vers: Minden Istené! Nemcsak az, amit látunk, hanem 
az is, amit nem látunk. Még az egek egei is! Pedig csak a 
földet látva sokszor az lehet az érzésünk, hogy még az sem 
Istené, amit látunk. De az igazság sokkal nagyobb és több 
a számunkra látható világnál!

16. vers: A szív és a nyak (fej) kapcsolata: ha a szívünk 
szövetségbe kerül Istennel (körülmetélés), akkor a nya-
kunk nem fog neki ellenállni, hanem abba az irányba for-
dulunk, amerre ő vezet bennünket, és az ő igájába hajtjuk 
a fejünket: ami gyönyörűséges! (Mt 11,30)

17. vers: Isten nem megvesztegethető. Mi pedig hány-
szor próbáljuk megvesztegetni mindenféle trükkel és „jó 
cselekedettel”, hogy a mi elképzeléseinket áldja meg, ahe-
lyett, hogy az ő akaratát keresnénk és követnénk!

20. vers: Miért ragaszkodjam valakihez, aki félelme-
tes? Mert a tőle való rettegéstől úgy szabadulhatok meg, 
ha nem menekülök előle, hanem az ő kegyelmét elfogad-
va közel kerülök hozzá! Az ő félelme pedig nem rettegést 
jelent, hanem feltétel nélküli imádatot.

Igehirdetési vázlat

A mindenható Isten kiválasztó szeretete

Állítólag a mai ember boldogságát nemcsak elősegíti, de 
akadályozza is a választási lehetőségek sokasága. Amíg 
csak egyetlen fajta farmernadrágot lehetett megvásárolni 

a boltokban, addig ha valaki azt megvette, tökéletesen bol-
dog volt vele, hogy már neki is van farmernadrágja. Még 
két nadrág esetében is viszonylag könnyű lehetett eldön-
teni, hogy melyiket válassza az ember. De ma már szinte 
végtelen számú lehetőség közül választhat, és bárhogy is 
dönt, sosem lehet teljesen elégedett a döntésével, mert még 
ha a legelőnyösebb ajánlattal élt is, biztos, hogy sok szem-
pontból viszont egy másik nadrág lett volna a jobb! A túl 
sok választási lehetőség tehát könnyen elveszi az ember 
örömét, ha hajlamos azon rágódni, hogy jól választott-e. 
De ha most képzeletben megszemélyesítjük a farmernad-
rágokat, akkor a kiválasztott nadrág számára pedig annál 
nagyobb örömet jelent, hogy végül őt választották, minél 
több nadrág közül esett rá a választás. A zsidó népnek is 
annál nagyobb öröm lehetett a szívében, hogy Isten éppen 
őket választotta, minél tisztábban látták Isten választási 
lehetőségének végtelen sokaságát. De nemcsak nekik volt 
fontos, hogy megértsék, hogy Isten a rengeteg lehetőség 
közül éppen őket választotta, hanem nekünk is fontos! 
Hogy meglássuk, hogy Isten a rengeteg más lehetősége kö-
zül, amit tehetett volna velünk, bűnös emberekkel, Jézus 
Krisztus feláldozása árán is minket választott!

A mindenható Isten mélybe nyúló szeretete

Isten szeretete nemcsak hogy sok más lehetőség közül vá-
lasztott magának minket, hanem az összes többi, számá-
ra kedvezőbb lehetőség helyett választott minket. Hiszen 
annál, hogy feláldozza értünk egyszülött Fiát, minden 
más lehetőség kedvezőbb lett volna számára! Mert neki 
semmilyen formában nincs és nem is volt ránk szüksége. 
Ha mindnyájan elvesztünk volna a pokolban, ő akkor is 
ugyanolyan boldog, teljes és dicsőséges Isten maradt vol-
na. De ő szeretett minket, az elveszetteket, és értünk adta 
egyszülött Fiát.

Isten szeretete nemcsak kiválasztó, de mélybe nyúló 
szeretet is, amely észreveszi és felemeli a nyomorultat. Lu-
ther szavaival élve: Isten nem meglátja bennünk azt, ami 
szeretnivaló, hanem megteremti azt bennünk!

A törékeny ember törékeny szeretete

Míg Isten, aki mindent megtehet, önként választotta, hogy 
szeret minket, úgy is, hogy leírhatatlanul nagy árat kellett 
fi zetnie ezért a döntéséért, addig mi, magatehetetlen embe-
rek, akik mindenünket Istentől kaptuk, még Isten ismételt 
hívására is csak vonakodva viszonozzuk az ő csodálatos 
szeretetét! De Isten nem fárad bele a mi hívásunkba, és 
újra és újra elmondja nekünk, hogy az ő szeretete az, ami 
teljessé teheti az életünket, és örök életet adhat nekünk.
Mivel mi hozzá képest végtelenül kicsik, tudatlanok, gyengék 
és bűnösök vagyunk, ezért ő el is magyarázza nekünk, hogy 
hogyan is szerethetjük őt. Az egész azzal kezdődik, hogy szö-
vetségre lépünk vele (a szív körülmetélése), amit a Jézushoz 
való megtérésünk által tehetünk meg, és amit naponta meg 
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kell újítanunk! A vele való szövetségben, a vele való kapcsolat 
által az ő ereje és az ő szeretete költözhet belénk az ő Szentlel-
ke által. Többé nem nekünk kell keménynyakúnak, erősnek 
lenni, hanem Isten ereje lesz velünk a saját gyengeségünkön 
keresztül is, és így ő lesz naggyá a mi életünkben is!

Egyedül az ő ereje tehet képessé minket arra, hogy mi 
is szeretettel forduljunk az elesettekhez, hogy egész szí-
vünkkel ragaszkodjunk hozzá a kísértésekben is, hogy az 
ő parancsolataihoz igazodjunk, és hogy egész életünkkel 
őt dicsőítsük!

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

ApCsel 8,14–25

Énekek

EÉ 57, 146

Illusztráció

TÖRTÉNET

A nagy és félelmetes Isten
Francis Chan, egy amerikai lelkipásztor meséli el a Crazy 
Love című videósorozatában,1 hogy miként újította meg az 
imádságos életét, amikor először tanulmányozta a Jelené-
sek könyve 4. fejezetét, és annak alapján maga elé képzelte 
Istent, mielőtt elkezdett volna imádkozni hozzá. Elképzelte, 
ahogy belép ennek a hatalmas Úrnak a jelenlétébe, aki a 
mennyei trónusán ül, és mindenféle drágakő fényében ra-
gyog, körülötte villámok cikáznak, és mennydörgés hangja 
hallatszik. Előtte százmillió angyal, aki hatalmas hangon őt 
dicsőíti. Elképzelte, ahogy most odajárul ez elé a végtelen 
hatalmú Úr elé, hogy megszólítsa. És ahogy képzeletben ott 
állt Isten előtt, hirtelen azt sem tudta, mit mondjon neki! 
Aztán csak úgy feltörtek belőle a szavak, és valami olyas-
mit mondott Istennek: „Micsoda hatalmas megtiszteltetés, 
hogy itt lehetek előtted, és beléphetek a te jelenlétedbe!”

Minél inkább megértjük, hogy kicsoda valójában Is-
ten, annál inkább félni és szeretni fogjuk őt, és annál in-
kább hálásak leszünk azért, hogy ez a végtelenül hatalmas 
és szent Isten nemcsak hogy törődik velünk, hanem annyi-
ra szeret, hogy a saját egyszülött Fiát is feláldozta értünk!

Az HBO Csernobil című sorozata az atomkatasztrófát dol-
gozza fel. Az alkotók, amennyire lehetett, igyekeztek az apró 
részletekig menően valósághűen bemutatni a történteket. 
Ebből következően szerintem Isten neve el sem hangzott a 

 1 https://youtu.be/2MlGmO_6EoE.

sorozatban, hiszen az ateista Szovjetunióban játszódik. De 
ezzel együtt is megdöbbentő volt belegondolni, hogy még ott 
is, akkor is mennyire a nagy, erős, és félelmetes Isten tartotta 
a kezében az eseményeket, hiszen emberileg nézve sokszor 
csak egy hajszálon múlt, hogy az amúgy is rettenetes kataszt-
rófa ne legyen még nagyobb, és ne pusztítsa ki fél Európát.

Isten mindig ugyanaz az Úr marad, akit félnünk és sze-
retnünk kell, mert akár megismeri őt a világ, akár nem, 
mindig minden az ő kezében van.

Felhasznált és ajánlott irodalom
Asbury Bible Commentary. https://www.biblegateway.com/re-

sources/asbury-bible-commentary/toc/. (Megtekintés: 2019. 
július 1.)

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

Matthew Henry’s Commentary. https://www.biblegateway.com/
resources/matthew-henry/toc/. (Megtekintés: 2019. július 1.) 

Reformation Study Bible. https://www.biblegateway.com/resour-
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 Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
f Jer 17,5-11

Igehirdetési előkészítő

Mert neki gondja van rátok!

Mottó: „Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem 
a nagy erő menti meg a hőst” (Zsolt 33,16)

A vasárnap jellege és a kijelölt igerész helye 
Jeremiás próféta könyvében

Senki sem szolgálhat két Úrnak. Ez a Szentháromság ünnepe 
utáni 15. vasárnap vezérgondolata. Isten vagy a mammon? Ez 
elé a kérdés elé állítja Jézus hallgatóit a Hegyi beszédben (Mt 
6,24). A mámóm arám szó jelentése ’gazdagság’. Tágabb ér-
telemben vett jelentése: ami biztonságot kínál, és szilárdnak 
tűnik (Keresztyén bibliai lexikon, 2: 152–153. o.). A továbbiak-
ban Jézus kifejti (Mt 6,25–34), hogy ha nem Isten gondvise-
lésében bízunk, akkor akarva-akaratlanul másba vetjük bi-
zalmunkat. Közben jól érthető természeti képekkel világítja 
meg, hogy a mennyei Atya mindenről gondoskodik: utal az 
ég madaraira és a mező liliomaira. Beszédének csúcspontja 
Mt 6,33-ban ragadható meg: „Keressétek először az ő országát 
és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek.”

Gal 5,25–6,10 arra hívja fel a fi gyelmet, hogy „ha a Lélek ál-
tal élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint” (Gal 5,25). Ez a levélbe-
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li ige arra fi gyelmeztet minket, hogy csak akkor élhetünk ma-
gunkkal és egymással jó kapcsolatban, ha Isten igéjéből élünk. 
Ezen a ponton jelenthet számunkra sokat Mária és Márta Jé-
zussal való találkozása (Lk 20,38–42). Érdemes az „egy szüksé-
ges dologra” fi gyelnünk: Jézusra, és ebből következik minden 
más, amire nekünk szükségünk van (Jánossy 1944, 41–42. o.)

Szinte minden írásmagyarázó úgy gondolja, hogy Jer 
17,5–11 nem származhat Jeremiástól, mivel ez egy kis böl-
csességi gyűjtemény. A becsületesebb írásmagyarázók be-
vallják, hogy a fenti állítás mellett nincs sem pro, sem kont-
ra érv. Érdemes kiindulni abból, hogy itt isteni üzenet szólal 
meg, amelyet a következő rövid írásmagyarázat – lehetőleg 
a lényegre koncentrálva – közvetíteni szeretne. 

Amit a textusról tudni kell

17,5–6-ban átokmondást olvasunk. Ezek a versek átkozott-
nak mondják azt az emberi hozzáállást, amely emberi erőre 
támaszkodik. Itt kortörténetileg arra a szövetségi politikára 
kell gondolnunk, amely az Egyiptommal kötött szövetség-
ben kereste a megoldást. Ezzel együtt járt az is, hogy kü-
lönböző idegen kultuszi elemek lopták be magukat Isten 
népének vallási életébe. Megjelenik ebben az a mélyebb 
gondolat, hogy az emberektől való félelem csakúgy, mint 
az emberi erőbe vetett hamis bizalom ellentétben áll az 
Istenbe vetett bizalommal. Erre utal a próféta a pusztában 
lévő bokor képével, amely csupasz, és előbb-utóbb rossz vé-
ge lesz, mert a szikes földön nem kap kellő táplálékot (17,7).

Ezzel szemben 17,7–8-ban áldásmondást olvasunk. 
A próféta áldottnak mondja azt a férfi t, aki az Úrban bí-
zik. Nem lehet nem gondolni ezen a helyen Zsolt 1,3-ra, 
amely a folyóvíz mellé ültetett fa képét használja, amelynek 
lombja száraz időben is üde zöld marad. Sőt gyümölcsö-
zik, mert Isten igéjének soha ki nem apadó forrása táplálja.

A „csalárd” szó jelentése: álnok, csalóka, kétszínű, csa-
lóka szándékú, megtévesztő (Magyar értelmező kéziszó-
tár, 184. o.) Igerészünkben a szívvel kapcsolatos héber ki-
fejezés sokkal keményebb ítéletet mond az emberi szívről: 
„súlyosan beteg”, „kétségbeejtően beteg”, „gyógyíthatat-
lan” (MacDonald 2009, 906. o.).

A fogolymadár (Palesztinában szirti fogoly néven is-
meretes) képe ijesztő: lerakja ugyan tojásait, de nem költi 
ki, mert fél a fészke ellen irányuló támadásoktól. Ilyen az 
az ember, aki félmunkát végez: munkája gyümölcsét nem 
fogja élvezni (Jeromos Bibliakommentár, 1: 439. o.).

Áldás és átok. Átkozott és áldott. Csupasz, száradó bokor, 
amely halálra van ítélve, és folyóvíz mellé ültetett fa, amely él – 
a bölcsességirodalom jól ismert ellentétes gondolatpárja. Csa-
lárd szív és fogolymadár, ami nem fest az emberről jó képet. 
A tetteknek következményük van, ahogyan a bölcsességiro-
dalom tanítja. Rosszul jár az az ember, aki nem az Úr erejé-
ben bízik, hanem igencsak gyenge emberi (testi-lelki-szellemi) 

erőre támaszkodik (Schreiner 1981, 108. o.). Nem csoda, ha 
Isten nélkül élve megrettenünk az „átkozott” kifejezéstől. De 
Istennel élve boldogan vehetjük magunkra az „áldott” jelzőt.

A perikópa megértése

A prófétai hivatás soha nem volt életbiztosítás. Jól példázza 
ezt Jeremiás próféta élete. Anátót közelében született papi 
családban Kr. e. 650–645 között. Fiatalon hívta el őt az Úr. 
Fiatalságára hivatkozva próbált tiltakozni a prófétaság ellen 
(Jer 1,6). Egészen meglepő, hogy ehhez képest három neves 
király uralkodása alatt szólt az Úr nevében.

Jósiás király idején támogatja a királyt, akinek nevéhez 
fűződnek a jósiási reformok. Amikor Krisztus születése előtt 
621-ben megtalálják a törvénykönyvet (Deuteronomium), 
Jósiás király mindent megtesz azért, hogy a jeruzsálemi temp-
lomot megtisztítsa a kánaáni és asszír vallási szokásoktól.

Jójákim király vazallusi szerződésben állt Egyiptom-
mal, amit Jeremiás az Úr nevében nem támogat. Ekkor tör-
ténik az, hogy Jeremiás az Úr parancsára jelképes cseleke-
detként összetöri a korsót (Jer 19). Ezek után árulót, károm-
lót látnak benne, kitiltják a templomból, kalodába zárják.

Cidkijjá uralkodása alatt Jeremiás próféta jövendölései 
valóra válnak: a főembereket és a királyi családot Babilon-
ba deportálják. Kr. e. 588-ban Nebukadneccár ismét ostrom 
alá helyezi Jeruzsálemet. A prófétát továbbra is kirekesz-
tik, árulónak tartják, és azzal vádolják, hogy összejátszik 
az ellenséggel. Figyelemre méltó Jeremiás próféta könyvé-
nek 37. fejezete, amelyben arról olvasunk, hogy Jeremiást 
ciszternába zárják, ahonnan a király menti meg. Jeremiás 
próféta végül Egyiptomba kerül, és ott hal meg. Így teljesül 
be, amit az Úr mondott a próféta elhívásakor: „Lásd, én a 
mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj 
és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!”

Igehirdetési vázlat 

A magunk urai akartunk lenni

Az hittük, hogy mi vagyunk az élet királyai. Annyira eről-
ködtünk. Aztán kiderült, hogy ez nem működik. Olykor sike-
rült, máskor nem. Rá kellett döbbennünk, hogy nem tudunk 
uralkodni magunkon. Rengeteget hibáztunk. Az élet koldusai 
vagyunk. Ezért tarthatjuk sajátunknak az ortodox halotti 
szertartás szavait: „Valóban minden hívságos, az élet pedig 
árnyék és álomkép. És hiába háborog az élet minden szülöttje, 
amint az Írás mondotta, midőn a világot elnyerjük, máris a 
sírba költözünk, ahol együtt vannak királyok és szegények.”

Isten helyett másokat (mást) választottunk urunknak

Amikor már magunkban nem bíztunk, más személyekhez 
fordultunk, vagy különböző technikákhoz folyamodtunk, 
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amelyekről úgy véltük, hogy megoldást hoznak életünkre. 
Rendjén is volt (és van) ez így, hiszen a bajba jutott ember az 
utolsó fűszálba is belekapaszkodik. Valószínűleg mások is ben-
nünk vélték megtalálni élet- és életvezetési problémáik megol-
dását. Az a baj, hogy többnyire ez nem működik. Jób barátai is 
segíteni akartak a bajba jutott Jóbon, de minden jó szándékuk 
ellenére rátelepedtek véleményükkel és tanácsaikkal bajba 
jutott barátjuk életére. Erről szól a következő gondolatsor:

„Az anya így szól: Még nőnöd kellene!
Az apa úgy véli: Erősebb is lehetnél!
A tanár megállapítja: Gyenge a fejed!
A pap dorgál: Romlott vagy!
A barátok nevetnek: Megint vesztettél!
A főnököd kijelenti: Alkalmatlan vagy!
A mester legyint: A többiek jobbak nálad!
Az őrmester kiabál: Nincs tartásod!
Isten így szól: Hasonmásom vagy…
Hála Istennek!”
(Hézser Gábor, U. Boller nyomán)

Isten a mi Urunk!

Hála Istennek, Isten így szól: „A hasonmásom vagy.” Hála 
Istennek, nem kell magunknak megfelelnünk, se mások 
ránk erőltetett igazságosztásának. Egyedül Istennek. Neki 
vallhatunk meg őszintén mindent. Úgy, ahogyan a fene-
gyerek költő, François Villon tette. Haláltánc-balladájának 
csak refrénsorait idézem:

„Kényúrként éltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Kontárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Balgán játszottunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Buján fetrengtünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Kufárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Tunyán henyéltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A Titkot űztük mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!
(Villon: Haláltánc-ballada, Faludy György átköltésében)

Fájdalmasan hosszú ez a sorozat, hiszen minden refrénsor-
ban magunkra ismerünk. Ha a fentieket őszintén végiggon-
doljuk, akkor nem tudunk mást tenni, csak megtörve és 
üresen meghajolni az Úr előtt, és alázattal kimondani: 
„Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk a mi sza-
badításunk Istene!” (Zsolt 68,20)

Az Úrnál nincs olyan, hogy „szeretlek is, meg nem is”. 
Olyan sincs, mint az általam szeretett és nagyon tanulsá-
gos népmesében, miszerint: „Megyek is, meg nem is. Kö-
szönök is, meg nem is. Viszek is ajándékot, meg nem is.” 
Az Úrnál nincs ilyen. Nála vagy-vagy van. Vagy ő az első, 
vagy valaki (valami) más. Vagy Isten, vagy a mammon.

Nincs más esélyünk, mind megfogadni Péter apostol 
szavait: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gond-
ja van rátok!” (1Pt 5,7) Rajtunk csak az Isten segíthet Jézus 
Krisztus által! Ámen.
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 Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) 
vasárnap
f 1Kir 17,17–24
Igehirdetési előkészítő

Életrevalók – avagy a száműzött, az özvegy 

és a fi ú randevúja a halállal

Három az egyben – hálaadás a Krisztusban elrejtett 
élet ajándékaiért

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnapunk témáját az 
Agenda és a Liturgikus könyv egybehangzóan az „Életünk 
el van rejtve a Krisztusban” üzenetben foglalja össze. Eh-
hez kínál két további kapcsolópontot az az egybeesés, hogy 
éppen erre a napra esik idén a hálaadó (hagyományosan 
aratási hálaadó) vasárnap, a teremtés ünnepe, a teremtés-
védelmi tematikus hét lezárása (éppen tíz éve a MEÖT által 
javasolt ünnep), illetve az aradi vértanúk és Batthyány Lajos 
miniszterelnök kivégzésének 170. évfordulója. Különleges 
együttállás ez, ahol a nemléttel fenyegetett egyéni és kö-
zösségi élet mélyén úgy van jelen Krisztus valósága, úgy 
hív az élet oldalára és hálaadásra, hogy közben az oltár és 
a szószék közelében a napi betevőt és annak elosztását, 
az életet szolgáló lelkiséget és az ökológiai krízis viharos 
változásáért felelős életstílusunkat egyaránt számon kéri 
rajtunk, szeretett népén az aratás Ura.

Egy történet megelevenedik

(Egy)háztartásbeli

A tisbei Illés alakját és szolgálatát olyan kulcsfontosságú 
földrajzi helyekhez tudjuk kötni, mint Gileád, a Kármel, a 
Hóreb vagy a Jordán partja.1 Mindegyik kapcsán a termé-
szeti jelenségek közelsége, illetve az erőteljes nyilvánosság 
juthat eszünkbe. Kivételt képez a Sareptához köthető epi-
zód, ahol a nyilvános szolgálat helyett egy otthon zárt falai 
között egy heroikus mozzanatoktól mentes, bensőséges 
prófétai szerep rajzolódik ki. Illés Sareptában a „háztar-
tásbeli” próféta. Amíg a Kerít-patak völgyében, a Jordán-
tól keletre az isteni gondoskodás jeleként a napi kétszeri 
ellátmányt az amúgy rituális értelemben tisztátalan hollók 
biztosították, addig a Tírusz és Szidón között fekvő tenger-
parti Sarepta egy pogány özvegyasszony által válik az Isten 
szavában bízó próféta menedékévé. A helyzet önmagában is 
ironikus, amennyiben a Baal-kultusztól áthatott területen, 
egy pogány özvegyasszony hajlékában Illésnek az Aháb ki-

 1 https://www.bible-history.com/maps/images/1_kings_zarephath_
mount_carrmel.jpg.

rálynak kimondott ítéletes prófécia következményei között, 
szárazság, vízhiány és éhínség közben kell helytállnia, a 
szolgálata hitelességére is árnyat vető körülmények között.

Kórokozó király

A korszak megértésében fontos Aháb király szerepének 
tisztázása, aki Izrael hetedik királyaként, a dinasztiaalapító 
Omri fi aként Kr. e. 871-től 852-ig uralkodott. Aháb északi 
szövetségesekre építő politikájával és ezt megpecsételő há-
zasságával teret nyit az idegen istenek, különösen is Baal 
és Aséra kultuszának (1Kir 16,31–33). Feleségével, Jezábel-
lel, aki a szidóni királynak, Etbaalnak a lánya, Aháb saját 
személyében testesíti meg az istentelen izraeli uralkodó 
típusát.2 Ezen a háttéren válik világossá, hogy miért éppen 
a Baalnak tulajdonított eső és termékenység témájában 
konfrontálódik Illés Aháb királlyal. A 17. fejezet felütésé-
ben az élő Úr „szolgálatában álló” Illés az Úr szavára állítja 
le az eső és harmat csatornáit, amelyek csak az ő szavára 
nyílnak meg újra (Jel 11,6a). Illés személyében képviseli és 
nevében hordozza az ellenállás hitvallását, beszédes neve 
lefedi küldetése lényegét: Illés, Éli-jah = Istenem az Úr.

Mélységes csúcspont

Perikópánk szövegének felépítésében egy igen részletes 
koncentrikus mintázat (kiazmus) lehetőségére hívja fel a 
fi gyelmet Jerome T. Walsh kommentárjában:
A) az özvegy beszéde (17,18: „Isten embere”)
 B) Illés beszéde (17,19a: „Add ide a fi adat!”)
  C) Illés átveszi a fi út az anyjától (17,19b)
   D) Felviszi a saját szobájába
    E) Az ágyra helyezi
     F) Illés föléleszti a gyermeket (17,20–22)
    E’) Illés felemeli a gyermeket (17,23a)
   D’) Leviszi a saját szobájából
  C’) Visszaadja a fi út az anyjának (17,23a)
 B’) Illés beszéde (17,23b: „él a fi ad”)
A’) Az özvegy beszéde (17,24: „Isten embere”)

A történet feszes előadásmódja arra a csúcspontra irányít-
ja a fi gyelmet, ahol Illés imája és a gyermek felélesztésé-
nek (feltámasztásának) csodája (20–22. versek) áll. A 7,22-
ben található  kifejezés (Strong’s Number: H2421) a  
gyökből képzett ige, amelyet a RÚF a ’föléledt’ szóval ad 
vissza. A héber igealak (Vav Consecutive Qal Imperfect 3rd 
Mas. Sing.) csupán a Királyok két könyvében több tucat-
szor szerepel, és hét különféle értelemben kerül fordítás-
ra. Jelentheti szimplán azt, hogy valaki él, éljen (pl. Éljen 
a király! – 1Kir 1,39; 2Kir 11,12), de az életben hagy (1Kir 
20,31), életben marad (2Kir 10,19), meggyógyul (2Kir 1,2), 
életre kel (2Kir 5,7; 13,21), felépül (2Kir 8,8–9) jelentéseket is 

 2 Vö. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexiko-
nok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/a-a-C97B4/ahab-C9810/.
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Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) vasárnap a

hordozza.3 Az életre keltés, érintés, az anyának visszaadás 
gesztusai megjelennek a vasárnap evangéliumi szakaszá-
nak hangsúlyai között is, ahol Jézus a naini gyászmenetben 
egy özvegyasszony egyetlen gyermekét szólítja „felkelésre”, 
életre. A párhuzamos történetek közül tanulmányozásra 
érdemes még Elizeus prófétának a súnémi asszony és fi a 
történetébe ágyazott jelenete (2Kir 4,8–37; 8), illetve az 
újszövetségi történetek közül különösen is az Apostolok 
cselekedeteiről szóló könyv két története, akár csak né-
hány párhuzamos vonás kedvéért: Péter apostolé a joppéi 
Tábitával (ApCsel 9,39–11), illetve Pál apostolé Tróászban 
Eutikhosszal (20,9–11).

A gyermekeiket gyászoló bibliai anyák vallásos gyakor-
latából eszünkbe juthatnak különféle típusok, akik gyer-
mekük fölött sírnak, Istenhez kiáltva, vagy kikövetelik a 
méltó búcsúzást szerettüknek. Elég, ha Ráhel gyötrődő 
sírására (Jer 31,15) vagy Ricpára gondolunk, aki fi ai méltó 
eltemetéséért állt ki (2Sám 21). A sareptai özvegy egészen 
más utat választ, „Isten emberét” kéri számon, hogy a ha-
lál torkából mentse meg gyermekét.

Gyászterápia

A gyászfolyamat Elisabeth Kübler-Rosstól ismert fázisaiból 
– elutasítás, düh, alkudozás, depresszió és belenyugvás  – 
a sareptai özvegy reakcióiban rögtön a második szakasz-
ra jellemző érzelmi felindultság, a felelős keresése, vala-
mint önhibáztatás és bűntudat ismerhető fel. „Azért jöttél 
hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fi amat?” 
Egyszerre provokatív és tisztázó, amit mond az asszony. 
Illés, Isten embere miatt kerültek bűnei Isten előtt refl ek-
torfénybe, és ezért hal meg a fi ú. Ezért viszi Illés olyan 
bátran tovább a vádat Istennek címezve, őt felelősségre 
vonva: „Istenem, Uram! Még bajt is hozol erre az özvegyre, 
akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fi át?” Isten ebben 
a helyzetben mutatja meg igazi, mindeddig rejtett valóját: 
ő nemcsak táplál és gondoskodik az éhínség idején, hanem 
gyógyít és életet is ad a halál közelében. Illés kétségeit és a 
valódi kockázat fokozatait jelzi, amilyen intenzitással ki-
ált, és ahogyan háromszor is ráborul a halott gyermekre.

Érdemes készülés közben belehallgatni Felix Mendels-
sohn Bartholdy Éliás című oratóriumának (Op. 70) VIII. ré-
szébe (recitativo, ária és duett),4 amely gyakorlatilag végig-
vezet perikópánkon. A szövegkönyvet Mendelssohn barát-
ja, Julius Schubring teológus-lelkész válogatta össze a héber 
kánon textusaiból. A szűkszavú bibliai narratíva kiegészí-
téseként a sareptai özvegyasszony megszólalásaiban folya-
matosan a Zsoltárok könyvéből vett idézetekkel fordul Il-
léshez: „Egész éjjel könnyeimmel áztatom fekvőhelyemet.” 
(Zsolt 6,7) „Teszel-e csodát a halottakkal? Fölkelnek-e az 

 3 Vö. https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?pa-
ge=3&strongs=h2421&t=kjv#lexResults.
 4 https://youtu.be/t45CniZGxkA.

árnyak, hogy magasztaljanak téged?” (Zsolt 88,11) „Mit fi -
zessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett?” (Zsolt 116,12) 

Az utolsó kérdésben már a boldog anya szól, aki hallja 
és látja, mit is ért Illés közbenjárása: „Nézd, él a fi ad!” Az 
Isten emberének szegezett felháborodott kérdésből az Is-
ten emberére vonatkozó örömteli vallomás keretezi a tör-
ténetet. „Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és 
hogy igaz a te szádban az Úr igéje!” Isten pedig úgy nyilat-
koztatja ki magát, mint aki képes a kétségbeesés és a gyász 
helyzetéből életet, örömöt és reményt előhozni, valójában 
egy háztartásbeli próféta küzdelmes csendjén, következe-
tes tettein és imáján keresztül.

A ránk bízottak felé fordulva

Az Isten emberének szegezett kérdések

A sareptai özvegy történetébe ott kapcsolódunk be, ahol túl 
vagyunk a fatalista álláspontot tükröző, utolsó vacsorára 
elegendő maradék felkínálásának történetén („megesszük, 
azután meghalunk”; 17,12). De az isteni gondviselés napon-
kénti megújulásának élményén is, ahol a ki nem fogyó lisz-
tesfazék és olajoskorsó adja – akár a hálaadó vasárnapnak 
is – a közvetlen, optimista előzményét. De mi van akkor, 
ha van még lejjebb? Hogy reagálunk arra, ha valamilyen 
durva veszteség nyomán további súlyos tragédia tör be az 
életünkbe? Másokat kezdünk hibáztatni, vagy keressük 
a hitben megélhető utakat. Mit teszünk, amikor a „bű-
nök homálya, ínség holló-szárnya mindent sűrűn eltakar” 
(EÉ 397,3)? Ilyen helyzetekben gyakran mi, lelkészek nem 
csupán kérdezők, de kérdezettek is vagyunk. Akiket Is-
ten embereiként is számon kérnek. Igénk arra is felkészít, 
hogy a tragédiák idején különösen is nagy önmérséklettel 
és türelemmel kell eljárnunk. Lehetne, de nem kell visz-
szakérdezni. Kiderül az is ebből a kulcstörténetből, hogy 
a hallottakat nyugtázva „gyóntatás” nélkül is lehet célhoz, 
a feloldáshoz elérni!

Halálból életre – Istent szólítva

A halálról nem lehet vitatkozni, főleg nem gyászolókkal. 
Aki egyedüliként számít ilyenkor, az maga Isten. Akire 
egyedüliként számítani lehet ilyenkor, az is ő. A feszítő kér-
désekből Illés a halott gyermekkel a kezében vonul vissza 
az élő Isten színe elé, jobb híján kiabálva imádkozni. Ez 
a megszólalás és az ima tartalma lesz fontos. Mások baja 
helyett Illésnek lehetne imatémája a sajátja is. Önmagát 
is félthetné, hiszen üldöztetés és presztízsveszteség érte, 
mégis a valódi kihívást, a nagyobb bajt veszi fi gyelembe. 
Imatémává így vendéglátója és halott fi a válik. Őket hozza 
föl magával, négyszemközt az Élet leheletének hordozójá-
val. A név hordozója szólítja a név tulajdonosát. Amint az 
„Istenem az Úr” szól: Uram, Istenem! Ebben adott a csoda 
– valamennyiünknek!
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Mégis hittel

A gyászmunka nem mindig jár együtt a traumafeldolgozás 
ilyen sikerével. Ám Istenhez való viszonyulásunk szempont-
jából mégis döntő látni e két bátor tanút, a száműzetésbe 
kényszerült prófétát és a csapásoktól sújtott özvegyet, akik 
veszteségeik közben egymással mélységesen szolidárisak 
maradnak, és küszködve is keresik a feloldást. Stratégiájuk 
is tanulható: Istenre tekintve tiszta kérdéseket, valódi felhá-
borodást és indulatokat emelnek fel, csatornáznak be hozzá. 
Közben egymással elfogadók, Isten felé nyitottak maradnak. 
Tudva vagy csak megsejtve, hogy Isten jelenlétében bármi-
kor megtörténhet az, hogy új remény születik a reményte-
lenségből. Hit a hitetlenségből. Ahogyan a látható szenvedés 
és gyász horizontján túl Isten bepillantást enged a hitüket 
próbára tevők számára olyan régiókba is, ahol Krisztus maga 
„letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert 
az elsők elmúltak”. És a mégis hittel folyamodóknak szól: 
„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából in-
gyen.” (Jel 21,4.6b) Bizonyuljon igaznak ezen a vasárnapon a 
hálaadásra, kockázatos találkozásokra és imákra megnyíló 
szolgálatok közben „a te szádban az Úr igéje!”

További javaslatok az istentisztelethez

Énekek

EÉ 355,332

Lekció

Lk 7,11–17; Ef 3,13–21
Liturgiai elemként az Illés-történethez kapcsolódva érdemes 
lehet – a szokásos szőlő, gyümölcsök, gabonakalász, zöldsé-
gek és szezonális, közeli szabadföldi termőhelyhez köthető 
termények mellett – az oltárra helyezni frissen sajtolt olaj-
félét és egyszerű házi készítésű lepénykenyeret. Az így elő-
készített kenyér az úrvacsora során használható fel, az olaj 
pedig a messiásra utaló jelként, akár a záróáldásban tölthet 
be fontos szerepet, emlékeztető igeverssel (Zsolt 92,11b).

Illusztráció

GONDOLATOK

„Isten dicsősége az élő ember, s az ember élete Isten látása.”
Lyoni Irenaeus (?–203) keresztény egyházatya, 

püspök: Az eretnekek ellen, 4. könyv, 20.7)

„A feleség, aki eltemeti férjét; a férj, aki eltemeti feleségét: 
özvegy. A gyermek, aki elveszíti szüleit: árva. – Ám nincs 
szó, amely megnevezné a szülőt, aki sírba fekteti gyermekét.”

Mácz István (1934–) író

„Isten ideje a legalkalmasabb idő. Benne élünk, mozgunk 
és vagyunk (ApCsel 17,28), ameddig akarja. Benne halunk 
meg, amikor Ő akarja.”
Johann Sebastian Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 
[BWV 106, Actus Tragicus])5

„A föld elég mindannyiunk szükségletére, de nem elég 
mindannyiunk mohóságára.”

Mahátma Gándhí (1869–1948) indiai jogász, 
politikus, spirituális vezető

Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra:
Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem 
a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt tovább-
ra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált 
erősen és férfi asan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb 
Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és 
ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és 
a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből 
sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké! 
Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsét-
len hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó 
szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld 
akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény 
Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy 
sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd 
meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! 
Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem 
ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s en-
gedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen

Damjanich
Emíliámnak vigasztalásul

Felhasznált és ajánlott irodalom
Walsh, Jerome T 1996. 1 Kings. Szerk. David W. Cotter. Liturgi-

cal Press, Collegeville.
https://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/1kg17.

pdf.
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 5 https://youtu.be/O85lwrca-_c – a Sonatina tétel Kurtág György 
zongoraátiratában.
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