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Kedves Olvasó!
A vallások különbözőségének oka John Hick szerint 
kulturális természetű, hiszen a végtelen Isten a maga 
bölcsességében minden kultúrában úgy szólítja meg 
az embereket, hogy az adott kultúra nyelvén megis-
merhető, megérthető legyen. Kocsis Péter A vallási 
pluralizmus mint ideológia? című tanulmányában 
ennek az állításnak a kritikus vizsgálatára hívja az 
olvasót. Folytatjuk Régészet és Ószövetség című soro-
zatunkat, a második részben Kőszeghy Miklós a kor-
szakolás és építészettörténet kapcsolatát mutatja be.

2004-ben, tizenöt évvel ezelőtt indult útjára leg-
nagyobb közösségi médiaoldal, a Facebook. Mennyi-
ben vonatkoznak más etikai irányelvek a lelkipász-
torra mint a közösségi média felhasználójára? Hol 
van a határ a magánélet és a tisztség által meghatá-
rozott közéletiség között egy olyan virtuális térben, 
ahova már eleve a magánélet intimitásának a fel-
adásával regisztrálnak a legtöbben? Mit árul el a lel-
készről a profi lja, üzenőfala? És hogyan tanúskodik 
mindez a lelkész tisztségértelmezéséről, egyházké-
péről, akár teológiai orientáltságáról? Ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekre keres választ Kovács Krisztián 
Evangélium Mark Zuckerberg szerint? című érdek-
feszítő tanulmányában.

 Az igehirdetési előkészítők a Szentháromság ün-
nepe utáni tizenhetediktől az utolsó előttit megelőző 
(ítélet) vasárnapig segítik az igehirdető készülését.
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Zsebbe vágó kérdés
Lk 12,33

g  B E N K Ó C Z Y  P É T E R

M É C S E S  A  T E  I G É D

Az alapige felszólítása – „Adjátok el vagyonotokat…” – a 
„Kövess engem!”-en is túlmutat. Micsoda őrültség, amit Jé-
zus kér! Emberi szempontból az életünk lenullázását jelenti. 

Ez a mondat egzisztenciás felhívás. Belső nyomás, 
amely arra késztet, hogy leltárt készítsek most és azonnal. 
Nem maszatolhatok, nem moshatom magam tisztára, mel-
lébeszélésem nagyon átlátszó és hiteltelen. Amit hirdetek 
Isten országáról, a Krisztus-követésről, és ahogy valójában 
élek, az milyen relációban áll egymással?

Szeretem a szép tárgyakat. Régi, népi használati tárgyak 
kézbevétele élvezetet okoz. Számos tárggyal rendelkezem ma-
gam is. Kész gyűjtemény. Régi fotós kütyük, megannyi mécses 
és gyertyatartó. És könyv. De olyan sok, hogy talán életem vé-
géig nem is végzek mindegyik elolvasásával. Vannak itt egy-
szerű és díszített tárgyak is, amelyek mind egy-egy szép em-
léket idéznek fel, vagy éppen az ajándékozójukat juttatják az 
eszembe. De vannak tárgyaim, amelyek dobozokban állnak, 
és nehéz szívvel válnék meg tőlük. Van, amit jó pénzért el le-
hetne adni, és van, ami csak nekem fontos. Van, amelyiknek 
a színe, a formája tetszik, vagy éppen a kora miatt értékes.

Egy-egy költözéskor derül ki, mennyi tárgyat halmo-
zunk fel. És ezen tárgyak egy részéért pénzt fi zettünk vagy 
időt áldoztunk! Másokat esetleg örököltük, ránk hagyo-
mányozták.

Mi lenne, ha egyik napról a másikra le kellene mondani 
mindenről? Mi lenne, ha néhány tárgyat lehetne csak ma-
gamhoz kapni, hogy azokkal azonnal útnak induljak? Vagy 
még annyit sem… Amitől irtózunk, az a tárgyainktól való 
búcsúzás, de Jézus voltaképpen erre kér: szabaduljunk meg 
attól, ami e világhoz történő ragaszkodásunkat erősíti, és 
induljunk el azon az úton, ahol a ráhagyatkozás az egyet-
len lehetőség. Mert felhalmozott tárgyaink csak nehezéket 
jelentenek. Mi az, amitől meg kell szabadulnom? Feszült a 
kérdés? De nem is csak kidobni, hanem pénzé tenni, hogy 
más boldoguljon annak az árából? Mi lenne, ha egy hifi t, 
egy tévét vagy egy fényképezőgépet kellene eladni ehhez?

Jézus az „üres zseb” teológiáját hirdeti meg: ha a föl-
di létünk kiüresedik, akkor méltó kincs vár bennünket a 
mennyben! Hiszed-e ezt? Mint a gyónótükör drámai mon-
data áll előttem ez az állítás.

Ezzel a mondattal nem lehet embereket megnyerni az 
evangélium ügyének, noha maga az evangélium tartalma 
komoly hangsúllyal hirdeti.

Évekig egy kifejezés foglalkoztatott: mit jelent „kilépni a 
komfortzónámból”? Ha megteszem azt, amire jelen helyzet-
ben Jézus kér, akkor, még ha fi zikailag egy helyben maradok 
is, komoly lépést tettem a megtapasztalás, a fellendülés felé. 

A gazdasági fellendülés kérdése tematizálja manapság 
egyházunkat is. Hogyan fokozható az egyházfenntartók 
adakozási kedve, milyen érvek mentén győzhetők meg a 
felelős anyagi áldozatokban megnyilvánuló önfenntartás-
ról? Vagy mikor jön létre az állammal kötendő támogatá-
si szerződés, amely megtartja lutheránus, egyébként evan-
géliumon tájékozódó közösségünket?

Jézus szerint a spirituális, hitbeli fellendülés, az anya-
gi értelemben vett adakozó, a másikért élő, találékony ten-
ni vágyásból táplálkozó elköteleződés, a békesség útja az 
előbbre való.

Amíg az anyagiak határozzák meg a mindennapjain-
kat, félelmek mentén rendeződik életünk és szolgálatunk 
megannyi szegmense. 

Van, amibe görcsösen kapaszkodunk: anyagiak, ha-
gyományok, elvek. A magunk képére formált és magyará-
zott „Isten-szavak”, amelyek már régen elvesztették az ige 
szentségi üzenetét pusztán azért, mert azok a teljes üze-
netből kiragadott igazság- és mondattöredékek.

Jézus arra buzdít, hogy nyitott kézzel, üres zsebbel, a 
mennyország gazdagságára felkészült szívvel és hittel tud-
junk nagyvonalúan lemondani arról és elengedni azt, amit 
összeszorított foggal, két kézzel ragadunk meg: csalfa re-
ményeket és a – valójában fenntarthatatlan – fejlődésbe 
vetett meggyőződésünket. 
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 * A tanulmány a Vallástudományi Szemle 2019/2. lapszámában is 
megjelent.

T A N U L M Á N Y O K

A vallási pluralizmus mint ideológia?
John Hick vallási pluralizmust hirdető ideológiájának kritikai vizsgálata*

g  K O C S I S  P É T E R

Bevezetés

John Hick először 1972-ben bemutatott, majd lényegében az 
1980-as években részleteiben is kidolgozott vallási plura-
lizmusának lényege az, hogy minden világvallás ugyanazt 
az egy, „rejtőzködő” Istent (Ézs 45,15; Róm 11,33; 1Kor 2,9) 
mutatja be és állítja az emberi élet középpontjába. A val-
lások különbözőségének oka Hick szerint kulturális ter-
mészetű, hiszen a végtelen Isten a maga bölcsességében 
minden kultúrában úgy szólítja meg az embereket, hogy 
az adott kultúra nyelvén megismerhető, megérthető le-
gyen. Mindebből az következik, hogy minden világvallás 
egyformán igaz, bár kultúránként eltérő jellegű, az adott 
kultúrához szabott képet ad Istenről, így az igazság te-
kintetében nem lehet közöttük rangsort felállítani (Hick 
2004, 350. o.). Hick a vallásról szóló gondolkodás koperni-
kuszi fordulatának tartja saját elméletét, mivel szerinte az 
a valós, transznumerikus értelemben (Tillich 2002, 192. 
o.) egy Istent (kopernikuszi Nap) helyez a vallásról folyó 
gondolkodás középpontjába, szemben annak a különböző 
manifesztációi (kopernikuszi Föld: például Jézus Krisztus 
vagy Allah) köré szerveződő, részleges vallásokkal és fi lo-
zófi ákkal (Hick 1982, 18., 36. o.). 

John Hick ortodox-evangelikál pályakezdése után rész-
ben fi lozófi ai tanulmányai, részben a II. világháború után 
gyors ütemben multikulturizálódó Nagy-Britanniában szer-
zett saját, vallással kapcsolatos élményei hatására fokozato-
san távolodott el a keresztény ortodoxiától és annak exkluzi-
vista alaptételétől, miszerint Jézus Krisztus formális elfoga-
dása nélkül nincs üdvösség. Az üdvösség mindenki számára 
hozzáférhető voltát és Isten ennek alapját képező sokfélesé-
gét és megismerhetetlenségét hirdető vallásteológiájának ki-

alakítása során eltávolodott a kereszténység dogmáitól, és 
a hinduizmus befolyása alá került (Rose 2014, 129–130. o.; 
Hick 1982, 16–19. o.). Munkáját vállaltan és valóban a Til lich 
által megfogalmazott teológiai körön (Tillich 2002, 27–29. 
o.; Hick 2004, xxv. o.) belül állva végezte, azt ugyanakkor 
fi lozófi ai spekulációval megtámogatott erőteljes vallásközi 
szinkretizmus jellemezte. Írásait olvasva hamar nyilvánva-
lóvá válik, hogy minden vallás alapelméletét és a vallásos-
ság alapmodelljét kívánta megalkotni, amely a vallásközi 
párbeszéd, végső soron a világbéke ügyét hivatott szolgálni. 

Hick vallási pluralizmusról írt, közel négyszáz oldalas 
fő művének (An Interpretation of Religion)1 első 230 olda-
la a lényegi mondanivaló elméleti alapelemeinek bemuta-
tását szolgálja. Először a vallás fenomenológiáját vizsgálja, 
majd annak episztemológiája kerül sorra. Csak ezek után 
mutatja be a pluralizmus ideológiáját és a belőle levezet-
hető következtetéseket. A sorrend már jelzi Hick elkötele-
zett pozitivizmusát és humanizmusát,2 amelyek a részletek 
(„tények”) vizsgálata során és fő megállapításai kapcsán öl-
tenek konkrét formát. Jelen dolgozat alapvetően Hick gon-
dolatmenetét követve azt kritikai szemléletben dolgozza fel 
és veti össze a következő teológusok munkáival:

• George A. Lindbeck, akinek szintézist ajánló vallás-
hermeneutikája túllép a pluralizmus ideológiáján;

• Wilfred Härle, akinek rendszeres teológiája követke-
zetesen építi fel és képviseli a pozicionális pluraliz-

 1 Hick vallásfi lozófi ai tudományos munkáját ebben az először 1989-
ben kiadott könyvben összegzi. Jelen dolgozat a 2004-es, az első kiadás 
óta megjelent kritikákra is refl ektáló második kiadást használja. Ken-
neth Rose ezt a könyvet a „vallási pluralizmusról keresztény fi lozófus 
által írt legfontosabb munkának” tartotta 2014-ben (29. o.).
 2 A humanizmus kifejezés a minden tekintetben emberközpontú 
gondolkodást hivatott jelezni. Pannenberg a vallásfi lozófi ában ezt a 17. 
században megjelenő antropológiai (nem istenközpontú) szemlélettel 
azonosítja. (Pannenberg 2009, 103., 107–108. o.) 
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mus vagy másképp megnevezve a konstruktív öku-
mené programját;

• Paul Tillich, akinek rendszeres teológiáját Hick legi-
timációs céllal fel akarta használni. 

Hick vallásfenomenológiája

Fenomenológiai vizsgálódása során Hick először a vallás 
univerzalitását elemzi mind térben, mind időben. Hick 
először a mai világvallásokra a „tengelykor” (Achsenzeit) 
óta jellemző szótérológiai irányultságra mutat rá, vagyis 
a jobb és szebb jövő ígéretére, amely ígéret valóra válását a 
Hick által „Valós” (Real)3 névvel azonosított hatalom teszi 
lehetővé (Hick 2004, 32–33. o.; 1982, 45–48. o.). Az ember 
ennek az ígéretnek a fényében már a kihívásokkal teli jelen-
ben is boldog életet élhet, amennyiben azt mint élete alapját 
és célját tételezte. Hick szerint a pozitív eszkatonban való 
részvételnek egy központi feltétele van: az énközpontúság-
ról a Valós-központúságra való áttérés (Hick 2004, 57. o.).

Hick egyértelműen az ember vallási élményével azono-
sítja a vallás lényegét, amiben a vallás életátformáló ereje 
megtapasztalható.4 Mint írja, ez az egyetlen csatornája a 
Valós megismerésének, és – ezzel egyidejűleg – ez a Valós 
létezésére bizonyítékot szolgáltató egyetlen hiteles forrás. 
Egy-egy ilyen esemény vallásos értelmezésének jogosult-
ságát azzal indokolja, hogy azok számára, akik életüket az 
Isten jelenlétében élt életként érzékelik (tapasztalás), ész-
szerű, racionális, hogy Isten megtapasztalható valóságában 
higgyenek (gondolat; vö. Hick 2006, 52., 210. o.). 

Hick és munkásságának új apostola, Kenneth Rose a 
George Lindbeck hármas tipológiája szerinti, tapasztala-
ti-expresszívnek nevezett, 19. századi gyökerű, liberális val-
lásszemlélet tipikus képviselői. Ez a megközelítés a vallást 
valamely végső és egyetemes emberi tapasztalatból veze-
ti le (Lindbeck 1998, 47., 50. o.). Ez a szemlélet ellentétben 
áll a megelőző korokban a teológiában domináns, illetve 
a barthi neokonzervatívoknak köszönhetően a 20. század-
ban újjáéledt, a fi lozófi ára és természettudományokra jel-
lemző kognitív szemlélettel. A kognitív megközelítésben 
az objektív valóságról közölnek ismereteket: kimondanak, 
tételesen megfogalmaznak valamit a világról, amely állí-
tások mindig az igazság igényével lépnek fel (uo. 112. o.). 

A tapasztalati-expresszív megközelítés egyéni lét szint-
jén zajló folyamatai Hick szerint a vallási rendszer szintjén 
hasonlóan zajlanak. Hick úgy látja, hogy egyik nagy val-

 3 A dolgozatban az Isten, a Valós, a Végső Meghatározottság, a 
Transzcendens kifejezések egyenlő tartalmat fejeznek ki, és a szöveg-
környezetnek megfelelően szinonimaként kerülnek alkalmazásra.
 4 Hick számtalan példával és hiteles beszámolóval igazolja mind a 
vallásos élmény létét, mind annak sok esetben megtapasztalt életátfor-
máló erejét, valamint mindezek természettudományos értelmezését is 
kritika alá vonja. (Hick 2006, 27–111. o.) 

lás sem fi lozófi ai érvekkel, hanem rendkívüli, vallási élmé-
nyekkel lépett színre, és a fi lozófi ai érvek csak később, a 
más alapokon álló élmények magyarázatára és védelmére 
lettek megalkotva (Hick 1982, 23. o.). Hick ezeken túlme-
nően más érvvel nem próbálja igazolni a vallásos világné-
zet létjogosultságát. Bemutatja ugyan az ezzel kapcsolatos 
ontológiai, kozmológiai és az értelmes tervezésről szóló ér-
veléseket, de megállapítja, hogy egyik sem szolgáltat per-
döntő bizonyítékot a vallásos világnézet igaz volta mellett 
(uő 2004, 73–95. o.). Ugyanígy mutatja be és értékeli a mo-
dernista pszichológiai, szociológiai érveléseket, amelyek a 
vallásos világnézet igaz voltát, így létjogosultságát tagad-
ják. Vagyis a vallásos és a vele konkurens természettudo-
mányos világértelmezés lehetőségének állandóan fennál-
ló, kettős lehetőségét nem látja feloldhatónak. 

Hick episztemológiája

Hick szerint valaminek a jelentése és egyben jelentősége 
mindig egy tudati tartalomhoz és állapothoz viszonyítot-
tan jelenik meg. Környezetünk észlelése során az érzé-
kelt jelenséghez tartalmat, azaz jelentést kapcsoló kogni-
tív szabadságunkkal élünk, amely szabadság a legkevésbé 
a fi zikai környezettel kapcsolatosan érvényesül. Kognitív 
szabadságunk az etikai szférában már nagyobb teret kap, 
míg a vallások által bemutatott végső valósággal kapcso-
latosan jut leginkább érvényre (Hick 131–132. o.; 1982, 105. 
o.). Hick a tudományos gondolkodás analógiáját használ-
va demonstrálja, hogy egy környezeti jel, egy helyzet érzé-
kelését hogyan előzi meg egy tudati lépés ugyanúgy, mint 
ahogy a hipotézisállítás megelőzi a tudományos kísérletet 
és megfi gyelést. Másképp fogalmazva azt mondhatjuk, 
hogy fejünkben a kultúránk elemei vannak rendszerezve 
és a világot (csak) rajtuk keresztül látjuk, vagyis ismerjük 
fel és azonosítjuk jelenségeit.5 Ez a tudatunkban működő 
kulturális háló köt össze és egyben választ is el minket a 
külvilágtól, amit így csakis részlegesen vagyunk képesek 
megismeri. A lenti táblázat Hick kulturális szűrőit mutatja 
be (Hick 2004, 138–163. o.). 

Az érzékelt környezet 
Az észlelésben szerepet játszó előzetes tudati 

tartalom (cognitive fi lter)

Természet Az élet, a túlélés programja

Etika
Az ember magunkhoz hasonló, velünk egyenlő 

lényként való érzékelése

Vallás Kifejezetten vallási koncepciók

 5 A kultúra nem magában álló jelenség, hanem szervesen kapcso-
lódik az adott közösség történelméhez, amelyet a közösség által lakott 
terület földrajzi, éghajlati és gazdasági, politikai viszonyai alakítanak. 
Hick 1982, 48., 87. o.
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Hick a kulturális, fogalmi szűrők szerepére koncent-
rál, és pluralitásukból kiindulva tételezi a Valós sokszínű-
ségén keresztül megismerhetetlen egységét. Ennek megfe-
lelően Hick szerint egyetlen, a Valósról szóló megállapítás 
sem követelheti magának a kizárólagosságot, hiszen sok-
féle, egyaránt hiteles képünk lehet róla. Hick pluralizmusa 
az egyének szintjén azt jelenti, hogy alapvetően minden-
kinek saját magának kell valamilyen képet alkotnia a Va-
lósról. Vagyis Isten helyett marad az én és annak az üdv-
szomja, amit az ismeretlen Valósnak bármilyen formája 
kielégíthet, amelyet az én magának választ.

Lindbeck azonban megfordítja a Hick által a tapaszta-
lás kapcsán felállított sorrendet, és egyértelműen a vallá-
si élmény értelmező közegét, a kultúrát és az azt hordozó 
nyelvet teszi modellje központjává, nem pedig a szubjektív 
élményt, azon keresztül pedig az embert. Szerinte a kultú-
ra a vallás értelmezésének a közege, és nem fordítva. Lind-
beck a világot a vallási szövegek szemüvegén keresztül lát-
ja. Bár az episztemológiai gondolkodás Lind beck által java-
solt modellje ellentmond a Hick és Rose által alkalmazott 
tapasztalati-expresszív szemlélet szubjektivizmusának, va-
lamint a nyelvi közeg kész fogalmi és szabályrendszerének 
kognitív szemléletű objektivitását állítja előtérbe, alapvető 
szerkezetében azzal megegyezik. Bár elkötelezetten bibli-
kus alapokon áll, Lindbeck elsősorban a szent szöveg és a 
belőle élő nyelv normatív szerepét állítja valláshermene-
utikája középpontjába.6 Szabályelméletének újszerűsége, 
hogy a „vallás maradandó és dogmatikailag jelentős vo-
nását ahhoz a történethez köti, amelyet elbeszél, és ahhoz 
a nyelvtanhoz, amely meghatározza, hogy a történetet ho-
gyan beszélik el és hogyan használják” (Lindbeck 1998, 136. 
o.). Vagyis Lindbeck elsősorban rendszerfüggő igazságok-
ról beszél, amelyek a teljes releváns „nyelvi” kontextussal 
összhangban vannak, nemcsak kijelentés, hanem haszná-
lat, azaz a megvalósuló életformák és cselekedetek szint-
jén is (uo. 111–112. o.).

Hick érvelése ezen a ponton kanyarodik vissza a vallási 
élmény központi jelentőségéhez, és azt a fentiek fényében 
már mint szabad kognitív választásunk eredményét defi -
niálja. Hiszen Hick szerint világunk értelmezésének kike-
rülhetetlen kétértelműsége erőterében tudatosan kell a val-
lásos interpretáció mellett döntenünk. Ilyenkor egy-egy je-
lenséget, élményt vallásosként értelmezünk, mert azokat 
a tudatunkban lévő vallási koncepciókhoz kapcsoljuk, és 
rajtuk keresztül éljük meg. Mindez ugyanakkor Hick sze-
rint nem azt jelenti, hogy az istenek csak a fejünkben létez-
nének, és pusztán saját értékrendünk kivetülései, megtes-

 6 Általános modelljének a keresztény vallásra történő alkalmazása-
kor Lindbeck a Szentírást helyezi a normatív, szabályozó szerepbe. Ez 
a barthi felszólítást felidéző javaslat – „Vissza az Igéhez!” – nyitott a 
magát a Szentírást mint Lindbeck által objektíven autentikusnak ítélt 
forrást érő kritikák előtt.

tesülései lennének (Hick 2004, 204–205. o.). A Hick által 
is érzékelt bizonytalanság abban rejlik, hogy Hick episz-
temológiai érvelése alapján megkérdőjelezhető saját feno-
menológiai alapvetése, miszerint a vallási élmények azért 
jelentik a vallás lényegét, mert azokban jön létre kapcso-
lat az én és a Valós között. Egyrészt ugyanis azt állítja, 
hogy minden észlelés kognitív szűrőkön keresztül törté-
nik, másrészt viszont a vallási képzetek fényében vallásos-
ként értelmezett tapasztalatok biztosítják az őket értelme-
ző képzetek alapját. 

A Hick szerint az én és a Valós között a vallásos élmény-
ben létrejövő kapcsolat képezi Wilfred Härle teológiájának 
központját. Amíg Hicknél a hangsúly az élményen van, ad-
dig Härlénél egyértelműen a kapcsolaton. Härle szerint a 
kinyilatkoztatás mindig valaki számára történik, vagyis 
alapvetően kapcsolati jellegű. Az általa a kinyilatkoztatás 
kifejezésére használt szavak (Einbeziehung, Erschliessungs-
geschehen) is a cselekvő kinyilatkoztató azon szándékát je-
lenítik meg, hogy kinyilatkoztatásának hallgatóját annak 
befogadójává formálja (Härle 2012, 98. o.). Härle szerint 
az ilyen kapcsolódásban azonban csak a valódi kapcsolat 
létrejöttének lehetősége jelenik meg, de nem feltétlenül a 
ténye vagy szükségszerűsége. 

Härle rendszerében az ember léte az Istennel meglévő, 
az Istentől származó kapcsolatában gyökerezik (Relations-
ontologie), vagyis lényegét tekintve az embertől független, 
rajta kívül álló forráshoz kötődik, hiszen az Isten lényegé-
ben, az agapé-szeretetben gyökerezik (uo. 654. o.). Különö-
sen fontos a pluralizmus témája szempontjából Härle azon 
megállapítása, hogy ez a szeretet természetéből fakadóan 
senkit sem zár ki az eszkatonból, hiszen a feltétel nélküli 
kegyelem nem fér össze a kárhozattal, sem mint örök szen-
vedés, sem mint örökre érvényes megszűnés. Ezzel Härle 
az általa apokatastasis pantonnak, univerzális megváltás-
nak (Allerlösung) nevezett eszkatologikus megváltásban re-
ménykedők általa is kisebbségnek tartott táborát gyarapít-
ja. Härle ezt a rendkívül pozitív, rendszerében többször is 
felbukkanó üdvoptimista kijelentését azzal tompítja, hogy 
abban ugyan a keresztény reménység teológiai magva jut 
kifejezésre, de azt (mivel reménységről van szó) nem lehet 
bizonyosságként kezelni. 

A vallási pluralizmus ideológiája

Hick vallási élményt központba állító fenomenológiai és a 
kulturális szűrők racionális működését hangsúlyozó, általa 
globálisnak nevezett episztemológiai érvelése a saját logi-
kája szerint elkerülhetetlenül vezet a vallási pluralizmus 
ideológiájának megalkotásához (Hick 1982, 25. o.). A val-
lások és istenek látható, tényszerű pluralizmusa mögött a 
pluralizmus eme ideológiája – tekintettel a vallásos világ-
nézet eddig bemutatott elemzésének eredményeire – azt 
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állítja, hogy mindenki vallása egyenlő kell legyen, vagyis 
a vallások közül nem lehet egy igaz és a többi hamis (Hick 
2004, 233–234. o.; 1982, 56. o.). Hick pluralista hipotézise 
szerint a „tengelykor utáni vallások mind ugyanannak a 
mindent magában foglaló Valósnak a különböző tapasz-
talásai, megfogalmazásai és a benne való élet különböző 
élményei” (Hick 2004, 235. o.; 1982, 52. o.). A világvallá-
sok között fennálló, Hick által is érzékelt és többször jel-
zett különböző konfl iktusok és ellentmondások magya-
rázatául Hick nem a világvallások gyújtópontjába állított 
egy, közös Valóst tételező állítását vizsgálja felül, hanem a 
feszültségekért inkább a Valós kulturálisan kondicionált, 
így kultúránként különböző emberi észlelését teszi fele-
lőssé (uo. 25., 54., 82. o.). Bár ez a magyarázat illeszkedik 
Hick humanista-racionalista gondolatmenetébe, mégsem 
válaszolja meg azt a racionális kérdést, hogy a Valós miért 
hagyja jóvá, miért nem változtatja meg a róla alkotott és rá 
hivatkozó, egymással nyilvánvaló feszültségben lévő, sőt 
akár egymást kölcsönösen kizáró emberi képzeteket, ame-
lyek sokszor az emberek közötti erőszak legfontosabb for-
rásaként szolgálnak. Elgondolkodtató, hogy a Valós min-
den ellenkező, plurális tapasztalatunk szerinti egységének 
tételét Hick a megismerés és gondolkodás kulturális meg-
határozottságát hangsúlyozó, realista episztemológiájától 
lényegében teljesen függetlennek szánt és annak is látszó 
fi lozófi ai indokkal úgy magyarázza, hogy Ockham gaz-
daságossági logikáját követve ez a leggazdaságosabb, leg-
egyszerűbb fi lozófi ai magyarázat, amely ugyanakkor nem 
kőbe vésett törvény.7 E magyarázat elfogadhatósága termé-
szetesen a különböző vallásokat, vallási élményeket meg-
fi gyelő személytől függ. Hick szerint az általa axiómának 
javasolt állítás csak „a legjobb magyarázat”. Hick szerint 
a vallási élmények, tapasztalatok kielégítően harmonizál-
hatók ahhoz, hogy ne legyen szükség egynél több számú 
vallási gyújtópontot, vagyis Istent feltételezni.8 

Hick pluralista hipotézisének fontos, a Valós helyét Ru-
dolf Otto numinózusával azonosító eleme szerint az em-
beriség pluralista vallási élete miatt a numinózus posztu-
lálása szükséges (Hick 2004, 249–250. o.; 1982, 91–92. o.). 
Hick elemzése vállaltan vesz erőteljes fi lozófi ai-spekulatív 
irányt, amikor a klasszikusan a tremendum és fascinosum 
fogalompárral leírt (Voigt 2004, 73–75. o.) numinózus világ 
természetéről fejti ki nézeteit. Hiszen maga a numinózus 

 7 Hick 2004, xxvii., xxxiii. o.; ugyanezt az érvelést alkalmazza Rose 
2014, 155–156. o.
 8 Hick a saját pluralista felfogásától eltérő pluralizmuskoncepciókat 
is kritika alá vonja. A több nézőpontú pluralizmus (multiple aspect 
pluralism) gyengesége szerinte az, hogy nem jut el a transzcendens él-
mények egy, közös forrásának feltételezéséhez, és a töredezett vallásos 
koncepciókban leragadva gondolkozik. A több középpontú pluraliz-
mus (polycentric pluralism) ugyanakkor következetes, a végső valóság 
vonatkozásában is pluralizmust feltételező gondolatmenete miatt nem 
elfogadható Hick számára (2006, 154–161. o.). 

(vagy Isten an sich, vagy Isten a se) fogalma zárja ki annak 
emberi megismerhetőségét, befogadhatóságát, megfogal-
mazhatóságát. Hick a numinózus megragadhatatlanságá-
nak alátámasztására a keresztény fi lozófusok közül An-
selmust és Aquinói Tamást idézi, majd a hinduizmusnak 
és a buddhizmusnak a személytelen végső valóságról al-
kotott képét mutatja be részletesen (Hick 2004, 246–247., 
253–255. o.; 1982, 94. o.). 

Feltételezett természetéből adódóan Hick szerint a nu-
minózusról nem állítható, hogy etikailag jó vagy rossz, hi-
szen etikai kategóriákat csak személyes kapcsolatban lehet 
értelmezni. Hick semmilyen egyéb jelzőt sem hajlandó elfo-
gadni, csak azt a megállapítást, hogy a Valóst emberi néző-
pontból végső soron jóságosnak és nem ellenségesnek vagy 
közömbösnek tapasztaljuk meg (Hick 2004, 338–339., xxiv–
xxv. o.). Ugyanakkor a numinózusként értelmezett Valós 
racionalitását Hick sem tagadja, ami a korábban, a Valós 
konfl iktusos értelmezései kapcsán felvetett kérdés megvá-
laszolatlanságát húzza alá. Milyen racionalitás az, amely 
teret ad önmaga nemcsak eltérő, de ellentmondásos értel-
mezéseinek is? Valóban jóságos? De tágabban értelmezve 
a kérdést, mit mondhatunk a Valósról, ha emberileg nem 
feltárható és befogadható a természete? Eme ellentmondás 
inverze az a kérdés, hogy az Isten természetéről folytatott 
fi lozófi ai gondolkodást tartjuk-e a Valós tényleges termé-
szetét feltáró forrásmunkának, vagy pedig a Valós vallási 
élményekben megjelenő – ugyan emberi korlátok között 
megtapasztalt, de valóban – sokszínű valóságát.9 Másképp 
fogalmazva, a Valós elsősorban az a végtelenség, amit az 
emberek kigondolnak róla, vagy elsősorban az a végesség, 
amit ő megmutat magából, ahogy ő akarja, hogy ismerjük? 
Ehhez hasonlóan kérdezhetjük, hogy amennyiben számos, 
Hick szerint is elsődleges forrásnak tekintendő vallási él-
ményben a Valós személyként mutatkozik be számunkra, 
miért mondjuk mégis azt, hogy nem lehet személy. A Va-
lós kikutathatatlanságát bizonyító, Hick által alkalmazott 
apophatikus fi lozófi ai gondolat a fenti ellentmondások fel-
oldatlansága mellett egyrészt vészesen közel visz az üres-
ség és a fi lozófi ai szkepticizmus határához, másrészt nem 
vesz tudomást az emberi megismerés és gondolkodás ha-
táraira fi gyelmeztető tanácsról (5Móz 29,29). 

Hick − csakúgy, mint később Rose − a Valósról megfogal-
mazott, kissé elnagyolt, apophatikus teológiáját és így az erre 
épített pluralista ideológiáját Paul Tillichnek az Isten és ember 
viszonyát „végső meghatározottságként” (ultimate concern) 
leíró fogalmához igyekszik kapcsolni, és ezzel Tillich teológiá-
ját implicit módon saját elgondolásainak igazolására használ-
ja.10 Hick ezen törekvése részben elfogadható, részben indo-

 9 Hick maga is elismeri, hogy az Istent leíró „omni-” kezdetű jelzők csak 
a fi lozófi ai gondolkodás termékei, hiszen korlátos lényekként képtelenek 
vagyunk a határtalanságot érzékelni, felfogni (Hick 2004, xxx. o.).
 10 Hick 2004, 4., 196., 237. o.; 1982, 92. o.; Rose 2014, 28., 37–38. o.
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kolatlan. Tillich a Valós konkrétsága és feltétlensége, megta-
pasztalhatósága, valamint abszolút és ezáltal absztrakt volta 
közötti, Hicknél is megmutatkozó feszültséget Hickkel ellen-
tétben egyáltalán nem oldja fel, hanem mindkét oldal szük-
ségességét, szerves egységét hangsúlyozza (Tillich 2002, 177. 
o.). Mint Rendszeres teológiája Istenről szóló részében írja, „a 
vallásos meghatározottság végső jellege egyetemes értékek és 
értelmek felé kényszerít; a vallásos tapasztalat konkrétsága vi-
szont sajátos értékek és értelmek felé visz. A feszültség felold-
hatatlan.” (Uo. 179. o.) Az egybecsomagolt feszültséget Tillich 
szerint, Hickkel ellentétben, csak a szentháromságos struk-
túrák képesek összefogni, mivel a végső meghatározottság 
konkrét formái a politeizmus, az abszolút elem pedig a mo-
noteizmus felé tolja az isteneszmét (uo. 184. o.). 

A pluralizmus és a kereszténység elutasítása

Hick részletesen csak a kereszténység globális kizáróla-
gossági igényét kritizálja, az iszlámot és a judaizmust ettől 
megkíméli, míg a hinduizmus és a buddhizmus személyte-
len univerzalitását a pluralizmus ideológiájával megegye-
ző tartalmúként mutatja be. A kereszténységgel Hick azért 
vitatkozik, mert nem hajlandó Jézus Krisztusnak az isteni 
üdvtervben betöltött központi, azaz egyedülálló, egyete-
mes megváltói szerepét elfogadni, amivel szerinte az Is-
ten és ember közötti egyéb, más vallásokban bemutatott 
kapcsolódások érvényességét tagadjuk meg. Hick szerint 
Jézus erkölcsi tanítása önmagában is fénylik, nem kell hoz-
zá a kettős természet csodája (Hick 2004, xxxv. o.). Tör-
ténetkritikai felvetésekre hivatkozva jelenti ki, hogy a) az 
inkarnáció csak metafora lehet, mivel az inkarnációnak 
nincs szó szerinti jelentése, mert nem is lehet; hogy b) Jé-
zus biztosan nem gondolta magát Istennek, csak a későbbi 
hagyomány nyilvánította annak; és c) a megtestesülés az 
Agapé megtestesülése volt (Hick 1982, 28., 71., 73–74. o.). 
Hickkel szemben Tillich részben a történetkritikai felveté-
sekre utalva ugyanakkor azt írja, hogy a „bibliai [Jézus-]kép 
mögött nincs olyan kép, amely tudományosan valószínű-
síthető lenne. […] A történeti kutatás nem festheti meg a 
lényegi képet, ha a mellékvonásokat mint vitatható jegye-
ket eleve mellőzi. A lényegi vonások a mellékvonásokból 
állnak össze.” (Tillich 2002, 315. o.) 

További ellentét van Hick és Tillich között a Krisz-
tus-esemény globális jelentőségének megítélése tekinteté-
ben. Hicktől eltérően Tillich azt az egyetemes történelem 
középpontjaként határozza meg, amely időben egy megha-
tározott ponton történt. A kereszténység hitbeli meggyő-
ződésén, vagyis e kijelentés és üdvözítő esemény minden 
korban, transztemporálisan érvényes vallási élményén túl-
menően a többi vallás ilyen téren megfi gyelhető hiányos-
sága biztosítja a keresztény üzenet globális érvényességét. 
Tillich szerint egyik vallás sem rendelkezik ilyen egyértel-

mű, a történelmet kettéosztó eseménnyel és határvonallal, 
melyben a „történelem tudatára ébred önmagának és ön-
maga értelmének” (uo. 629–632. o.).

Feltűnő, hogy Hick Krisztust elutasító pluralizmusa 
bemutatása közben nem refl ektál teljes körűen saját sze-
mélyes értékválasztására. Mint láttuk, tudatos és racio-
nális alapokon áll mindent átfogó vallásos világnézete és 
-magyarázata, de ezen belül elkötelezetten ragaszkodik a 
pluralizmus tényét ideológiává fejlesztő és ezzel párhuza-
mosan Krisztus mindenek feletti egyedülállóságát követ-
kezetesen elutasító, exkluzivista álláspontjához. Hicknek a 
pluralizmus ideológiája melletti abszolutista fellépése tulaj-
donképpen logikai szükségszerűség. Célja érdekében Hick 
minden, az általa felállított kritériumoknak nem megfe-
lelő igazságot tagad és száműz gondolkodási palettájáról 
(D’Costa 1996, 228–229. o.).  

Pluralizmus és keresztény inkluzivizmus

Hick plurális ideológiájának az ortodox kereszténységet 
elutasító álláspontjával szemben már találkoztunk Tillich 
teológiájának egyetemes érvényű, krisztocentrikus megál-
lapításaival. Ezek, továbbá Härle velük összhangban lévő 
rendszere igazolja a Hick által nevetségesnek mondott, az 
általa fundamentálisan exkluzivistának tartott keresztény 
álláspont inkluzívvá alakítása érdekében – jellemzően a 
II. vatikáni zsinat után, katolikus teológusok által – meg-
fogalmazott javaslatok teológiai megalapozottságát. Hick 
elutasítja Karl Rahner anonim keresztényekről szóló gon-
dolatait csakúgy, mint Hans Küng elképzelését, miszerint 
Isten a legtöbb embert a nem keresztény vallásokon ke-
resztül üdvözíti, ha ők az adott vallásukban hűségesek iste-
nükhöz (Hick 1982, 28., 32. o.). Hicknek az ökumenizmust 
segítő javaslatokkal szembeni elutasítása azért meglepő, 
mert a javaslatok alapvetően összeegyeztethetők Hicknek 
a korábban bemutatott elgondolásával, miszerint az énköz-
pontúságról a Valós-központúságra – az egyes vallásokban 
érvényes szabályok szerint – történő áttérés a megváltás/
felszabadulás feltétele. Az egyedüli, ugyanakkor Hick szá-
mára döntő különbségnek csak az tűnik, hogy a keresztény 
teológusok ragaszkodnak ahhoz, hogy a keresztény Isten-
nel azonosítsák a Valóst, míg Hick elzárkózik ettől mint a 
vallási pluralizmus ideológiája megtagadásának jelétől.11 

Hick egyértelműen a hinduizmus – és a vele e tekin-
tetben egyetértő buddhizmus – numinózus képét használ-
ja fel a „Valós” és a hozzá kapcsolódó emberi viszony hite-
lesként ajánlott, pluralista leírásához. Ez az indiai eredetű 
vallásokat előtérbe helyező álláspontja nem lehet megle-

 11 A másik probléma az, hogy a javaslatokat kidolgozó katolikus 
teológusok a Római Katolikus Egyház központi szerepét nem tudják 
mellőzni egyetlen ajánlásukból sem. 
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pő, hiszen az általuk ajánlott világkép pontosan illeszke-
dik Hick vallási pluralista ideológiájához. Mivel az indiai 
vallások régebbiek, mint Hick ideológiája, amelyet részben 
ezek megismerése és tanulmányozása révén fejlesztett ki, 
felvetődik a gyanú, hogy Hick valójában az indiai vallások 
és a belőlük táplálkozó fi lozófi ai áramlatok világképét cso-
magolja át új, nyugati nyelvezetű, egy istenemberi Jézus és 
Szentháromság nélküli, egyetemes igényű vallásfi lozófi á-
vá (Hick 2004, xl. o.). 

Härle keresztény alapokon állva igyekszik oldani a kü-
lönböző vallások egymással részben konfl iktusban lévő 
igazságigényei közötti feszültséget. Härle szerint „felelős 
teológia nem állíthatja, hogy a Krisztusban történt isteni 
kinyilatkoztatás az egyedül üdvösségre vezető kinyilatkoz-
tatása Istennek. Azt azonban keresztény nézőpontból állí-
tani lehet, hogy a Krisztusban történt kinyilatkoztatás egy 
mércét, illetve normát állít fel, amelyhez a többi kinyilat-
koztatást kell mérnünk.” (Härle 2012, 101. o.) Härle ugyan-
akkor pragmatikusan megállapítja, hogy konkuráló igaz-
ságigények esetén nincs értelme a vitának és egymás elis-
merésének sem, hiszen az érintett vallások egymást kizáró 
igényekkel lépnek fel. Javaslata szerint az ilyen helyzeteket 
felismerve tiszteletteljesen kell egymással együtt élni. Ez a 
tolerancia Härle eszkatologikus reménységének fényében 
azt jelenti, hogy az ellenmondásokat el kell viselni, ha úgy 
tetszik, el kell szenvedni. 

A pluralizmus ideológiájának jövőbeli kiteljesedése 

és ennek inkluzivista cáfolata

A Hick tanulmányának végén található epilógus továb-
bi fényt vet gondolkodására. A jövőbe nézve Hick a val-
lásközi ökumené erősödését látja, és úgy gondolja, hogy 
a képzettebb keresztények (nyilván hozzá hasonlóan) el 
fogják fogadni a vallásos világ pluralizmusának tényét, és 
a kereszténységet (csak) egy vallásnak fogják látni a töb-
bi világvallás között. Ezzel a kereszténység – és hozzá ha-
sonlóan majd a judaizmus és az iszlám is – be fogja érni 
a már ma is sokkal fejlettebb pluralista világképpel bíró 
hindu, buddhista, dzsain és szikh vallásokat (Hick 2004, 
377–379. o.; 1982, 21. o.). Ebben az új világban továbbra is 
megmarad az egyes világvallások kulturálisan megalapo-
zott különállása, de egymással szemben megfogalmazott 
exkluzivitásuk a pluralista ideológia vagy másképpen fo-
galmazva a világteológia térnyerésének köszönhetően fo-
kozatosan feloldódik.12 

 12 Rose 2014-es helyzetértékelése szerint jelenleg a nyugati, keresz-
tény indíttatású teológiatudományban az exkluzivizmusnak a funda-
mentalistákat és a konzervatív evangelikálokat leszámítva már nincs 
visszhangja. Ugyanakkor a pluralizmus ellenében az inkluzivizmus 
az 1990-es évektől kezdve annyira felerősödött, hogy az a pluralista 
ideológia terjedésének gátját jelenti. (Rose 2014, 35., 45., 67. o.)

Ezzel szembeni alternatíva a Härle rendszeres teológi-
áján alapuló, általa pozicionális pluralizmusnak nevezett 
vallásközi formula, amely lényegét tekintve nem tartozik 
egyik eddig ismertetett fő kategóriába sem, bár keresztény 
alapokon áll. Härle szerint saját hitünkről bizonyságot ten-
ni kötelességünk (apologetika), mert ezzel fejezzük ki a má-
sik komolysága és racionalitása iránt érzett tiszteletünket. 
Vagyis Härle szerint tiszteletteljes és komoly véleménycse-
rére van szükség a különböző vallások képviselői között, 
amelyek mindkét oldalon felvállalt célja az egymás meg-
győzésére tett próbálkozás. A pozicionális pluralizmus né-
zőpontja számára elfogadott tény ugyanakkor, hogy nem 
lehetséges kilépni a saját igazságtudatunkból (ami min-
ket elnyert), és nem tudunk szabadon egy másik igazság-
tudathoz átpártolni. Egy másik vallás igazságigényét így 
nem tudjuk megerősíteni, de annak sincs értelme, hogy 
igaz ság igényét elutasítva vitatkozzunk vele. Ehhez ugyan-
is a másiknak először meg kellene nyernie a maga szá-
mára (vagyis a másik vallás hívőjévé kellene válnunk), és 
csak ezek után lehetséges hamisságának bebizonyosodnia 
(Härle 1998). Ezzel összhangban Härle olyan ökumenikus 
dogmatika megteremtését sürgeti, amely nem azonos a je-
lenlegi konszenzusökumenével, amelynek keretében olyan 
megfogalmazások születnek, amelyeket minden résztvevő 
el tud fogadni, mivel azok többértelműen vannak megfo-
galmazva. Härle szerint ezzel szemben áll a konstruktív 
ökumené, amelynek követői a másikat meghallgatják (ta-
nokat és kérdésfelvetéseket), és a lehető legpontosabban fo-
galmazzák meg saját igazságismeretüket a másik felvetése-
ire is reagálva, majd azt a másik számára is érthető módon 
igyekeznek átadni (Härle 2012, 145–146. o.). 

Értékelés

A vallási pluralizmus John Hick által útjára bocsájtott ideo-
lógiája a vallásosság humanista és racionális értelmezé-
sét alapul véve egy megismerhetetlen transzcendens va-
lóságról szerzett, emberi tapasztalatok kultúrafüggő ér-
telmezésének termékeként tekint a különböző vallásokra. 
Humanista indíttatása alapján egyik vallási tapasztalatot 
és magyarázatot sem hajlandó a többi elé helyezni, hiszen 
nem tud olyan mércét azonosítani, amellyel igazságtartal-
mukat mérni lehetne. 

Mivel lényegüket tekintve a végső értelemben személy-
telen istenfogalmat használó hindu és buddhista vallások-
ra jellemző pluralizmus megegyezik a Hick által javasolt 
ideológiával, Hick alapvetően e dél-ázsiai vallások tanítá-
sai révén, szinte azokkal példálózva mutatja be gondola-
tait. Hick pluralizmusa éles ellentétben áll a kereszténység 
krisztocentrikus világ- és történelemszemléletével, amit 
Hick erélyesen elutasít. A Hick pluralizmusként bemutatott 
Krisztus-tagadása során a kereszténység ellen felsorakoz-
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tatott érvek a keresztény vallást felhasználó politikai teo-
lógia és gyakorlat területéről származnak, és nem tükrö-
zik a kereszténység valódi értékeit és céljait. 

Hick pluralizmusa (különösen Rose értelmezésében) 
paradox módon a többi vallásfi lozófi ai irányzattal szem-
ben türelmetlen, és az általa elvetett exkluzivizmusra jel-
lemző abszolút igénnyel lép fel. Mivel az egyedül racionális 
és így helyes vallásfi lozófi aként értelmezi a pluralizmust, 
nem érti, hogyan lehet még mindig tere az exkluzivizmus-
nak, és hogyan növekedhet a vallási inkluzivizmus tábora. 

Mindezek alapján Hick pluralizmusát a Jézus Krisztust 
a keresztény tanítás politikai-ideológiai vetületén keresz-
tül elutasító, a hinduizmust nyugati, fi lozófi ai nyelvbe öl-
töztetve felhasználó ideológiai támadásként lehet értékelni. 

Hick pluralizmusával ellentétben Härle pluralizmusa 
mind teológiai, mind pragmatikus szempontból alkalma-
sabbnak mutatkozik a vallások pluralizmusának értelme-
zésére és a közöttük meglévő, illetve az általuk generált fe-
szültségek kezelésére. Hick emberközpontú aktivizmusával 
szemben Härle mindezzel az eszkatonba tolja a feszültségek 
megszűnésének idejét, és az embert csak a feszültségek el-
hordozására és nem megoldására szólítja, illetve készíti fel.
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Régészet és Ószövetség – barát vagy ellenfél?
II. rész. Korszakolás és építészettörténet

g  K Ő S Z E G H Y  M I K L Ó S

Korszakolás

Palesztina régészeti korszakainak kérdésében nincs teljes 
összhang a kutatók közt, ám mégis észrevehetjük, hogy 
az egyes korszakok dátumai közt jelentős eltérést nem ta-
pasztalni. A teológia szempontjából releváns korszak, a 
vaskor régészeti szempontból kifejezetten fi atalnak mond-
ható, mégis érdemes legalább egy rövid pillantást vetnünk 
a teljes korszakolásra (vö. Fritz 1985, 69–77. o.; Mazar 
1990, 28. o.).

Korszak Volkmar Fritz Amihai Mazar

Kerámia előtti neolitikum 

(újkőkor) A

8000–3600

8500–7500

Kerámia előtti neolitikum B 7500–6000

Keramikus neolitikum A 6000–5000

Keramikus neolitikum B 5000–4300

Kalkholitikum (kőrézkor) 3600–3150 4300–3300

Korai bronzkor I. 3150–2950 3300–3050

Korai bronzkor II. 2950–2650
3050–2300

Korai bronzkor III. 2650–2350

Korai bronzkor IV. 2350–2150
2300–2000

Középső bronzkor I. 2150–1950

Középső bronzkor II. A 1950–1750 2000–1800/1750

Középső bronzkor II. B
1750-1550 1800/1750–1550

Középső bronzkor II. C

Késői bronzkor I. 1550–1400 1550–1400

Késői bronzkor II. A
1400–1200 1400–1200

Késői bronzkor II. B

Vaskor I. A
1200–1000

1200–1150

Vaskor I. B 1150–1000

Vaskor II. A 1000–900 1000–925

Vaskor II. B 900–700 925–722

Vaskor II. C 700–587 722–586
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Épületek a korszakokon át

Városfal és kapu

Nem könnyű olyan tényezőt említeni, amelynek megléte 
mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az ókori Palesztiná-
ban egy települést városnak nevezzünk. Az erődítés azon-
ban mindenképpen ilyennek számít, vagyis nem beszélhe-
tünk városról, ha annak nincsen valamiféle fala (nézőpon-
tunk szerint ennek számít az is, ha a település legkülső házai 
összeérve folyamatos gyűrűt alkotnak) és egy vagy több ka-
puja. Az ószövetségi kor, azaz a vaskor sem számított külö-
nösebben békés időszaknak Palesztina ókori történetében, 
így a fal elsőrendű feladata a település védelme volt. A kapu 
helyzetének megítélése ennél valamivel bonyolultabb. Hi-
szen a védelem szempontjából a kapu nem más, mint egy 
rés a falon, azaz jobb volna, ha nem is létezne. Éppen ezért 
különlegesen megerősítik, hogy ne gyengítse túlságosan a 
védelmet. Mert kapura mindenképp szükség van. Egy ókori 
izraeli vagy júdai városban ugyanis a kapu az egyetlen na-
gyobb és fedett tér, amely egy sor civil funkciót is ellát, pi-
acként vagy a bírósági tárgyalások helyszíneként működik.1

A vaskori falakat két alapvető típusra oszthatjuk: be-
szélhetünk kazamatafalakról és masszív vagy más néven 
szolid falakról.

A kazamatafal, amely a Kr. e. 10–8. század jellemző fal-
formája volt, voltaképpen nem más, mint két párhuzamo-
san futó egyszerű fal, amelyeket bizonyos közönként me-
rőleges falakkal kötnek össze. Az így létrejött helyiségeket 
békeidőben raktárként használják, ostrom esetén feltöl-
tik földdel és/vagy kőtörmelékkel, mert az ilyen rugalmas 
szerkezet valamivel jobban állja a faltörő kos ütéseit. A ka-
zamatafal alábbi fajtái különíthetők el:

• Szabadon álló fal, amelynek belső oldalán egy kes-
keny út fut, elválasztva ezzel a falat a lakóépületek-
től, egyben biztosítva a védők gyors átcsoportosítá-
sának lehetőségét az egyes falszakaszok között (a leg-
szebb példa Hácór X. rétege);

• A legszélső házakkal egybeépített fal, amely olcsóbb 
volta miatt lehetett vonzó alternatíva (a legszebb pél-
da: Berseba III. rétege);

• Mindig feltöltött helyiségekre osztott kazamatafal 
(a legszebb példa Samária Áháb által épített rétege).

A masszív fal vastagabb volt, mint a kazamatafal egyes 
darabjai, a struktúra maga azonban nem érte el a kazama-
tafal-struktúra vastagságát. A masszív falak átlagos vastag-
sága 3 méter körüli, de ismerünk olyan falakat is, amelyek 
a kapu közvetlen közelében a 9 méteres vastagságot is el-
érik. A masszív falak esetében is három típust különböz-
tethetünk meg Palesztina vaskori lelőhelyein:

 1 A témához lásd még: Fritz 1985, 137–185. o.; Herzog 1986; 1992; 
1997, 208–258. o.; Mazar 1990, 387–389., 463–491. o.

• Előre-hátra ugró fal (off set-inset wall), amelynek leg-
szebb példája Megiddó IV. A rétege, ahol 6 méter 
hosszúságú volt egy szekció, a beugrás mértéke pe-
dig 0,5 és 0,6 méter körül mozgott;

• Bástyatornyokkal ellátott masszív fal, amelyre a leg-
szebb példa a ninivei asszír reliefeken is ábrázolt Lá-
kis III. rétege, s amely pártázatával védelemül szol-
gált a falról harcoló íjászok számára;

• Szabályos masszív fal, amelynek átlagos vastagsága 
4 méter körül volt.

A kapufajták között a vaskori Izraelben és Júdában 
egyeduralkodó volt egy bronzkori eredetű típus, az úgy-
nevezett kamrás kapu. Ezt a kaputípust Megiddó IV. B ré-
tegének (Kr. e. 9. század közepe, az Omrí-dinasztia máso-
dik tagja, Áháb építtette) hatalmas és igen jó minőségben 
megépített kapuján mutatjuk be.

Mint látható, a kapu alaprajza mintha két egymással szem-
befordított, meglehetősen ritkás fésűre emlékeztetne. Az 
egymással szemben futó falazatok apró kamrákat hoznak 
létre, innen a típus elnevezése. Megiddó nagyobbik, fő ka-
puja ezek szerint hatkamrás kapunak minősíthető. Magát 
a kaput kifelé két masszív torony védi, az egész építmény 1 
méterrel a falsík mögött, azaz magában a városban helyez-
kedik el. Szélessége 17,5, mélysége pedig 19,75 méter, összes 
területe így 345 m2, vagyis komoly méretű építménynek szá-
mít.2 A kapubejáró szélessége változó, átlaga 4,5 méter körül 
van, vagyis alkalmas arra, hogy egy szekérfogat kényelme-
sen áthajtson rajta. A kapuépítményből előkerültek azok a 
kőperselyek, amelyekben az a rúd mozoghatott, amelyre a 

 2 Mielőtt túl kicsinek tartanánk ezt az alapterületet, nem árt em-
lékezetünkbe idéznünk, hogy a megiddói kapu nagyobb alapterületű 
volt, mint Salamon temploma.

3. ábra. Megiddó IV. A rétegének kettős városkapuja, Kr. e. 9. század
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4. ábra. Dán kettős városkapujának rekonstrukciója, Kr. e. 9. század

fából készült hatalmas ajtószárnyakat erősítették. A kaput 
érdekes falazási technikával építették. Két párhuzamos kő-
sor közé apró kövekkel kevert agyagtégla-törmeléket töltöt-
tek. Az előkapu és a főkapu közti térség 300 m2 alapterületű 
volt, s a város felé 23-kal emelkedett, a térséget határoló 
falak 4-5 méter vastagok. Maga az előkapu kétkamrás épít-

mény, a bejáró szélessége 3,7, illetve 4 méter, vagyis a foga-
tok áthaladásával itt sem lehetett gond. Az egész rendszer 
nem egyszerre épült meg, de a Kr. e. 9. század végére már 
megvolt, és együttesen működött is.

A fentebb közölt alaprajz természetesen nem látszott ak-
kor, amikor egy ilyen építmény a maga teljességében létezett 

és működött. A fenti rekonstrukció Tel-Dan kapuját mutatja 
a Kr. e. 9. századból, amely a maga előkapuval ellátott formá-
jában igen hasonló lehetett Megiddó IV. B kapurendszeréhez.

Lakóház

A városok és a falvak lakossága szilárd építésű házakban la-
kott. Az egész ókori Közel-Keleten a szilárd építésű lakóhely 
különböztette meg a letelepült életformát folytatókat a no-
mádoktól. A házak tekintetében a méret, a kidolgozottság 
és a beépített anyagok minősége volt alkalmas arra, hogy 
jelezze a tulajdonos anyagi helyzetét, illetve ebből fakadó-
an társadalmi presztízsét. A változatosság az alaprajzokat 
is jellemzi, e kettő együtt pedig bizonyos mértékig utal a 
korabeli társadalmi élet sokszínűségére. Maguk a házak 
nem voltak a családi élet kizárólagos színterei. Az ugyanis 
jórészt házon kívül folyt, a házat magát a családok alapve-
tően csak alvásra és talán a családi étkezésekre használták.

A vaskori Izrael és Júda legrégebb óta használatban le-
vő háztípusa a széles ház volt (Breitraum: olyan, téglalap 
alaprajzú épület, amelynek bejárata a téglalap hosszabbik 
oldalán található). Ez II. évezredi, kánaáni eredetű forma. 
A bejárat után egy ugyancsak Breitraum jellegű udvar, 
majd mögötte egy oszlopokkal leválasztott istálló követ-
kezett. A téglalap rövidebb oldalán elhelyezkedő helyiség 

volt a család tartózkodási helye. A forma lehetett ennél bo-
nyolultabb, a legfontosabb elem, a Breitraum jelleg azon-
ban minden esetben könnyen felismerhető.

A legelterjedtebb típus két altípusra osztható, a háromhelyisé-
ges és a négyhelyiséges házra. Mindkettő alapvetően Langraum 
jellegű térelosztású (a téglalap alaprajzú épületbe a téglalap rö-
videbbik oldalán nyílik a bejárat), de van példa a bejárat Breit-
raum jellegű elhelyezésére is. A háromhelyiséges verzióban egy 
udvart, egy istállót és egy lakószobát látunk, a négyhelyiséges 
típus eggyel több lakószobát tartalmazott. Ez a háztípus az I. 
évezred innovációjának tűnik, nem vezethető le a Kr. e. II. év-
ezred kánaáni háztípusaiból. Eredete egyelőre nem tisztázott.

Egy átlagos, négyhelyiséges falusi ház rekonstrukciós 
rajza alapján valamelyes képet alkothatunk a hétköznapi 

5. ábra. Háromhelyiséges vaskori lakóházak

 1. Háromhelyiséges Breitraum-ház egy bejárattal

 2. Háromhelyiséges Breitraum-ház két bejárattal
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élet kereteinek átlagos színvonaláról. Egy ilyen ház igen sze-
gényes lehetett, hiszen a köznép túlnyomó része maga is igen 
szerény anyagi körülmények közt élt. Alaprajz tekintetében 
a gazdagok házai nem sokban különbözhettek a szegények 
lakhelyeitől, de méretben, a kidolgozottság színvonalában, 
valamint a beépített anyagok minőségében természetesen 
annál inkább. A ház, mint mindig, az ókori Izraelben és 
Júdában is a tulajdonos presztízsét volt hivatott kifejezni.3

Templomok

Az ókori Izraelben számos szent hely, szentélyként működő 
terület létezett. Ezek közül az Ószövetség többet is említ (Bé-
tel, Dán, Siló, Gilgál, Jeruzsálem), ám a sors különös fi ntora-
ként e szentélyek közül egyet sem sikerült kiásni. Könyvtárnyi 
irodalom foglalkozik természetesen Jeruzsálem templomá-

 3 A témához lásd még: Fritz 1990, 58–60. o.; Netzer 1992.

val, de e munkák csak a bibliai szövegre és az ahhoz társítha-
tó régészeti analógiákra támaszkodhatnak, hiszen magából 
a salamoni templomból egyetlen kavics sem maradt ránk. 
Régészetileg egyetlen olyan templomot ismerünk a vaskori 
Júda területéről, amely biztosan templomként azonosítha-
tó, amelyet jól tudunk datálni, és amelyben még a kultuszra 
utaló nyomok is fennmaradtak. Ez a templom a Negev-si-
vatag északi peremén fekvő Tel-Aradban, egy vaskori júdai 
erődítmény falai között maradt fent. Az erődítmény XI. és X. 
rétegében látszik legszebben a templom szerkezeti felépítése:

Jól látszik, hogy a templom három részből áll, s a két ré-
teg között ezen alapvető szerkezeti téren nincs változás. 
A szentély alapját egy hosszúkás, Breitraum alaprajzú szen-
tély jelentette. Ehhez csatlakozott nyugat felől a kultikus 
fülke, amelyet a salamoni templom bibliai terminológiáját 
kölcsönvéve Szentek Szentjének szokás nevezni. Itt állt két 
maccéba, azaz szent kő, mindkettőnek vörös festéknyomok 
voltak a hátsó oldalán. Nem istenszobrok voltak, hanem 
csak arra szolgáltak, hogy jelezzék a szentség jelenlétét a 
templomban. E komplexumhoz kelet felől illeszkedett egy 
előcsarnok, benne szabadon álló égőáldozati oltárral. Itt 
végezték a nagyobb szabású állatáldozatokat a templom-
ban tisztelt istenség számára. Tekintve, hogy az erőd júdai 
területen állt, s mint erőd alighanem királyi fenntartású 
volt, eleve gyanítható, hogy ez az istenség JHVH volt. Az 
erődítményben talált nagyszámú osztrakonlelet egyik da-
rabja (18. osztrakon 9. sor) kifejezetten beszél az erődben 
JHVH házáról (byt yhwh), így csaknem biztosra vehető, 
hogy az erődben JHVH-kultusz folyt. A X. réteg Ezékiás 
korára tehető, s e réteg végén a templomot feladják. Nem 
rombolják le, de betemetik, alkalmatlanná téve a vallási 
funkciók további ellátására. Nem lehetetlen, hogy ez az 
akció Ezékiás király kultikus reformjaival állt összefüggés-
ben, amelynek következtében legitim JHVH-kultuszt már 
csak Jeruzsálemben lehetett gyakorolni. A szentély értéke 
mégis felbecsülhetetlen, mert ez az egyetlen kétségkívül 
JHVH-templom, amelyet Palesztina területén feltártak.4

 4 A témához lásd még: Mazar 1990, 492–501. o.; Ottoson 1980; 
Zwickel 1994.

6. ábra. Három- és négyhelyiséges vaskori lakóházak

 3. Háromhelyiséges ház, Hirbet el-Msas, II. réteg

 4. Négyhelyiséges ház, Hirbet el-Msas, II. réteg

7. ábra. Négyhelyiséges ház rekonstrukciós képe

8. ábra. Tel-Arad temploma

Bal oldalon: a XI. réteg temploma

Jobb oldalon: a X. réteg temploma
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Paloták

Az Ószövetség világának palotáiról nagyon keveset tudunk. 
Ennek fő oka az, hogy sem Júda fővárosa, Jeruzsálem, sem 
pedig Izrael leghosszabb időn keresztül működő királyi re-
zidenciája, Samária nem kényezteti el különösebben a régé-
szeket. Jeruzsálem palotáiból a város viharos történetének 
következtében semmi sem maradt meg. Nemcsak arról nincs 
halvány fogalmunk sem, hol lakhatott Dávid vagy Salamon, 
hanem még Heródes rezidenciáinak lokalizálása is vita tár-
gya a kutatók közt. Halvány benyomásaink azért lehetnek a 
kor palotaépítészetéről, ha áttekintjük Samária megmaradt 
romjait. Ha pedig a vitás kérdésektől sem szeretnénk elhatá-
rolni magunkat, akkor érdemes a problémás pontokat Me-
gid dó V. A rétege 1723-as épületének példáján vizsgálnunk.

Samária esete egyszerre szerencsés és szerencsétlen. 
1Kir 16,23–24 híradásából tudjuk, hogy a helyszínen nem 
állt palota, amikor Omrí, Izrael királya megvásárolta Se-
mertől, a domb eredeti birtokosától. És csakugyan, Om-
rí kora előtt a palota területén mindössze néhány apróbb 
épület állt, így Samária esetében aff éle zöldmezős beruhá-
zással van dolgunk. Ám Heródes oly mértékben építette át 
a területet, Augustus tiszteletére felépítve Sebaste városát, 
hogy a vaskori palotából csak kevés maradt ránk.

Ám e kevés maradvány is egy sor információt rejteget. Rög-
tön látszik, hogy a plató egy részén téglalap alaprajzú terü-
letet különítettek el a palota számára. A határokat részben 
kazamata-, részben masszív fallal jelölték ki. Omrí korában 
a fallal körülvett terület 178 × 89 m (azaz 15 842 m2) alapte-
rületű volt, amelyet aztán fi a, Áháb 200 × 100 méterre (az-
az 20 000 m2-re) növelt. Az épület egyik feladata éppen a 
monumentalitás és az ezen keresztül kifejezésre juttatható 
hatalmi reprezentáció volt. A 2. számú épületegyüttes a pa-
lota magva, a király lakosztálya, privát életének színtere volt. 
A király tehát nemcsak reprezentáló államfőként, hanem 
magánemberként is hangsúlyosan jelen volt a palotában. Az 

1. épületben a királyi palotagazdaság működésének könyve-
léséül szolgáló osztrakonokat találtak nagy számban, ami 
jelzi, hogy a palota adott helyet a királyi adminisztrációnak 
is. Az 1. épületből részben teljesen, részben csak félig elké-
szült pompás elefántcsont faragványokat hozott felszínre 
a kutatás, jelezve, hogy a királyi megrendelések teljesítése 
úgyszintén a palotanegyed területén elhelyezett műhelyek-
ben zajlott. Az 5. számú medence pedig annak a kétségtelen 
jele, hogy a víz gyűjtésének és tárolásának feladatát még a 
királyi udvarok sem tudták megkerülni. Samária palota-
ne gyede tehát számos elemet felmutat mindabból, ami egy 
királyi palotában zajlott. A lelet töredékessége azonban nem 
teszi lehetővé minden ilyen elem azonosítását. Ezeket a hiá-
nyokat a fantázia segítségével valamelyest ki lehetne tölteni, 
ám ez egy másik munka tárgya lehetne.

Megiddó telephalmán, az V. A rétegben található az 
1723-as számmal jelölt épület, amely megtalálása óta folya-
matos tárgya a régészeti vitáknak. Ennek fő oka az, hogy 
a megiddói épület, amely a Kr. e. 10. századból származik, 
mintha egy egész Szíriában és részben Palesztinában is el-
terjedt palotatípus, az úgynevezett bit-hiláni darabja vol-
na. A hasonlóság oly feltűnő, hogy a megiddói 1723-as épü-
let bit-hilániként történő besorolása elég valószínűnek tű-
nik. Ha magunk elé idézzük a megiddói épület alaprajzát 
és a hozzá igen hasonló, Sam’al városában5 található ha-
sonló épületet, akkor az összevetésből sok minden kiderül.

A bit-hiláni típusú paloták hasonló alaprajzzal rendelkeznek, 
azaz térfelosztási koncepciójuk (a mai kutatásban divatos szó-
val: space syntax) egyazon modellen alapul. A bejáratot két 
vagy több oszlop tagolja, majd ezeken át egy Breitraum tí-
pusú előcsarnokba (Megiddó: H, Sam’al: 1) jutunk. Innen ol-
dalirányban lépcsőház vezetett felfelé, vagyis az ilyen típusú 
paloták minden jel szerint emeletesek voltak. A földszinten 
zajlottak a király államfői jellegű tevékenységei, az emelet 
volt a magánélet szférája, itt kapott helyet a hárem. Az elő-
csarnokból egy központi udvarba lehetett jutni (Megiddó: 
K, Sam’al: 2), amelyből minden irányban további helyiségek 
nyíltak. Izrael területén tehát a palotaépítészetben követték a 

 5 Sam’al: a vaskorban virágzó város a mai török-szíriai határ köze-
lében, azaz az ókori értelemben vett Szíria területén.

9. ábra. Samária akropolisza

1. Helyiség elefántcsont-faragványokkal; 2. Lakópalota; 3. Helyiség 

osztrakonokkal; 4. Toldaléképítmény; 5. Víztároló medence

10. ábra. Megiddó V. A 1723 Sam’al bit-hiláni



3 7 3  c

Régészet és Ószövetség – barát vagy ellenfél? a

nemzetközi divatot. A két épület közti hasonlóság csak még 
érdekesebb, ha meggondoljuk, hogy a megiddói 1723-as pa-
lota a Kr. e. 10. századból, azaz Salamon korából származik. 
Ez esetben ugyanis legalább a meggondolás szintjén érdemes 
felvetnünk: ha Salamon Megiddóban bit-hiláni típusú palotát 
épített, akkor talán Jeruzsálemben is ilyen rezidenciát alakított 
ki magának. Sajnos a vaskori Jeruzsálem régészeti kutatható-
sága vagy talán inkább kutathatatlansága ennél többet nem 
tesz lehetővé szákunkra. Arról nem is szólva, hogy Megiddó 
legutóbbi újraásása óta vita van arról, hogy az épület Salamon 
vagy Áháb korából származik.6

Vízrendszer

Palesztina területén nincs akkora folyó, amely alkalmas 
volna arra, hogy a földművelő kultúra létalapját megte-
remtse. Az élelemtermeléshez nélkülözhetetlen vizet így 
csak a legszigorúbb takarékossági előírások megtartásával 
lehetett biztosítani. Minden mezőgazdasági tevékenység 
alapja a területre hulló eső volt, amelyet kiegészítettek a 
források, a patakok s a kisebb folyók. Az esős napok száma 
viszonylag alacsony a területen, így az eső nem is annyi-
ra esik, mint inkább zuhog. Október és április közt hullik 
a csapadék körülbelül 90-a, a nyári és kora őszi hóna-
pok ezzel szemben teljesen esőmentesek. A hó igen ritka, 
Jeruzsálemben hosszú évek statisztikai adatai szerint évi 
két havas nappal lehet számolni, Galileában talán öt ilyen 
nap is elképzelhető évente. Ha egy terület évi több mint 200 
mm csapadékot kap, akkor ott már lehetséges valamiféle 
földművelés, ám igazán jó eredményekre csak azokon a vi-
dékeken lehet számítani, amelyek évi 500 mm vagy annál 
több esőt kapnak. Ilyen terület a Galileától Hebronig terje-
dő régió, de a víz gyűjtése itt is megkerülhetetlen feladat.

Ezt a feladatot több módon oldották meg. A házak tete-
jén levő vizet gyűjtötték, az eső után az utcákon hömpölygő 
csapadékot ugyancsak. A városokban, illetve azokon kívül, a 
falvakban is találhatunk sziklába faragott ciszternákat, ahol 
a víz akár két esős évszak közt is megmaradt. Ezek a rendsze-
rek, valamint a források, patakok és kisebb folyók együttesen 
alkalmasak voltak arra, hogy békeidőben fedezzék a lakos-
ság vízszükségletét. A fő gondot az jelentette, miként lehet 
ugyanezt elérni akkor is, ha a város ostrom alatt áll. Az ezt 
célzó műszaki megoldásokat három csoportra oszthatjuk:

• akna építése a városon belül a talajvízig;
• a városon kívüli forrás elérését biztosító titkos já-

rat készítése;
• a városon kívüli forrás vizének titkos alagúton ke-

resztül a városba való bevezetése.7

 6 A témához lásd még: Fritz 1985, 137–185. o.; Mazar 1990, 471–475. 
o.; Weippert 1988, 442–446., 532–539., 597–603. o.
 7 A témához lásd még: Fritz 1990, 124–131. o.; Kszeghy 2003, 
97–112. o.; Shiloh 1992; Zwickel 2002, 82–85. o.

Az első megoldásra a legjobb példát Hácórban találjuk. 
Itt egy nagy keresztmetszetű akna oldalába vájt csigalép-
csőn lehetett eljutni egy enyhén lejtős alagút bejáratához. 
Ezen a lépcsős alagúton lehetett elérni a talajvizet, az alag-
út hossza tehát a talajvíz aktuális szintjétől függött.

A második, bonyolultabb műszaki megoldást Meggidóban 
vehetjük szemügyre. Itt egy, a hácórihoz hasonló aknán 
előbb egy lejtős, majd egy vízszintes alagútig lehet eljutni. 
Ezen a több mint 50 méter hosszú alagúton át lehetett el-
jutni a forrásig, amelynek vizét azután be lehetett juttatni 
a városba. A mellékelt ábrán jól látszik, hogy a forrás már 
a városfalon kívül volt, így annak a külvilág számára is el-
érhető bejáratát fallal kellett eltorlaszolni. Ezzel próbálták 
meg elérni, hogy az ellenség ne fedezze fel a forrást, vagy 
ami még ennél rosszabb eshetőség volt, az alagutat. Hiszen 
ha az alagút védtelen maradt volna, azon át könnyen be le-
hetett volna masírozni a város belsejébe.

Palesztina legbonyolultabb vaskori vízrendszerét Jeruzsá-
lemben láthatjuk. Itt a városfalon belül induló akna (2) se-

11. ábra. Hácór vaskori vízrendszere

2. Lejárat a lépcsőhöz; 3. Az akna támfala; 4. Csigalépcsővel ellátott akna; 

5. Lépcsőzetes, lejtős alagút a talajvízhez; 8. A talajvizet gyűjtő medence

12. ábra. Megiddó vaskori vízrendszere

1. Városfal; 3. Az akna támfala; 4. Csigalépcsővel ellátott akna; 5. Lépcsős, 

lejtős alagút; 6. Vízszintes alagút a medencéig; 8. Medence; 9. Forrás
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gítségével lehetett eljutni a vízellátás alapját adó Gihón-for-
ráshoz (9). E forrás vizét a Kr. e. 8. század közepe óta egy 
mészkőlapokkal fedett csatornán (11 szaggatott vonal) át 
vezették el a várostól délre fekvő királyi kertekig. Ezékiás 
király idején, Kr. e. 701 előtt készült el a Siloah-alagút (11 
folyamatos vonal), amely 600 méter hosszan vezette a vizet 
a város déli sarkánál megépített víztárolóba. Ez a víztároló 
mára eltűnt, így az alagút valamivel rövidebb az eredetinél, 
és a Siloah-tóban (12) ér véget.

Esettanulmányok

Jerikó és Józsué

Jerikó (mai nevén Tell es-Sultan, a Palesztin Önkormány-
zat területén) mára már klasszikus esetté vált, ha valaki a 
bibliatudomány és a régészet viszonyát szeretné bemutatni. 
A várost a 19. század közepén kezdték kutatni,8 és termé-

 8 Mindmáig a legjobb kutatástörténeti összefoglaló: Weippert–
Weippert 1976. A tell főbb kutatói voltak időrendi sorrendben: Ch. 
Warren (1868), F. J. Bliss (1894), E. Sellin és C. Watzinger (1907–1909), 
J. Garstang (1930–1936), K. Kenyon (1952–1958).

szetesen főként az az érdeklődés vezette a hőskor régészeit, 
hogy vajon nyomára lelnek-e a város csodás körülmények 
közt történt elpusztulásának. Más szóval: ki lehet-e ásni 
mindazt, amiről Józs 6 beszámol.

A fő problémát az jelentette, hogy a Sellin–Watzin-
ger-féle expedíció három helyen is nyomára bukkant Je-
rikó falainak, de a kialakuló képet egyre nehezebb volt a 
bibliai beszámolóhoz illeszteni. Noha az ásatók első pub-
likációikban még a bibliai híradás segítségével datálták a 
leletet (a külső fal Kr. e. 1500-ból: ezt rombolta le Józsué, a 
belső kettős fal a Kr. e. 9. századból, ezt építette újjá Híél – 
vö. 1Kir 16,34), ám hamar kiderült, hogy ez a datálás tart-
hatatlan. Watzinger sürgősen revideálta álláspontját, és a 
külső falat Kr. e. 1600-ra datálta, a másik kettőt pedig egy 
építményként kezelte (fal és egy eléje épített rézsű, azaz 
glacis), és a Kr. e. III. évezredből eredeztette.

A bibliai alapú faldatálás rendszere Jerikó esetében 
Kathleen Kenyon ásatásai kapcsán omlott össze (1957). 
Kiderült, hogy a belső fal a korai bronzkorból származik 
(Kr. e. III. évezred), s rajta ül a város első, a neolitikumból 
származó falán. A másik két fal (fal és glacis) minden két-
séget kizáróan a középső bronzkor 2. fázisában volt hasz-
nálatban (Kr. e. 2000 és 1550 között). A késői bronzkor-
ban tehát Jerikó ugyan létező település volt, ám a tellen 
mindössze néhány tanyaszerű épület került elő, városfal-
ból azonban egyetlen méternyi sem. A térséget ekkor az 
Egyiptomi Újbirodalom ellenőrizte, komoly, honfoglalás-
szerű népmozgást pedig ebben a helyzetben alig tarthatunk 
valószínűnek. Ha az izraeli törzsek honfoglalását a Kr. e. 12. 
századra tesszük (márpedig a történettudomány mai állá-
sa szerint ennél korábbi időpontról aligha lehet szó), akkor 
csaknem megoldhatatlan probléma elé állít minket a ré-
gészeti anyag és a bibliai elbeszélés összevetésének igénye. 
Amikor ugyanis Józsué, illetve végső soron maga Adonáj 
lerombolta Jerikó falait, Jerikó már legalább kétszázötven 
éve nem rendelkezett semmiféle városfallal.

A kérdés megkerülhetetlennek bizonyult a bibliatudo-
mány művelői számára. Ám a válasz először mégis a régé-
szet felől érkezett. Többen is feltételezték (Albright 1955, 
55., 96–97. o.; Kenyon 1957, 262–263. o.), hogy a Józsué ál-
tal lerombolt fal megvolt ugyan, de az esők nyomán fellé-
pő talajerózió elmosta. Ez a felelet két okból sem lehetett 
kielégítő. Egyfelől elképzelhetetlen, hogy az esőzés a tellen 
éppen ezt az egy falat mosta volna el mindenütt nyom nél-
kül, miközben a másik kettő megmaradt. Az is igen-igen 
kevéssé volna megmagyarázható, hogy egy falból sem-
mi sem marad, az erózió legfeljebb egyes falszakaszokat 
szokott elmosni. Másfelől Jerikó környékének igen száraz 
klímája elég valószínűtlenné tesz minden olyan magyará-
zatot, amely az eső által okozott erózióra épül.

A bibliatudomány sem sokáig késett a válasszal. Mar-
tin Noth volt az első, aki a szöveg felől közelítve a problé-
mához megállapította, hogy Józs 6 olyan aitiológiai (eredet-

13. ábra. Jeruzsálem vízrendszere Kr. e. 701 után

1. Városfal; 2. Warren-akna: függőleges lejárat a Gihón-forráshoz; 9. 

Gihón-forrás; 11. Szaggatott kettőzött vonal: Siloah-csatorna; 

11. Folyamatos kettőzött vonal: Siloah-alagút; 12. A mai Siloah-ciszterna
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magyarázó) irányultságú szöveg, amely magyarázni kíván-
ja Jerikó viszonylag nagy méretű, romos telljének létrejöttét 
(Noth 1971, 9–10., 40–43. o.). A szöveg a város lerombolását 
a honfoglalás akkor már ismert héroszával, Józsuéval kötöt-
te össze. A kutatók számára az is feltűnt, hogy a szövegben 
igen erős a kultikus irányultság (Noort 1998, 172. o.). Papok 
hordozzák a város körül Adonáj ládáját, papok fújják a só-
fárt, egyszóval kultikus cselekmények kísérik az ostromot, 
s ezek nélkül Jerikó elfoglalása nem is lett volna lehetséges.

Az ellentmondás feloldása máig sem sikerült minden-
ki számára elfogadható módon. A legfontosabb talán an-
nak belátása, hogy Józs 6 szövege olyan elbeszélés, amely 
nem történeti tényeket, hanem üdvtörténeti bizonyosságot 
kívánt sugározni minden hallgatója vagy kései olvasója fe-
lé. A Jerikó lerombolása körüli reális történeti tények Józs 
6 szerzője/szerzői számára sosem voltak fontosak. Ezért 
teljes mértékben felesleges történeti, kronológiai, régészeti 
kapcsolódási pontokat keresni Jerikó romjai és Józs 6 szö-
vege között. A bibliai szöveg ugyanis semmi konkrétumot 
nem akar elárulni Jerikó elestéről. Mondanivalója abban áll, 
hogy az ígéret földjét (így Jerikót is) Adonáj adta Izrael fi ai-
nak, akik ezért és csak ezért tudták elfoglalni ezt a terüle-
tet, amely náluk hatalmasabb és erősebb népek kezén volt.9

Salamon kapui

Második példánkban a kérdés ugyanaz, mint Jerikó ese-
tében. Adott egyfelől egy bibliai szöveg, másfelől egy régé-
szeti leletegyüttes, s a kettő között nem könnyű megtalál-
ni az összefüggést. Ám amíg Jerikó esetében egy többféle-
képpen is értelmezhető szöveg állt szemben egy viszonylag 
egyértelmű leletanyaggal, a helyzet Salamon kapui esetében 
mintha éppen ennek fordítottja volna.

A szöveg igen egyszerű: „És ez volt a kötelező közmun-
ka, amelyet kivetett Salamon király, hogy megépítse Ado-
náj házát és a saját házát és a Millót és Jeruzsálem falait és 
Hácórt és Megiddót és Gézert.” (1Kir 9,15)

Rövid, annales jellegű beszámoló, amelyben semmi 
olyan elem nincs, amelyet egyfajta tendenciaként azono-
síthatnánk, s amely éppen szikár rövidsége miatt eleve bi-
zalmat kelt a legkritikusabb olvasóban is. Egy ókori keleti 
király építkezik, s udvarában ezt számon tartják – hétköz-
napi eset. Nincs semmi meglepő elem. A munkát kötelező 
közmunka formájában végzik, azaz az állam paraszti lakos-
sága az év egy részében ellátásért, de munkabér nélkül vég-
zi az építkezéseket. Nincsenek csodás elemek a szövegben, 
minden teljesen realisztikus. Ha ezt a szöveget eleve a legen-
dák világába utalnánk, akkor ugyanezt kellene tennünk va-

 9 A témához lásd még: Albright 1955; Bieberstein 1995; Finkel-
stein–Silberman 2002, 86–111. o.; Kenyon 1957; Noort 1998; Noth 
1971; Weippert–Weippert 1976.

lamennyi építési témájú királyfelirattal. A kérdés számunk-
ra most nem is a bibliai passzus történeti verifi kálhatósága, 
hanem az, miként látható mindez a három említett lelőhe-
lyen, Hácórban, Megiddóban és Gézerben. Jeruzsálem e 
tekintetben nem releváns a számunkra, hiszen ott a sala-
moni építkezésekből egyetlen kavicsnyi sem maradt ránk.

A régészet e három lelőhely kérdésében csupa bizonytalan-
ság, s az álláspontok oly szerteágazón különbözők, hogy 
egyenként nem is nagyon érdemes számba vennünk őket. 
Ugyanis e bizonytalanság alapja egy mindent eldöntő vagy 
legalábbis sok mindent eldönteni hivatott régészeti vita, 
amelynek radikális vezéralakja Israel Finkelstein, fő vita-
partnere pedig Amichai Mazar. A kérdés éppen az, hogy 
miként datáljuk e három lelőhely gyönyörű kamrás kapuit.

A radikális nézőpont (low chronology) szerint ezek a 
kapuk egy időben, egyazon építészeti program keretében 
készültek el a Kr. e. 9. század közepén. Építtetőjük ezért 
minden valószínűség szerint Áháb lehetett, aki a Királyok 
könyvének szerzői és redaktorai szerint Izrael leggonoszabb 
uralkodója, a próféták és személy szerint Illés ellensége volt. 
A konzervatív elmélet (high chronology) hívei ugyanezeket a 
leleteket a Kr. e. 10. század közepére, vagyis Salamon korára 
datálják, s feltételezik, hogy az építtető Salamon volt. Sze-
rintük tehát a szóban forgó három kapu nemcsak Salamon 
korára datálható, hanem 1Kir 9,15 beszámolójának megfele-
lően Salamon erődítési programjának részeként jöttek létre.

A két nézőpont egyelőre millimétereket sem közelít egy-
máshoz, sőt, mintha a vita résztvevői hosszú időre beásták 
volna magukat szellemi lövészárkaikba. Amikor tehát a bibli-
ai beszámoló archeológiai hátterét keressük, akkor biztos hát-
tér helyett egy egyelőre lezárhatatlannak tűnő, archeológusok 
közti vitát látunk. Amíg ez a vita nem dől el így vagy úgy, ad-
dig az exegézis során a régészet a maga belső bizonytalansá-
gai miatt semmilyen tekintetben nem lehet a segítségünkre.10

Derék asszonyt ki találhat? – A hétköznapi élet

Mély értelmű és kedvelt mondás régész körökben, hogy di-
nasztiák jönnek, dinasztiák mennek, de a főzőfazék marad. 

 10 A témához lásd még: Finkelstein–Silberman 2002, 152–157. o.; 
Mazar 1990, 375–389. o.; Weippert 1988, 428–441., 518–529., 608–612. o.

14. ábra. A salamoni(?) városkapuk

Balról jobbra: Hácór, Gézer, Megiddó



d  3 7 6

b TANULMÁNYOK

A történettudományon, de a teológián belül is egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a bibliai szövegek mindennapi életben való meg-
gyökerezettségének kérdése. A bibliai szöveg számos pontját 
sokkal jobban megérthetjük, ha tisztában vagyunk a hétköz-
napi élet aprónak tűnő, de a valóságban döntő fontosságú té-
nyeivel. Talán különösen is igaz ez a Példabeszédek derék asz-
szonyról szóló híres himnusza esetében (Péld 31,10–31). Itt a 
tradicionális női szerepek csaknem enciklopédikus igényű fel-
sorolását olvashatjuk, s az egész szituáció átlátását segítheti né-
hány egyszerű, részben archeológiai, részben pedig etnográfi ai 
eredetű információ. Ha az egyébként is életteli szöveget a régé-
szeti anyag segítségével olvassuk, talán még élettelibbé válik.

„Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.” (13)

„Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének…” (15)

„Érzi, milyen hasznos a tevékenysége, éjjel sem alszik el 
mécsese.” (18)

„Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az 
öltözéke.” (22)

És még sorolhatnánk, mi mindent tett a derék asszony, aki 
ritka ugyan, de minden dicséretet megérdemel. 

A régészet és a történeti néprajz ma már egyre részlete-
sebben képes feltárni az Ószövetség világának anyagi kul-
túráját. Ezek az információk aligha váltanak ki komoly teo-
lógiai vitákat, a maguk csendes módján mégis nagymér-
tékben és egyben problémáktól mentesen szélesítik bibliai 
tárgyú ismereteinket. Így tudományos hasznuk mellett 
gyakorlati jelentőségük is nagy.11

Konklúzió

Írásunk végén, következtetésként talán a címben feltett kér-
désre lehetne felelni. Régészet és teológia: talán még ma sem 
mindig barátok, de egyre ritkábban ellenségek. E sorok író-
jának meggyőződése, hogy a két tudomány akkor lehet egy-
más segítségére, ha elfogadva a másik autonómiáját, megke-
resik azokat a pontokat, ahol mondanivalójuk van egymás-
nak. S a leghelyesebben akkor jár el mindkettő, ha sem az 
igazolás elvárása, sem pedig a mindenáron történő megcá-
folás igénye nem teszi lehetetlenné a termékeny dialógust.

Hivatkozott művek
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tumsforschung. Calwer, Stuttgart. 

 11 A témához lásd még: Weippert 1988, 393–406., 477–479., 634–638. 
o.; Zwickel 1997.

15. ábra. A szövés alapvető mozdulatai néprajzi anyag alapján

16. ábra. Őrlés kézimalommal – rekonstrukció a néprajzi anyag alapján. Az 

őrlés rendkívül kemény munka volt, körülbelül napi hatórányi időbefektetést 

igényelt. Így teremtették elő a család napi gabonaadagját liszt formájában.

17. ábra. Vaskori olajlámpák.

A lámpásba olívaolajat 

öntöttek, ebbe lógatták 

bele a kanócot, amelyet 

meggyújtottak. A lámpa sok 

fényt nem adott, füstöt annál 

bővebben.

18. ábra.Júdai foglyok Lákisnál – Szín-ahhé-eriba ninivei palotájának 

reliefj e (Kr. e. 7. század eleje)

A köznép ruhái egyszerű anyagokból, gyapjúból és vászonból készültek. 

A kép jobb oldalán látható asszony egybeszabott, bokáig érő ruhát visel. 

Fejfedője köpenyben folytatódik, éjjel ezzel takarózik. A férfi  ruhája 

rövidebb, tunika jellegű, fejfedője is más. A szekéren ülő gyerekek ruházata 

az asszony öltözékére hasonlít.
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Tizenöt éve facebookozunk

Éppen tizenöt éve, 2004-ben indult útjára a Facebook, amely 
mára 2,3 milliárd felhasználójával az egyik legnépszerűbb 
közösségi oldallá lett (Hanula 2019). A felhasználók köre 
igen széles, amely – jelen cikk szempontjából nézve – ma-
gában foglalja a történelmi egyházakat, azon belül pedig 
az egyházi struktúra különböző szintjeit (gyülekezeteket, 
egyházmegyéket, kerületeket, egyéb egyházi vagy vallási 
szervezeteket). A Facebook tehát a maga természetességé-
vel az egyházi kommunikáció bevett és elfogadott médiu-
mává és egyben kommunikációs terévé lett, nem csupán a 
fi atalabbak, hanem az idősebbek, hívek, gyülekezeti tagok, 
papok, lelkipásztorok, sőt olykor-olykor egyházi vezetők szá-
mára is. Egyházi híreket, gyülekezeti eseményeket éppúgy 
megosztunk rajta, mint a napi elcsendesedéshez való igéket, 
gondolatokat, spirituális útravalót vagy éppen tudományos 
cikkeket. Lelkipásztorok tömörülnek zárt csoportokba, ahol 
egymás között beszélhetik meg és ki a szolgálat nehézsége-
it, örömeit, vagy éppen vitathatnak meg közegyházi, teoló-
giai kérdéseket. A lelkipásztorok jelentős része is – főként 

az Y generáció tagjai, de egyre többen az X generációból is1 
– tagja a virtuális közösségnek, s a legújabb és következő 
lelkészgeneráció már eleve e felől a közösségi élmény és ta-
pasztalat felől érkezik. A családi állapot változásától kezdve 
a gyermekfogantatás és születés hírén át, a nyaralás doku-
mentálásán keresztül egészen a gyülekezeti szolgálat egy-egy 
jelentősebb eseményéig minden szégyen és dilemma nélkül 
posztolunk képeket, közvetítünk online istentiszteletet; vagy 
éppen posztok, cikkek megosztásával teszünk bizonyságot 
politikai, kegyességi, kulturális orientáltságunkról, szociá-
lis, ökológiai elköteleződésünkről lelkészként éppúgy, mint 
teológiai oktatóként. Nyilvánvaló, hogy a közösségi média 
legtöbbünk számára a mindennapok részévé lett, függetle-
nül attól, hogy aktív vagy passzív felhasználói vagyunk-e. 

Azonban kérdés, hogy mennyiben vonatkoznának más 
etikai irányelvek a lelkipásztorra mint felhasználóra. Hol van 

 1 Klausz 2017, 173–174. o. Eszerint az X generáció az 1965 és 1979 
között, az Y az 1980 és 1994 között, a Z generáció pedig az 1995 után 
születetteket foglalja magában. Így a Z generáció tagjai már eleve egy 
digitális világba születtek. Uo. 105. o.
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a határ a magánélet és a tisztség által meghatározott közéleti-
ség között egy olyan virtuális térben, ahova már eleve a ma-
gánélet intimitásának a feladásával regisztrálnak a legtöb-
ben? Mit árul el a lelkészről a profi lja, üzenőfala? És hogyan 
tanúskodik mindez a lelkész tisztségértelmezéséről, egyház-
képéről, akár teológiai orientáltságáról? Hogy van mindez 
összefüggésben a Tízparancsolat etikai normáival, külö-
nös tekintettel az igazmondásra, a felebarát jó hírére néz-
ve? Mennyiben alkalmazhatók és várhatók el a hétköznap-
ban alkalmazott mentális, morális, erkölcsi követelmények 
az egyházi tisztséget viselőkre egy olyan online térben, ahol 
mindenki ki van téve a feltett képekkel, megosztott esemé-
nyekkel, adott és kapott lájkokkal való visszaélés veszélyei-
nek? Hol van a választóvonal az önkifejezés, az imidzsgyár-
tás, az őszinteség és nárcizmus között? Mindezek a kérdések 
arra késztetnek, hogy tizenöt évvel a közösségi média elin-
dulása után a keresztény szociáletika normarendszerének fé-
nyében refl ektáljunk a lelkipásztor jelenlétére, aktivitására, 
tevékenységére, véleménynyilvánítására, digitális és morá-
lis értelemben vett megosztásaira a Facebookon.

A digitális létmód természetrajza

A digitális és online létmód nagymértékben átalakítja az éle-
tünket, vagy eleve – például a Z generáció tagjai – már ebbe 
születtünk bele. Ezt nem a szubjektív kritika tárgyaként kell 
értelmezni, hanem objektív tényként és lehetőségként. Még a 
keresztény szociáletika sem adhatja fel azt a kötelezettségét, 
hogy etikai útmutatásokkal segítse a digitális életmódot és 
a virtuális térben élőket. Viszont ezzel együtt szükséges egy 
megváltozott emberkép és kommunikáció veszélyeire is fel-
hívni a fi gyelmet. A digitális létmód, az online identitás és 
a közösségi média természetrajza mindenekelőtt átrajzolja 
az ember kommunikációjának összetettségét, árnyaltságát 
és sokrétűségét, hiszen egy jól érzékelhető leegyszerűsödést 
hozott magával. Többek között elég arra gondolni, hogy a hí-
rek lerövidülnek, s legtöbbször csak a szalagcímek és beveze-
tő szövegek elolvasásában érdekelt az interneten tájékozódó 
(Klausz 2017, 37. o.). Egy hosszabb poszt vagy gondolatme-
net elolvasására már eleve kis eséllyel számíthat a posztoló. 
A megosztásoknak rövidnek, tömörnek és mindenképpen 
egyértelműnek, valamint közérthetőnek kell lenni, hogy 
nagyobb olvasóközönségre tarthasson számot. Így szinte 
a facebookozás alappremisszája, hogy a rövid és tetszetős 
tartalom nagyobb érdeklődést generál, mint egy hosszabb 
és elgondolkodtató írás; vagy a gyakorlatra vetítve: egy fi zi-
kai lag, esztétikailag és emocionálisan sokatmondó profi lkép 
több lájkot kaphat, mit egy hosszabb és tartalmában mélyebb 
metafi zikai vagy spirituális gondolatmenet, s ezzel nem csu-
pán a hamis népszerűség érzetét állandósítja a posztolóban, 
hanem az értékek devalválódását is érzékelteti. Azaz az üze-
net tárgya és mondanivalója is rövidül, felszínessé válik. 

Ezzel egy időben a kommunikáció terén is egyszerűsö-
dés fi gyelhető meg már az e-mailhez képest is, hiszen a rövid 
chatüzenet, amely legtöbb esetben már mellőzi a protokollá-
ris megszólításokat, a hivatalos levélírás alapvető követelmé-
nyeit, s amelyben teljesen megengedettek az elgépelések, akár 
a nyelvtani szabályok mellőzése is, funkcióját tekintve kizá-
rólag a gyorsan célba jutó információ elvárásával és igényé-
vel találkozik a küldő és a fogadó részéről egyaránt. A hangu-
latjelek redukálásában az érzelmi véleménynyilvánítás egy-
szerűsödése tapasztalható meg, hiszen az ember alapvetően 
gazdag érzésvilágát és máskor cizellált kritikai véleményét 
csupán öt hangulatjellel tudja egy kattintással kifejezni, ar-
ról nem is szólva, hogy a nonverbális kommunikáció kifeje-
ző ereje teljesen mellőzve lesz a virtuális térben. Még akkor 
is így van ez, ha van lehetőség hozzászólást írni – azonban 
a posztok legtöbbjénél csupán hangulatjelekkel reagálnak a 
tartalomra és fejezik ki érzelmeiket, véleményüket a közössé-
gi média tagjai. Bertold Brecht már 1932-ben úgy látta, hogy 
a média nem lehet a szállítóktól a hallgatók felé tartó egyirá-
nyú utcává (Becker 2013, 32. o.), így a közösségi média sem 
teljesíti be teljesen és maradéktalanul a kölcsönös párbeszéd 
iránt táplált reményét. Jóllehet ez technikai kérdés, mégis jól 
ábrázolja a digitális lét és közösségi média individualizmusá-
nak és az ebből fakadó nárcizmusnak a valós veszélyét. Aho-
gyan Byung-Chul Han írja: „A digitális technika nem tartha-
tó a felebaráti szeretet technikájának, sokkal inkább egy nar-
cisztikus ego-gépezetnek bizonyul.” (Huizing 2016, 184. o.) 

Az Y és Z generáció tagjai számára mérvadó, olykor 
már-már természetes, hogy a közösségimédia-felületektől 
való távolmaradás egyfajta társadalmi izolációt is magá-
ban rejt, amit akár – némi túlzással ugyan – aszkézisként 
is lehet értelmezni. A „lenni azt jeleni, hogy fel vagy véve a 
keresőmotorok névmutatójába” elv abba az irányba mutat, 
hogy többek között a közösségi médiában való jelenlét be-
folyásolja a társas lét realitását (Andok 2017, 122. o.), vagy 
más fogalmazásban a jelenlét fő motivációi közé tartozik az 
„aki kimarad, az lemarad” veszélye (Berta 2016, 407. o.). 
Pierre Bourdieu alapján elmondható a virtuális jelenléttel 
kapcsolatban, hogy létezni annyi, mint láthatónak lenni – 
Facebookon, Twitteren és chatkapcsolatokban (P. Szilczl 
2016, 410. o.). Ezzel egyszerre kialakulhat egy olyan állapot, 
amikor már nem a Facebookon való kapcsolattartás és az is-
merősi körtől érkező információ lesz a fontos, hanem maga 
az idollá vált Facebook (Breutel–Schulz 2014, 86. o.), s ez 
tovább mélyíti az élő kapcsolatok elsorvadását, amely ele-
ve a közösségi média következménye (Berta 2016, 403. o.).

Ennek a megváltozott emberképnek és leegyszerűsödés-
nek megvannak a maga következményei a vallási szocia-
lizációra nézve is. A közösségi média mint egyfajta online 
piactér számos lehetőséget kínál a vallásos érzések kifejezé-
se, a spirituális impulzusok követése vagy a naponkénti el-
csendesedés, a kegyesség megélése terén. A könnyen elérhe-
tő vallásos tartalmak (online istentisztelet-közvetítések), a 
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gyorsan abszolválható vallási rituálék (napiige-posztok) és 
mindenekelőtt a rugalmasság, valamint az időhöz és hely-
hez való kötöttség alóli felszabadulás (bármikor lehet görget-
ni vagy visszanézni) a legvonzóbb paraméterei ennek a val-
lásgyakorlásnak. A lájk pedig digitális ámenné válik, vallá-
si és civil vallásos életelemben is (Huizing 2016, 184. o.). Ez 
egyrészt persze egyfajta új alternatívaként is értelmezhető, 
amely joggal válthatja ki a lelkipásztorok kritikáját az aktív 
és fi zikai gyülekezeti jelenléttel szemben; másrészt viszont 
kihívásként is értelmezhető, hogy mennyiben tudnak al-
kalmazkodni és releváns spirituális, kegyességi alternatívát 
nyújtani az egyházak ebben a megváltozott helyzetben. Mi-
közben a technika etikája (lásd Kodácsy 2017, 263−266. o.) 
és a teológia nyilvánosságigénye (lásd többek között: Orosz 
2019) mentén igent lehet mondani a hittartalmak digitális 
és virtuális közvetítésére, nem szabad feladni és feledni azt 
a tényt, hogy a protestáns közösségértelmezés (egyházértel-
mezés) kizárólag az ige és a sákramentumok felől realizáló-
dik (Kálvin 2014, 159. o.), így a virtuális közösség ezt a kö-
zösségigényt teológiailag nem tudja abszolválni. 

Másrészt ez a leegyszerűsítő folyamat a teológiai felisme-
rések és igazságok egyszerűsödésének veszélyét is magával 
hozhatja. A szélesebb konzumtársadalom és a politika szá-
mára is kedvezőbb fekete-fehér panelgondolkodás ráadásul 
szintén éppen ebbe az irányba mutat, így fontos, hogy a teo-
lógiai tartalmak a maguk sokrétűségében kerüljenek a vir-
tuális közösség elé – különösen igaz ez a protestáns szoci-
áletika érvelési módszerére nézve. Azt sem lehet fi gyelmen 
kívül hagyni, hogy míg a virtuális térben a felhasználók tet-
szés szerinti tartalmat hívnak le, és tetszés szerinti időt töl-
tenek a képernyők vagy készülékek előtt, addig a valóságban 
a hagyományos vagy klasszikus formák (például istentisz-
telet, igehirdetés) nagyobb időkerettel számolnak, és opti-
mális esetben nem banalizálják a teológiai felismeréseket 
(lásd Fazakas 2013, 58–59. o.), amint az viszont az interne-
tes posztokon gyakran tapasztalható, amikor egyetlen képbe 
vagy posztba sűrítenek súlyos etika és teológiai toposzokat. 

Mindez ugyanakkor nem jelenheti azt, hogy akár a lel-
kipásztor, akár a gyülekezet ne éljen a technikai fejlődés 
nyújtotta lehetőségekkel. Nem csupán reformátori örökség, 
hanem az egyház nyilvánosságigénye és társadalomban va-
ló megszólalásának és jelenlétének teológiai felismerései is 
ösztönzőek arra nézve, hogy megjelenjen a lelkipásztor és 
a gyülekezet tevékenysége a közösségi médiában, a virtu-
ális térben; ráadásul a keresztény ember számára nem kell, 
hogy feltétlenül mentális problémát jelentsen a virtualitás, 
hiszen maga az Istennel való kommunikáció (például az 
imádság) sem fi zikai térben történik (Kopjar 2014, 8. o.). 
Két szempontot azonban mindenképpen érdemes fi gyelem-
be venni: milyen előfeltételei és következményei vannak a 
lelkipásztori tisztségértelmezés felől nézve, és mit jelent a 
magunkról és a másikról való képalkotás etikai normája 
a virtuális térben való jelenlét esetében?

Lelkipásztori tisztségértelmezés 

a virtualitás valóságban

A lelkipásztori tisztségértelmezés az elmúlt néhány évtized-
ben jelentős átalakuláson ment keresztül mind a lelkészek, 
mind az egyházkormányzat, mind pedig a gyülekezetek ol-
vasatában és elvárásrendszerében.2 A polihisztor, a tudós lel-
kész, illetve a „pap” szerepét egyre inkább felváltotta többek 
között egy hétköznapi lelkipásztortípus, aki intenzíven vesz 
részt a közösség – egyházon kívüli – életében, így a közössé-
gi médiában is. Miközben a tisztség magában hordozza az 
Istenre mutató „másság” követelményét (Josuttis 2017, 29. 
o.), aközben a hétköznapokban a legtöbb esetben egyfajta el-
lentmondásba vagy éppen negligálásba ütközik ez a megha-
tározottság. A „túl papos” és a „hivatalához méltatlan” visel-
kedési normák között széles spektrumon mozog a lelkészek 
élete offl  ine és online módban egyaránt. Egyik pillanatban 
– vagy akár egyik posztjában – megpróbálja maximálisan 
képviselni egyháza és gyülekezete értékrendjét és erkölcsi 
normáit, a másik pillanatban – vagy éppen lájkjában – em-
beri arcát mutatja, aki tetszését nyilvánítja szabadidős te-
vékenységek, családi események, baráti összejövetelek talán 
nem feltétlenül a gyülekezeti tagjaira vonatkozó képei iránt, 
és teret enged talán rejtett és elfojtott agressziójának kom-
mentjében, posztjában. A legtöbb lelkipásztor értelemsze-
rűen nem hivatalos profi llal regisztrál a közösségi médiára, 
azaz nem közszereplőként, hanem magánemberként. S ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a profi lkép az esetek 
túlnyomó részében nem is liturgikus öltözetben ábrázolja a 
lelkészt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyülekezeti ta-
gok vagy az egyházzal és annak hivatalos képviselőjével, a 
lelkésszel kapcsolatba kerülők ne a lelkészt látnák az adott 
profi l és a Facebook-tevékenység mögött. Így a Faceboo-
kon való aktivitás, legyen az egy feltett fotó, poszt, lájk vagy 
komment – még ha mellőzi is a szemtől szemben történő ér-
zelem- és véleménynyilvánítást, s azt az érzetet kelti, hogy 
arctalanul fejezheti ki magát a lelkész – ugyanolyan önki-
fejezésnek számít(hat), mint ha a valóságban történt volna. 
A „megosztok, tehát vagyok” elve tovább kulminálódik, s 
könnyen az „az vagyok, amit megosztok” kritériuma felé te-
reli az egyénről szóló véleményalkotást, kritikát. Egy trágár 
kifejezést tartalmazó poszt, egy politikai hirdetés vagy egy 
hiányos öltözetben, kompromittáló helyzetben készült fotó 
megosztása a többi felhasználó számára úgy tűnhet, mint-
ha az élőben és valóságban történt volna meg vagy hangzott 
volna el. Bár a virtuális térben való kommunikáció az ab-
ban részt vevők többsége számára más morális elvek men-
tén formálódik, ez nem jelenti azt, hogy ne kellene számolni 
az írott szó és a megosztott információ súlyával vagy éppen 
terhelő erejével. Még akkor is így van ez, ha negatív kritika 

 2 Lásd többek között: Karle 2001, 1114. o. Isolde Karle egyenesen 
a lelkészi hivatás kríziséről beszél. 
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nem hangzik el – sem virtuálisan, sem a valóságban – az 
online felületen való megnyilvánulásról.

A legtöbb lelkipásztor számára a saját tisztségével való 
legnagyobb konfrontációt éppen az jelenti, hogy nehezen vá-
lasztható ketté a magánszféra és a hivatali élet. Különösen a 
parókiális struktúrában élők szembesülnek a lakóhely, ott-
hon és a munkahely, hivatal egybeesésének problémájával. 
A gyülekezet részéről elvárt állandó elérhetőség, valamint 
a lelkész és családja által igényelt magánéleti intimitás és el-
rejtettség feszültségében azonban a Facebookon nyilvános-
ságra lépő aktivitással olyan közszereplővé válik a lelkipász-
tor, akinek magánéleti eseményei, tevékenységei, véleménye 
az általa viselt hivatal és tisztség etikai normáinak megíté-
lése alá kerül. Mert valóban igaz, hogy a lelkipásztort mint 
Krisztus-követésben élő embert kötelezi a magánéletében is 
a keresztény életvitel, s ezzel mind virtuális megjelenésének, 
mind az általa posztolt és lájkolt tartalmaknak, mind pedig 
tetszés- és véleménynyilvánításának összhangban kell len-
nie. Így a tisztség specifi kus voltából kiindulva nem lehet fi -
gyelmen kívül hagyni azt, hogy még a magánéletben is kö-
tik a tisztséggel és viselőjével szemben támasztott speciális 
elvárások – akár akarja ezt a lelkész, akár nem. 

Ugyanakkor a lelkészekben is egyre inkább felmerül a 
konvenciómentes, tisztségtől elválasztott magánélet igénye, 
anélkül, hogy minden hétköznapi cselekvése a lelkipászto-
ri etika és a gyülekezeti elvárások mérlegén legyen lemérve, 
akár az online és virtuális térben is. A virtualitás etikájához 
és a digitális emberkép elfogadásához hozzátartozna az is, 
hogy míg az egyik oldalon többet mutat meg magánéletéből 
a lelkész a megszokottnál, addig a másik oldalon komolyan 
veszik azt, hogy létezik a magánéletnek, tehát nem a tiszt-
séghez tartozó hivatali megjelenésnek és reprezentálásnak 
egy olyan szeglete, amelyet mindenki máshoz hasonlóan vi-
szont online is megoszt a lelkész, bármily ellentmondásos 
is, de magánemberként. A feszültség akkor keletkezik, ha a 
tisztségértelmezéshez kapcsolódó, legtöbbször a kívülállók 
(például közegyház, gyülekezeti tagok, egyházhoz nem tar-
tozók) által defi niált hivatásetika nehezen mozdul el a koráb-
bi évtizedek hagyományos lelkészképétől, miközben a digi-
tális és virtuális világ fejlődése, terjedése, egyházi alkalma-
zása már árnyaltabb tisztségértelmezést igényel. Viszont ha 
a lelkipásztor felvállalja a virtuális térben való nem hivatali 
és nem tisztsége szerinti aktivitást, azaz magánemberként 
akar jelen lenni, akkor nagyon könnyen és nagyon gyorsan 
csupán egy lehet a felhasználók és az ismerősök között, aki 
ebben az uniformizált közösségben éppen olyan, és éppen 
ugyanannyi joggal bír, mint bárki más. Ha tehát az előbb 
említett tisztségértelmezés és virtuális fejlődés viszonyában 
elvárható egyfajta fl exibilitás arra nézve, hogy több mozgás-
tere legyen a tisztségéből egy időre kilépő lelkésznek, akkor 
ezzel egy időben fel kell tudnia adni a tisztségéből fakadó 
előjogokat, amelyek a megszólítások, rövid és nem proto-
kolláris üzenetek formájában, akár negatív tetszésnyilvání-

tások és kritikus hozzászólások formájában realizálódnak. 
Jóllehet valós igény a virtuális téren kívül is mutatkozik er-
re, hiszen „a lelkész azt szeretné, ha időnként visszatérhet-
ne a többiek közé. Más, mint a többi, s mégis egy szeretne 
lenni közülük. Mert sok esetben terhes dolog mindig a csú-
cson lenni” – írja Manfred Josuttis (2017, 59. o.). A virtuá-
lis térben mozgó lelkipásztor tehát eleve nem tart és nem is 
tarthat igényt arra a védettségre, amelyet a liturgikus öltö-
zet és alkalom, a valóságban lefolytatott személyes kommu-
nikáció során a beszélgető fél tiszteletadása nyújt a számára. 

„Ahol az ember állandó jelleggel készülékeket használ, 
ott azonos módon kezelik a világ minden helyét s minden 
személyt” – írja Otfried Höfe (2014, 122. o.). S egyre inkább 
úgy tűnik, hogy ez alól az uniformizálás alól a virtuális tér-
ben mozgó egyház és lelkész sem lesz kivétel. Nyilvánvaló-
an itt nem arról lenne szó, hogy az egyetemes papság elvé-
vel szembemenve a lelkipásztori tisztség olyan akcentust 
kapjon a közösségi médiában, amely a többi hívő fölé eme-
li, mégis fi gyelembe kell venni magának a lelkésznek a lel-
kipásztori tisztség egyház- és vallásszociológiailag, nem-
különben pasztorálteológiailag meghatározott hivatali és 
elhívott státuszát. Az átalakuló tisztségértelmezés egyik 
legkarakteresebb vonása éppen abban áll, hogy egyre ke-
vésbé hordozza el a tisztség a tisztséget viselő személyisé-
gét, s fogadja el esetleg annak erkölcsi botlásait, hiányossá-
gait, gyengeségeit, hanem éppen a személyiséggel kap mél-
tóságot, elfogadottságot és tekintélyt a lelkészi szolgálat és 
tisztség. A közösségi médiára vetítve ez azonban nem azt 
jelenti elsősorban, hogy annyi látszik meg a lelkészi tiszt-
ségből, amennyi egy adott Facebook-profi lból megállapít-
ható, hanem sokkal inkább az, hogy a lelkipásztor a magá-
ról megosztott információkkal, aktivitásaival éppen azt a 
határt halványítja el, amelynek be nem tartása a gyüleke-
zet – és alkalmanként a gyülekezethez nem tartozók – ré-
széről máskor problémát és kényelmetlenséget jelent szá-
mára. S ezzel együtt – a népszerűségre törekvés közben – 
nemritkán áldozatul esik a lelkipásztori tisztség méltósága 
és a magánélet intimitása. 

Azt sem szabad elhallgatni, hogy a lelkipásztor magá-
néletének közösségi médiában való megjelenése a lelkész 
etikai meggyőződésének gyakorlati foganatosítását is ma-
gában hordozza, így amit önmagáról megoszt a nyilvános-
ság előtt a lelkipásztor, az egyenes arányban kell álljon a 
keresztény szociáletika útmutatásával és az egyház prófé-
tai kritikájával. Különösen érvényes ez az indulatokat ger-
jesztő gyűlöletbeszéd (például bevándorlók, homoszexuáli-
sok ellen; lásd pl. Fábri 2016, 159−160. o.), politikai lejárató 
kampányhírek (különösen választások idején), féligazságo-
kon nyugvó álhírek terjesztésére, posztolására, lájkolására. 
Amennyiben a lelkipásztori egzisztencia számára megter-
helő, hogy – a tetszetős megfogalmazás szerint – a parókia 
falai üvegből vannak, úgy kérdéses, hogy a magánélet ese-
ményeinek közzététele nem teszi-e még áttetszőbbé a hi-
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vatali és magánélet közötti vékony elválasztó vonalat. Az 
igazmondásnak, őszinteségnek és kitárulkozásnak is meg-
vannak a határai, főként a hivatalt és tisztséget viselők ön-
kifejezésében. Mindaddig, amíg az igazság alternatívája a 
jótékony hallgatás és nem a hazugság, addig mérvadó Bon-
hoeff er meglátása: „Az igazmondás valójában nem azt je-
lenti, hogy mindent kitárunk, ami csak létezik. Maga Is-
ten készített az embernek ruhát, azaz in statu corruptionis 
sok dolognak rejtve kell maradnia bennünk, s ha kiirta-
ni nem tudjuk a gonoszt, hát legalább el kell takarnunk.” 
(Bonhoeffer 1999, 80. o.)

Persze a józan mérlegelést követő, a megfelelő mérték-
ben megosztott életesemények, vélemény- és tetszésnyilvá-
nítás jótékonyan alakíthatják a lelkészről alkotott – sok-
szor felületes és tájékozatlanságon alapuló – képet. Ehhez 
azonban a valóság és a virtuális létmód összhangjára van 
szükség. A képi megjelenítés etikájának alkalmazása eb-
ben az esetben azt jelentené, hogy a megosztott kép – le-
gyen az konkrét fotó vagy a Facebook-tevékenységünk so-
rán rólunk kialakult vagy éppen önmagunkról kialakított 
imidzs – ne csupán egy pillanat fotónyi redukálása vagy a 
valóságtól elrugaszkodott szemfényvesztés legyen (Rácsok 
2017, 117. o; Huizing 2016, 221. o.), hanem valóban tükröz-
ze azt a valóságot, amelyben a lelkipásztor él. 

Mivel a virtuális tér a mindennapi élet szerves részé-
vé vált, egyre inkább természetesnek tűnik, hogy olyan új 
kommunikációs csatornaként tekintenek rá, ahol olyan 
vélemények, megszólalások, gondolatok stb. is nyilvános-
ságot kapnak, amelyek korábban csak egy zárt(abb) kö-
zösség előtt hangoztak el. Így sokak számára lehet a Face-
book az Istenről való bizonyságtétel, a spirituális önkifeje-
zés, a hittartalmak megosztásának elfogadott helye és tere.

A parancsolatok újragondolása – Ne tégy 

magadról hamis tanúbizonyságot!

A keresztény szociáletikában jelentős hagyománya van 
annak, hogy a médiaetikát a második és a kilencedik pa-
rancsolat mentén bontakoztatja ki. A technika fejlődése és 
a virtuális lét realitása tovább árnyalja az Istenről, a fele-
barátról és az önmagunkról alkotott képünket a Szentírás 
tekintélye alatt. Az igazmondás és a hazugság, a nyilvános-
ság és az intimitás etikai normáinak mentén nem ritka, 
hogy a közösségi médiában való aktivitás negatív előjelet 
kap, s egyfajta nárcisztikus és exhibicionista intencióként 
értelmezik az online felületen való szereplést vagy akti-
vitást (Huizing 2016, 180., 194. o; Klausz 2017, 56–57. o.). 
De mit is jelentene az említett parancsolatok alkalmazá-
sa a Facebookon való önkifejezésre és személyes profi lra 
nézve? Az igazmondás és a képi megjelenítés etikai mér-
céje nem csupán a felebarátunkról alkotott képre és a tisz-
tességének, jó hírének a megőrzésére vonatkozik, hanem 

az önmagunkról alkotott kép valódiságára is. Miközben 
tehát továbbra is köt a felebaráttal szembeni kötelezettsé-
günk, amely védi az embertárs szabadságát, jó hírnévhez 
való jogát, a kiegyenlített párbeszéd lehetőségét, aközben 
az önmagunkról alkotott kép tisztességes szándéka és az 
önmagunkkal kapcsolatban megosztott információ tény-
szerűsége és valódisága is etikai megítélés alá kerül. 

Minden kép (és egyéb tevékenység) megosztása mö-
gött meghúzódik egy intenció: milyen szándék motiválta 
a posztolót arra, hogy közzétegyen valamit magáról, ma-
gától? Egy 2011-es felmérés szerint a közösségimédia-fe-
lületeken történő megosztásoknak öt alapvető motiváci-
ója lehet: a mások számára érdekes, szórakoztató tartal-
mak közvetítése; a saját magáról alkotott kép és vélemény 
tudatos manipulálása; kapcsolatápolás; önmegvalósítás; 
a megosztó által képviselt ügyek, események propagálá-
sa (Klausz 2017, 43. o.). Mindezek azonban sosem jelen-
tenek teljes egyértelműséget a fogyasztók számára, azaz 
egy-egy aktivitás a közösségimédia-felületen mást jelent-
het a megosztónak és mást a megosztót követőknek. Az 
egyértelműség ebben az esetben etikai követelmény len-
ne, azonban a lelkipásztor és egyben az egyház sokoldalú 
és heterogén megítélését fi gyelembe véve ez korántsem tű-
nik reális elgondolásnak. Egy nyaralásról feltett kép egya-
ránt jelentheti azt, hogy a lelkész is ember, és szüksége van 
a pihenésre, ugyanakkor azt is, hogy éppen a gyülekezeti 
tagok pénzét költi a nyaralóhelyen. Vagy egy gyülekeze-
ti alkalomról feltöltött album egyaránt lehet információ 
az adott gyülekezet számára, de magában hordozhatja a 
szolgatársak közötti rivalizálás veszélyét is. Nyilvánvaló-
an a tisztességes szándék is kedvezőtlen fogadtatásra talál-
hat, azonban éppen a virtuális és digitális jelenlétnek ez a 
sérülékenysége fi gyelmezteti a lelkipásztort arra, hogy az 
önmagáról és szolgálati területéről való képalkotás és in-
formációmegosztás a fi zikai valóságból a digitális világba 
átlépéskor elveszíti konkrétságát, és manipulálhatóvá, át-
értelmezhetővé, többértelművé válik. Még a legjobb szán-
dékkal közzétett poszt, fotó, meghívó is megbotránkozást 
okozhat egy olyan térben, ahol még nem alakult ki a köl-
csönös tisztelet, elfogadás, megértés kultúrája. Hiszen a 
közösségi médiában való aktivitás a legtöbb esetben egy-
oldalú akció, és nem a közösség tagjai közötti interakció. 
(Kivételt képeznek a gyakran olvasható és sokak által meg-
osztott gyűjtő-segítő promóciók betegeknek, megárvult 
gyerekeknek; gyászjelentések, részvétnyilvánítások stb. 
Azonban ennek is megvan a maga sajátos tömegpszichi-
kai intenciója, amely erősebbnek tűnik a tudatos feleba-
ráti szeretetnél.) Azaz: a legtöbb poszt vagy feltöltés ma-
gában hordozza az önmagunkról való információmeg-
osztás és képalkotás kizárólagos szándékának kísértését, 
és nem ad direkt lehetőséget a másik iránti érdeklődésre. 
Jóllehet ezt árnyalja az az ekkléziológiai értelmezés, hogy 
a látható és tapasztalható egyház a virtuális térben is lát-
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hatóvá és prezentálhatóvá válhat, azonban ez a gyüleke-
zetek közötti keresztény szolidaritás mentén objektív nyi-
tottságot igényel a másik életének megismerésére nézve, a 
szubjektív érdektelenségből táplálkozó ítélettel és kritiká-
val szemben. Így a másik (lelkipásztor/gyülekezet) poszt-
jának, fényképének vagy albumának lájkolása vagy meg-
osztása a másik „teljesítményének”, örömének, sikerének 
az elismerésévé, szolidaritássá válik, amely egyben kife-
jezheti az azonos tisztséget viselők és gyülekezeteik kö-
zötti koegzisztenciát is. Másrészt éppen ebből kiindulva 
a „pozitív látványcirkusz” által generált negatív érzelme-
ket, az irigységet, elégedetlenséget fel kell adni a másik jó 
hírének és tisztességének érdekében. 

A féligazságok hálójából az irgalom valóságába

A Facebook használata eleve magában kell hogy foglalja 
olyan etikai irányelveknek a betartását, mint az azonos 
mértékű információadás és -fogadás, a kölcsönösség, a 
virtuális térben mutatott érzelmeknek és kifejezett gesz-
tusoknak a valóságban való foganatosítása.3 Különösen 
kísért a virtuális közösségben és az online térben az ano-
nimitás veszélye (Kodácsy 2017, 292−293. o; Fábri 2016, 
164. o.), amikor bárki szemtanúja lehet virtuális esemé-
nyeknek, aktivitásoknak anélkül, hogy a másik tudna ró-
la. Ennek mind jogi, mind szociális, mind pedig teológiai 
következményei lehetnek, és persze vannak is. Az utóbbi-
nál maradva: a másik virtuális életének passzív és a másik 
számára nem észlelhető szemlélése nem tesz-e hasonlóvá 
a példázatbeli lévitához és paphoz, akik sietve elmentek az 
agyonvert ember mellett? Az irgalmas samaritánus törté-
netének alkalmazása az online és virtuális térben ezt je-
lentené: irgalmasan megállni a másik ember sorsa: öröme, 
bánata, sikere, kudarca, életfordulója, tevékenysége mel-
lett. Ma már a közösségi média ígérkezik sokak számára a 
másikról való képalkotás platformjának. Így a virtualitás 
és a valóság oly módon fonódik egybe, hogy a virtualitás 
alapján ítélik meg a valóságot. Az online térben való meg-
jelenés tehát könnyen válhat a hazugság és a féligazságok 
reprezentációinak helyévé, ezért a keresztény ember szá-
mára a józan mérlegelés, a kellő körültekintés, a másik 
véleményének tolerálása, a másként gondolkodók iránti 
szolidaritás, a lelkipásztor számára pedig az árnyalt és át-
gondolt tisztségértelmezés etikai elvei teszik biztonságossá 
és irgalmassá a Facebookon való jelenlétet. 

 3 Sok esetben könnyebb a virtuális felületen örömöt, részvétet, lelkese-
dést vagy éppen köszöntést kifejezni, mint személyesen. Berta Judit meglá-
tása szerint: „Az internet könnyebbé tesz számos olyan viselkedésformát, 
amelyek a hétköznapi, szemtől-szemben helyzetekben nehézkesek, vagy 
éppen bonyolult kulturális elvárásokkal terheltek.” Berta 2016, 404. o.
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Fabiny Tamás: Testvéreim és a nyáj. Körkép a világ evan-
gélikusságáról. 2. köt. Luther Kiadó, Budapest, 2019.

A Körkép a világ evangélikusságáról alcímű háromrészes 
sorozat második kötete Fabiny Tamás elnök-püspök lelki-
pásztori látogatásainak nyugat-európai és skandináv fe-
jezetét mutatja be. A kárpát-medencei magyarság és az 
Európán kívüli látogatások közé illeszkedő kötet beszá-
molói nyugat- és észak-európai történelmi 
időkről tanúskodnak. A reformáció kez-
dete ötszázadik évfordulójának ünnepe 
az evangélikus egyházak számára, de az 
ökumenikus kapcsolatokban is meghatá-
rozó ünneppé vált. A kötet méltó módon és 
színesen dokumentálja azokat a magyar-
országi evangélikusok számára is jelentős 
eseményeket, amelyek az elszigetelődés he-
lyett élő kapcsolatokat jelentenek a tőlünk 
nyugatra és északra eső evangélikus egy-
házakkal ezekben a történelmi jelentőségű 
időkben is.

A könyv címét adó, Józsefnek adott 
apai utasítás – „Menj, és nézd meg, hogy 
jól vannak-e testvéreid és a nyáj” (1Móz 
37,14) – az olvasó számára is perspektívaváltást jelenthet. 
Jó tudni és látni, hogy a Lutheránus Világszövetség tagegy-
házaival is tudunk testvéri közösségben lenni, Istenbe ve-
tett hitünket együtt megélni, és közösen értelmezni azt a 
keresztény lutheránus tradíciót, amely még most is ösz-
szeköt bennünket. Ennek a communiónak a megélése az 
evangélikusságra is igaz, de az ökumené felé is nyitottab-
bá tud tenni bennünket. A perspektívaváltás így nem csu-
pán azt jelenti, hogy híreket olvasunk és információt gyűj-
tünk, hanem jelenti a másokkal való közösségvállalást, a 
közös felelősséghordozást, az egymásért mondott imád-

ság szolgálatát és a fi gyelemmel kísérés vállalását. A Jó-
zsefnek adott apai utasítás így a 21. században is élő erővel 
szólít meg bennünket: mindig van miért egymásra fi gyelni, 
egymástól tanulni, egymást imádságainkba belefoglalni. 

A németországi beszámolók története negyvenévnyi 
visszaemlékezést foglal magában. „Endékás és eneszkás” 
idők tűnnek fel előttünk, családi utazások és ösztöndí-
jas évek, Duna tévés fi lmforgatások, majd kirchentagos 

beszámolók egyre nagyobb hangsúlyok-
kal és felelősségvállalással, míg megérke-
zünk a püspöki és LVSZ-alelnöki látoga-
tásokhoz, igehirdetésekhez és előadások-
hoz. Fabiny Tamás püspök 2010 és 2017 
között a Lutheránus Világszövetség alel-
nöki tisztjét is betöltötte, így vele együtt 
kopogtathatnunk be vatikáni audienciá-
ra, léphetünk reformációi ünnepi isten-
tiszteletek szószékére vagy éppen egy 
Kirchentag több ezres istentiszteletének 
pulpitusára. A kárpát-medencei magyar-
ság között tett látogatások szép és meg-
ható folytatása a nyugat- és észak-euró-
pai magyar lelkészekről és gyülekezetek-
ről szóló beszámolók sora. Ezekben újra 

ránk köszön a 20. század második felének magyar vonat-
kozású egyháztörténete és a magyar evangélikus közös-
ségek megmaradásáért vívott odaadó küzdelem. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház lelkészei és gyülekezeti 
tagjai számára fontos és aktuális ismereteket tartalmaz-
nak ezek a beszámolók, különösen is az új generáció azon 
tagjainak, akik személyesen már sokakat nem ismerhet-
nek azok közül, akik évtizedeken keresztül evangélikus 
hidakat építettek a vasfüggöny két oldala között. Örök-
ségük méltó folytatása, feladata és felelőssége a külföldi 
magyar gyülekezetekben jelenleg is szolgáló lelkészeknek, 
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és hasonlóképpen minden testvéregyházi és testvér-gyü-
lekezeti kapcsolatokért felelősnek, hiszen ezek a kapcso-
latok teszik minden szinten élővé a keresztény evangéli-
kus testvériség megélését és gyakorlását.

A nyugat-európai beszámolók mellett a skandináv te-
rületekről szólók is élénk kapcsolattartásról tanúskodnak. 
Ahogyan többször is humorosan írja a szerző, az MEE 
Északi Egyházkerületének püspöke az északi kapcsolato-
kat is bizonyára a szívén hordozza. Az itthoni berkekben 
jobban ismert fi nn testvér-egyházkerületi és testvér-gyü-
lekezeti kapcsolatok mellett jó volt olvasni, milyen jó kap-
csolatot sikerült kiépíteni norvég evangélikus testvéreink-
kel is, és így az Északi Egyházkerületnek is valóban lett egy 
északi, norvég testvér-egyházkerületi kapcsolata.

A kötet sokszínű, igényesen kivitelezett, fotókkal doku-
mentált és szépirodalmi stílusú beszámolóinak sora infor-
matív és érdekes olvasmány lelkészek, gyülekezeti tagok 
és minden érdeklődő számára. Külön ki szeretném emel-
ni benne azt a lelki és teológiai tartalmat, amely ezeket a 
beszámolókat hitelesen evangélikus tartalmúvá teszi. Egy 
könyv recenziója legtöbbször az adott könyvnek az olva-
sóra tett hatását elemzi, és előtérbe helyezi azokat a témá-
kat és kérdéseket, amelyekre az olvasóban izgalmas vála-
szok születhetnek a könyv alapján. Fabiny Tamás könyve 
kapcsán érdemes azt a kérdést is feltenni, vajon egy püspök 
és egyházvezető számára milyen perspektívaváltást jelent 
a nemzetközi kapcsolatok sokszínű lehetősége, a kapcso-
lattartási kötelezettségek egész embert kívánó dinamiká-
ja, a mobilitás állandó igénye és a lelki készenléti állapot 
éberen tartása. 

A 21. század evangélikusai számára is meghatározó Lu-
ther Márton hitmegélésének öröksége: a belső szoba imád-

ságainak lelki refl exiója. Fabiny Tamás püspök beszámolói-
nak is fontos része ez a lelki tartalom, a megélt tapasztalatok 
személyes refl exiója és azok hitbeli gyakorlata. A könyv ol-
vasója számára fontos visszajelzés ez annak részéről, aki sok 
magyar evangélikus és egy evangélikus világszövetség kép-
viseletében látogatta végig szinte a világ egész evangélikus-
ságát. Hasonlóképpen őszinte és fi gyelemre méltó azoknak 
a teológiai témáknak a hangsúlyossá tétele, amelyek kon-
textuális feladatot adnak minden felelősen gondolkodó ke-
resztény ember számára. A menekültválság, a család, a sze-
xualitás és a környezetvédelem kérdése mind-mind olyan 
teológiai kérdésfelvetés, amelyek az evangélikus egyháza-
kat is foglalkoztatják. Egyházi és világi hírekből is sok eljut 
hozzánk Nyugat- és Észak-Európából is, ismerjük és tapasz-
taljuk ezeknek a kérdéseknek sokszor az egyházat belülről 
is megosztó hatását. Ezeket a kérdéseket nem hallgatja el a 
szerző, beszámolóiban inkább inspirál, és teret ad a közös 
gondolkodásnak, a formálódásnak, az isteni gondviselés 
bennünk és közöttünk munkálkodó erejének.

Fabiny Tamás háromrészes sorozatának második kö-
tete informatív és lelki tartalma mellett kedvet teremthet 
új testvér-gyülekezeti kapcsolatok megszervezéséhez vagy 
éppen inaktív kapcsolatok felfrissítéséhez, lelkészek ösz-
töndíjra vagy külföldi szolgálatra való jelentkezéséhez, test-
véregyházi vagy testvér-egyházkerületi programokon va-
ló aktív gyülekezeti részvétel megszervezéséhez, gyüleke-
zeti külföldi utazások szervezéséhez. Jó kiindulási pont az 
ökumené teológiai kérdéseiben való további elmélyüléshez 
és mai teológiai kérdések átgondolásához. 

Az európai perspektíva megismerése után kíváncsian 
várja az olvasó az Európán kívüli evangélikus testvérek és 
nyáj megismerését is.
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Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap

f Ez 37,15–23

Igehirdetési előkészítő

Újra együtt!

 A vasárnap jellege

Nyolc vasárnapon át tartó gondolatmenet végére érkezünk 
ezen a vasárnapon. „Akiket Isten elhívott, azokat meg is 
igazította.” A hit által való megigazulástól kezdve a Lélek 
megelevenítésén keresztül a Krisztusban elrejtett életün-
kig – ezekről szóltunk eddig igehirdetéseinkben. Ma van 
az utolsó szakasz, szinte végkifejlet: „Egyek vagyunk Krisz-
tusban!” Isten arra hív el minket, hogy mindannyian meg-
találjuk az egységet, az igazi közösséget Isten népének tag-
jaiként, Krisztus egyházának építőiként. Bár ószövetségi 
igét kaptunk, mégis megláthatjuk benne a Krisztusban való 
egység lehetőségét. Egy verssel később írja Ezékiel: „Az én 
szolgám, Dávid lesz a királyuk: egy pásztoruk lesz mindnyá-
juknak.” (Ez 37,24) Ki más lehetne ő, mint Jézus Krisztus?

Amit a textusról tudni kell

Jeremiás, Ezékiel és Deutero-Ézsaiás elkeseredett küz-
delmet folytattak azért, hogy a fogságban élő népet meg-
győzzék arról: Jahve újat fog létrehozni. Új szövetséget, új 
Jeruzsálemet, új kivonulást fog véghezvinni az Úr (Rad 
2000–2001, 1: 74. o.). A reményvesztett népnek új remény-
séget jelentett Ezékiel próféta látomása a kiszáradt cson-
tok újjáéledéséről (Ez 37,1–14) és a mai textus Izrael és Júda 
újraegyesüléséről.

Ezékiel Kr. e. 598 körül az elhurcoltak első csoportjá-
val került Babilóniába, 593-ban kapta elhívását, és tisztét 
kb. 571-ig gyakorolta (uo. 2: 191. o.). Mindvégig fi gyelem-
mel kísérte az otthonmaradottak sorsát, az aktuális poli-
tikai eseményeket, és természetesen Jahve üzenetét. „Eb-
ben az emberben az igyekezet lángoló tüze égett, méghoz-
zá nemcsak Jahve, hanem Izráel iránt is.” (Uo. 2: 193. o.)

Textusunk egy nagyon egyszerű, szemléletes képet mu-
tat. A prófétának egy fadarabot kell a kezébe vennie, amely 
jelképezi Júda házát, egy másik fadarab pedig József által 
Efraim házát, Izrael népét jelképezi. A kettévált nép fája 
azonban újra összeilleszthető! Egy néppé válhat az Úr ke-
zében. Mindvégig az érezhető a szövegből, hogy maga az 
Úr tartja kezében Júdát is, Izraelt is, és ő azt akarja, hogy 
újra együtt legyenek. További jó hír az, hogy kiszabadítja 
őket a fogságból, a pogányok köréből, és megtisztítja őket 
a maga népévé, amely majd méltó lesz arra, hogy az egyet-
len Urat imádja. A fogságban élő nép leghőbb vágya volt, 
hogy újra saját hazájába kerüljön vissza, Izrael hegyein él-
hessen, és Istenük közelségét érezzék. Isten legfőbb üzene-
te pedig számukra az, hogy ő közöttük lesz, Istenük lesz, 
aki majd gondoskodik róluk, és a nép megtisztul bálvány-
imádásától. Visszatér a régi rend és a remény, hogy Dávid 
sarja lesz majd az új királyuk. Ezt a reményt éltette ben-
nük a három próféta: Jeremiás, Ezékiel és Deutero-Ézsaiás.

A perikópa megértése

Textusunk jól illeszkedik a vasárnap témájához: „Egyek 
vagyunk Krisztusban”. Itt még ugyan csak Izrael és Júda 
újraegyesüléséről szól a látomás, de a pásztor, aki legeltetni 
fogja népét, Dávid utóda lesz, azaz Krisztus.

Óriási horderejű Ezékielnek az a látomása, amelyben a 
kiszáradt csontok újjáéledéséről beszél. Nem magától tör-
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ténik minden, hanem Isten Lelke újítja meg ezt a megtépá-
zott, reményvesztett, elfogyatkozó népet. Isten beléjük ad-
ja Lelkét, és kőszívüket hússzívvé változtatja. Isten célja az, 
hogy népe az ő népe legyen, akik őt Istenükként imádják.

Ez 37,1–14-ig tartó szakaszának vége ez az ígéret: „Ak-
kor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit meg-
mondtam.” Mai igénk befejező mondata ez: „Az én népem 
lesznek, én pedig Istenük leszek.” Az ezután következő sza-
kasz vége pedig így szól: „Akkor megtudják a népek, hogy 
én vagyok az Úr, aki megszentelem Izráelt, amikor szenté-
lyem köztük lesz örökre.” (37,28) Csodálatos szerkesztés, ki-
táruló horizont bontakozik ki szemünk előtt a 37. fejezet-
ben. Isten soha nem hagyja el népét, és végre a nép is átél-
heti az összetartozás csodálatos érzését.

Igehirdetési vázlat – Egy házasság képei

Együtt járás

Egy ifj ú pár esetében rendkívül fontos, hogy a megismer-
kedésüktől kezdve lehetőleg mindig a szép arcukat mutas-
sák egymásnak. Igyekezzenek mindent megtenni a másik 
örömére, próbálják még egymás gondolatait is kitalálni. 
A legtöbb időt egymással szeretnék eltölteni, és nem kíván-
csiak más társaságára. Így sikerül annyira megismerniük 
egymást, hogy bátran döntsenek a házasságról. Isten és az 
ő népe is sokáig együtt járt: a pusztában, a letelepedéskor, 
és nagyon sok próbát kiálltak. Eleinte kölcsönös volt a sze-
retet, aztán jöttek más népek bálványai. Isten mindvégig 
kitartott választott népe mellett. Megígérte, hogy mind-
örökké tart az a szövetség, amelyet atyáikkal kötött. Isten 
hűséges maradt, a nép azonban nem.

Házasság

Az együtt járás után megtörténik a döntés: összekötik éle-
tüket, és megfogadják egymásnak, hogy jóban-rosszban, 
egészségben vagy betegségben mindvégig kitartanak egy-
más mellett, nem hagyják el egymást egészen a sírig. Dön-
téseiket együtt hozzák, gyermekeiket együtt nevelik, ott-
honukat csinosítják, gondozzák, vagyonukat és családjukat 
gyarapítják. Ha ez így megy, akkor naponta úgy érzik: Isten 
valóban megáldotta és megsegítette őket. Isten áldásával, 
jelenlétével egy házasság valóban az egész életen keresz-
tül tart. (Az illusztrációk közül ajánlom ehhez az indiános 
fi lm egyik epizódját.)

Izrael népe és Isten „boldog házasságban élt” a dávidi 
dinasztia alatt. Isten áldása kísérte őket, gyarapodott az or-
szág, virágzott a gazdaság. Mindkét fél számára ez a korszak 
volt a legboldogabb. A mai zsoltár (133.) ezt a tökéletes sze-
retetet, egymás boldogítását említi, és mindenki előtt kö-
vetendő példának tartja. A testvéri szeretetben élőkre küldi 
Isten az áldását. Sajnos a boldog házasság korszaka sem az 
életben, sem Isten és népe kapcsolatában nem tart örökké.

Szakítás

A szakításnak, válásnak általában vannak előjelei. A felek 
elhidegülnek egymástól, belép egy harmadik az életükbe, 
nem akarják többé elfogadni egymás szokásait, kívánsá-
gát, véleményét. Tudják jól, hogy ez mindkettőjüknek fájni 
fog, mégsem hajlandók újra visszatérni az első szeretethez. 
A szakítást mindkét fél megsínyli. Akkor döbbennek rá, hogy 
rosszul döntöttek, amikor már egyedül maradtak. Az áldás is 
hiányzik, a békességnek is híjával vannak. Segíthet azonban 
az imádság! Istenhez újra és újra vissza lehet térni, és lehet 
kérni az ő irgalmát, bölcs tanácsát, bűnbocsánatát. Eközben 
az ember észreveszi, hogy Isten nem hagyta egyedül. Ő ak-
kor is mellette állt, amikor mindenki más elhagyta. Isten ezt 
mindenkinek az igéjén keresztül üzeni. A prófétákat azért 
küldte, hogy az aktuális helyzetben szóljanak a néphez, és 
térítsék őket vissza hozzá. A próféták időben fi gyelmeztették 
a népet, hogy eljön az az idő, amikor fogságba viszik őket. 
Isten a büntetésre vonatkozó ígéretét is megtartja.

Az ország nem néptelenedett el teljesen a fogság korá-
ban, hiszen a szegényebb réteg otthon maradhatott (Rad 
2000–2001, 1: 72. o.). A vezető réteg, köztük a papok (így 
Ezékiel is) Babilóniában voltak. Az otthonmaradottak is 
keserves körülmények között éltek. A kulturális és kulti-
kus élet lesújtó képet mutatott. Nagy csapások idején a nép 
önmagát vádolta, bűnbánatot tartott, és próbált újra Isten 
kedvében járni. A szakítás, a fogság mindenesetre fájdal-
mas volt. De Isten elküldte a megfelelő prófétákat, hogy 
tartsák a lelket a fogságban lévőkben. Ezt tette Ezékiel is.

Újra együtt!

A házasság képeinél azt mondhatjuk: sok viszontagság, 
könny, lemondás, reménytelenség után a család újra együtt 
folytathatja tovább az életét, miután megtörtént a bocsá-
natkérés, a megbocsátás, és mindenki megtalálhatja azt, 
amit sokáig nélkülözött.

Rengeteg ember élte át a történelem során azt, hogy el-
szakították őket rokonaiktól, barátaiktól, házuktól, földjük-
től, és idegen helyen kellett folytatniuk életüket. (Gyülekeze-
teink egy részében ez az alaphelyzet: kitelepítették a lakosság 
nagy részét, és helyükre máshonnan kerültek oda más vallá-
sú, más kultúrájú emberek. Van, aki egész életében idegen-
nek érzi magát az új helyén.) A határok megnyitásával, a po-
litikai helyzet változásával újra találkozhatnak egymással a 
családok, barátok, ismerősök. Látjuk, hogy a mi időnkben is 
micsoda öröm azt átélni, hogy újra egyesülhet a család, a nép.

Jeremiás próféta megfogalmazása szerint Isten össze-
gyűjti a népét mindazokból az országokból, ahová lángo-
ló haragjában szétszórta őket. Visszahozza őket, letelepí-
ti őket, egy szívet és egy utat ad nekik, hogy őt féljék min-
denkor, és jó dolguk legyen (Jer 32,37–41).

Ezékiel pedig tetézi ezt azzal, hogy Isten népének újból 
lesz monarchikus feje is. Jahve beváltja a Dávid trónjához 
fűződő ígéreteit, „míg majd eljön, akié az ítélet, mert neki 
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g  K O S K A I  E R Z S É B E T

 Szentháromság ünnepe után 18. vasárnap

f Jak 2,1–7

Igehirdetési előkészítő

Mindenkit… is…

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap alaptémája: 
„Járjunk elhívatásunkhoz méltó szeretetben.” A „legna-
gyobb parancsolat” és a „legfőbb hitigazság” szólal meg 
az Úr ajkán a vasárnap evangéliumában (Mt 22,34–36), 
amely a keresztény életben a Krisztus-hit és a felebaráti 
szeretet egységét hirdeti. Míg az evangélium ennek a ke-
resztény tökéletességnek inkább a lényegét tárja elénk, 
addig az epistola (1Kor 1,4–9) azt mutatja meg, miként 
jár a keresztény hívő a tökéletességnek ezen az útján, 
amelyen a hű Isten megvilágosítva, megerősítve és meg-
szentelve, állhatatosságban megtartja és vezeti népét a 
Krisztus napjára (Jánossy 1944, 56. o.). A Szenthárom-
ság ünnepe utáni 8. vasárnap után tehát ismét a szeretet 
kerül a középpontba, és a hét igéje is erre buzdít: „Azt a 
parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, sze-
resse a testvérét is.” (1Jn 4,21)

Amit a textusról tudni kell

Sok szempontból gondot okoz ez a – mondhatnánk – társ-
talan újszövetségi irat. A legfeltűnőbb mégis az, hogy sze-
gényes az érvelés krisztológiai alapja (Cserháti 2012, 121. 
o.). A levél arra törekszik, hogy akik olvassák, azokban ne 
csak az óhajtás legyen meg, hanem a jót meg is cseleked-
jék, valósítsák.

Az első fejezet után, amely a bölcsességirodalom-
hoz hasonló témában értekezik, a második fejezet már 
a Krisztusban való hit következményeiről tesz említést. 
A vasárnapi textusunkban a levél szerzőjének fi gyelmét 
nem kerüli el, hogy ki hogyan öltözködik az istentiszte-
let alkalmából.

adom” (Ez 21,32; vö. Rad 2000–2001, 2: 203. o.). Ezékiel a 
37. fejezetben is beszél a királyról, a pásztorról, az ő szol-
gájáról: Dávidról, aki uralkodni fog a Júda és József részé-
ből végre ismét egyesített nép fölött. Izrael az új Dávid alatt 
engedelmeskedni fog Isten parancsolatainak!

„Egyek vagyunk Krisztusban”

Már a próféták is felszabadították a népet az örökké tartó 
bűntudat és szenvedés alól. Ezékiel szerint „minden nemze-
dék, minden ember egyenlő feltételek mellett áll meg Isten 
ítélőszéke előtt. Ezzel lelket öntött az elárvult és kétségbe-
esett emberekbe, hogy hívek maradjanak az Úr elhívásá-
hoz.” (Bright 1977, 326. o.) Ez a remény a Krisztus vére árán 
megszerzett bűnbocsánatban teljesedett be. Itt már nincs 
különbség sem zsidó, sem görög, sem semmiféle más nem-
zethez tartozó között: Jézusban mindnyájan egyek lehetünk: 
az ő bűnbocsánata és Isten kegyelme által igazultunk meg.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 14,1–1; Ef 4,1–6 

Énekek

EÉ 268, 447, 468

Imádság

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy Krisztusban 
egyek lehetünk. Segíts, hogy a jó pásztor hangját mindig 
meghalljuk. Add Szentlelked vezetését, hogy mindenkor 
bölcsen döntsünk. Küldd el ma is Szentlelkedet, hogy éle-
tünk legyen tebenned. Segítsd a ma megválasztott önkor-
mányzati és nemzetiségi vezetőket, hogy ők is az egység-
re és békességre törekedjenek, és méltók legyenek hivatá-
sukra. Ámen.

Illusztrációk

Már nagyon régen láttam azt a fi lmet, amely az indiánok 
életéről szólt. Amikor egy férfi  és egy nő megtalálták egy-
mást, és egymásba szerettek, leültek egy nagy kőre. Tenye-
rüket felváltva tették le a kőre, és egyre közelebb került a 
két tenyér egymáshoz, míg végül összeért. Azután fogtak 
egy-egy botot, azokat az alattuk folyó vízbe dobták, és a 
két bot összeért, és együtt haladt tovább. Ez azt jelentette, 
hogy ők összeillenek, és összeházasodtak.

Egy idén tartott esküvőn egy szép gondolattal találkoz-
tam. A pár egy igét választott, amelyet gyűrűikbe véset-
tek, különválasztva az elejét és a végét, és ha összeillesz-
tik a két gyűrűt, akkor kiadja Isten nekik szóló üzenetét: 
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) 
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1. vers:  ’személyválogatás’ – Ez a fo-
galom csak a keresztény irodalomban kimutatható (Len-
keyné Semsey 2017, 97. o.). A hit fogalmához kapcsolódik, 
arról szól, hogy a Krisztust követők ne legyenek személy-
válogatók és részrehajlók.

2. vers:  ’összegyülekezés’, ’az összegyü-
lekezés helye’ – Ezt egy ideig a keresztények összegyüle-
kezésének a helyére is használták, viszont később annyi-
ra a zsidóság összejöveteleire vonatkoztatták már, hogy 
a keresztények esetében az  fogalma terjedt el 
(uo. 99. o.).

3. vers:  ’fi gyelembe vesz’, ’tekintettel van va-
lakire’ – Itt nem arról van szó, hogy a fogadtatás lenne bűn, 
hanem az, ha különbséget tesznek a gazdagok és a szegé-
nyek között. 

4. vers: Itt egy költői kérdést érezhetünk, amely önvizs-
gálatra készteti a gyülekezetet. 

5. vers: A levél írója újra megszólítja az olvasókat, és 
azzal folytatja, hogy a személyválogatás ellenkezik Isten 
jó rendjével. 

6. vers:  ’kigúnyol’, ’kicsúfol’, ’meggyaláz va-
lakit’ – Itt ismét előkerül a társadalmi ellentét, ugyanis a 
gazdagok lenézik a szegényeket, és a gyülekezeti tagok szí-
vesebben pártolják a gazdagokat.

7. vers: Szorosan kapcsolódik az előtte állóhoz, a 6. vers 
második felében felvetett két kérdést egészíti ki. Három té-
ma hangzik el a gazdagokkal szemben szemrehányásként: 
a) szegényekkel szembeni hatalmaskodás, b) ennek fokozá-
sa, c) bíróságok elé vonszolás minden ürüggyel.

A perikópa megértése

Az ige tükrébe belenéző gyülekezetnek fel kell ismernie és 
meg kell szüntetnie a személyválogatás bűnét (Imre 1969). 
Aki hisz az Úr Jézusban, annak nem férhet el az életében 
az, hogy embereket különböztessen meg, mert Jézus sze-
mében mindenki „ember” volt. Fontos, hogy a gyülekezet-
ben mindig Jézus emberszemléletének kell megvalósulnia, 
azaz az Isten által szeretett és elfogadott egyént kell min-
denkiben meglátni.

Isten szereti a szegényeket, mert őket hitben teszi gaz-
daggá, és szégyenletes bűn ezért a gazdagoknak hízelegni. 
A szegények pedig a lehető legnagyobb ajándékot kapják, 
hiszen ők öröklik a mennyek országát (Mt 5,3).

Krisztus tehát nem mást, mint a kegyelmes Isten ir-
galmát tette láthatóvá földi világunkban, és azt várja el 
az őt követőktől, hogy ezt az irgalmat gyakorolják egy-
mással. 

A levél írója arra tesz felhívást olvasóinak/hallgató-
inak, hogy a hívő ember mindenkit szeressen, bár fi zi-
kailag úgy gondoljuk, megoldhatatlan, mégis tudnunk 
kell gyakorolni az irgalmasságot. 

Igehirdetési vázlat

Tényleg a ruha teszi?

Olyan korban élünk, amikor azt kell látnunk, hogy való-
ban a ruha teszi az embert. Melyik gyülekezet örülne an-
nak, ha az istentiszteleten egy szakadt ruhás ember jelenne 
meg? Mondjuk mi magunk is, hogy Isten háza mindenkié, 
de azért meg kell adni a módját, hogy hogyan lépünk be a 
kapuján. Kiöltözünk, és szépen elkészítjük magunkat ezek-
re az alkalmakra. 

De mi van azokkal, akik nem annyira tehetősek, hogy 
megtegyék mindezt?

A mindennapjainkban látjuk, azt diktálják, hogy pró-
báljunk minél hamarabb minél nagyobb vagyonra szert 
tenni. Érezzük mi magunk is, hogy a pénz hatalmat, tisz-
teletet generál, és sokszor nagyobb sikere van a társada-
lomban annak, aki tehetősebb.

Hány olyan internetes képet, fi lmet látunk, hogy akik 
majdnem mindent megengedhetnek maguknak, azokat 
azonnal körbeveszik a rajongók, és nagyon sok barátra 
tesznek szert. Azonban amikor elfogy a kasszából a bir-
tokolt összeg, hirtelen magára marad az ember. Fontos a 
pénz, de nem mindennek erről kell szólnia…

A jó gyülekezetet nem a ruha teszi

Újtemplomi gyülekezetünkbe minden vasárnap eljön egy 
nem túl tehetős férfi , akinek a kutyája lefekszik a temp-
lom ajtajában, és ott vár, míg vége az istentiszteletnek, 
és kijön a gazdája. A gyülekezet egyes tagjai az első al-
kalommal még rosszallóan nézték ezt az esetet. Erről a 
történetről beszélgetés alakult ki a gyülekezetben; ak-
kor elmondtuk egymásnak, hogy Isten háza mindenkié, 
és ezt az embert ugyanúgy hívja a harangszó és az igei 
szomjúság, mint mindannyiunkat. Ez a testvér a kutyá-
jával azóta is aktív tagja gyülekezetünknek, és hétről 
hétre jár alkalmainkra.

A kis történet jól példázza azt a szituációt, amelyre Ja-
kab levelében kapunk felszólítást. A jó gyülekezetben nem 
számít a másik ember ruhája, nem számít a másik ember 
bankszámlája, mert a gyülekezet nem az a hely, ahol ez-
zel versenyezni kell. A gyülekezet olyan szeretetközösség, 
ahova Isten élő és ható igéjét jönnek hallgatni a tagok, és 
közösen vehetik az Úr szent vacsoráját.

A gyülekezet akkor él igazán, ha feltétel nélküli szere-
tetet tanúsít minden tagja a másikkal szemben.

Miért? – tehetjük fel jogosan a kérdést, hiszen ez le-
hetetlen. 

Mert megváltást, Megváltót kaptunk. 

Az Isten szeretete örök…

Jézus Krisztus egész életével és halálával példázta azt 
nekünk, hogy előtte mindenki egyforma. Számára nem-
csak az egyik vagy a másik ember fog üdvözülni, ha-
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nem mindaz, aki hittel fordul őhozzá, és kéri a megvál-
tás örömét.

Valóban nem tudunk feltétel nélkül mindenkit egy-
formán szeretni, mert emberekként nem vagyunk képe-
sek erre. Azonban a gyülekezet egy esély arra, hogy meg-
próbáljuk, és Jézus áldozata azért is történt, hogy ha nem 
sikerülne, akkor az úrvacsorában felemeljen minket ele-
settségünkből.

Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele 13. fejeze-
tének 13. verse jusson eszünkbe: „Most azért megmarad a 
hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legna-
gyobb a szeretet.” Az Isten szeretete, amely értünk is ada-
tott, és nem múlik el. 

Jakab pedig ezért áll ki, hogy vegyük észre ezt mi 
magunk is, hogy mindenkinek, de tényleg mindenki-
nek szól. Jézus az összes embert szereti, és az ő örök or-
szágában már nem számít a vagyon, hiszen ott egyek va-
gyunk számára.

Mindenkit is…

Mi tehát a mi feladatunk ezen a vasárnapon? Megszívlel-
ni azt, hogy az Úr mennyire szeret bennünket és példát 
venni róla; ő küldött mellénk gyülekezetet, segítőtársa-
kat, amiért jó hálát adni. 

Szeretni a másikat, de nemcsak a közösség falain belül, 
hanem azokat is, akik még nem tagjai gyülekezetünknek. 

Továbbadni a szeretet jó hírét, és aki belép a kapuin-
kon, azt örömmel fogadni. 

Példa van előttünk Jézus Krisztus személyében és fel-
hívás Jakab levelében. 

Szeressünk tehát mindenkit… is…

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Ézs 58,9b–12; Mk 10,17–27; 1Jn 2,7–17

Énekek

EÉ 444, 474, 472
ZÉ 71, 75, 76, 85, 149, 151
ÚÉ 95, 102, 103, 104, 106

Illusztrációk

FILM

A feltétel nélküli szeretet (amerikai fi lmdráma, 2012)

GONDOLATOK

„A feltétel nélküli szeretet a legpozitívabb cél, amelyet ki-
tűzhetünk magunk elé.”

Gary Chapman (1938–) amerikai író, 
párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó

„1. Tűrjétek el egymást. A gazdag magyar nyelv ilyen szé-
pen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
2. Tartsatok ki egymás mellett.
3. Nézzétek el egymásnak azt, amit szeretnétek megvál-
toztatni.
4. Hallgassátok meg egymást.
5. Fogadjátok el egymást. Fogadjátok el másnak, fogadjátok 
el másként. Fogadjátok el mégis! Ez az indokolás nélküli, 
isteni, önzetlen szeretet.”

Gyökössy Endre (1913–1197) református 
lelkész, pszichológus, egyházi író

„A szeretet nem idill, nem szemforgató boldogság. A szere-
tet kötés életre-halálra, a szeretet szolgálat. Szeretni annyi, 
mint mindent elveszteni és mindent megnyerni egyszerre.”

Márai Sándor (1900–1989) magyar író, költő, újságíró

„Mert Isten szeretet. Így mondta anyám. Isten nem más, 
mint szeretet. Minden, ami szeretet, az Isten.”

Wass Albert (1908–1998) erdélyi magyar író és költő

„Az ábrándos szeretet nyomot kíván hagyni a földön, s 
viszontszeretetre vár, méghozzá azonnali viszonzásra. Az 
igazi szeretet azonban hősies. Kész akár a vereségre is, hisz 
helye és ideje Istenben van.”

Pilinszky János (1921–1981) Baumgarten-, 
József Attila- és Kossuth-díjas magyar költő

VERS

Clairvaux-i Szent Bernát: Ritmus az isteni szeretetről

„A szeretet sír és óhajt; 
a szeretet kér és sóhajt; 
sóhajjal táplálkozik, 
a szeretet hogyha sem könny, 
sem sóhaj mélyéből nem jön, 
nem is égő, igazi.”
(Ford. Babits Mihály – részlet)

Sík Sándor: Síró testvérnek (részlet)

„Csaló a könnycsepp, hazug a halál.
Látom a lángját egy nagy fényességnek.
A szeretet nagyobb, mint a halál,
A szeretet az élet, élet.”
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 Szentháromság ünnepe után 19. 
(biblia-) vasárnap

f ApCsel 18,5–11

Igehirdetési előkészítő

A Szentlélek megerősítései

A vasárnap jellege

A bibliavasárnap megünneplésének nincsenek évszáza-
dos hagyományai egyházunkban. Az evangélikus gyakor-
lat szerint a reformáció ünnepe előtti vasárnapon tartjuk. 
Ennek egyik magyarázata a sola Scriptura elve, amely a 
reformáció egyik alaptanítása volt. E szerint a Biblia az a 
mérce, amelyhez személyes és közösségben megélt keresz-
tény életünket mérjük.

A vasárnap célja, hogy az egyházi év során legyen egy 
nap, amikor a Szentírásra mint Isten ajándékára fi gyelünk.

Megerősítő jellege is van ennek a vasárnapnak, mert a 
keresztény embert emlékezteti arra, hogy mit jelent a hét-
köznapok valóságában a Bibliával a kézben s az evangéli-
ummal a szívben élni. 

Amit a textusról tudni kell

Előzmények

A textus jól értéséhez szükséges megnéznünk a 18. fejezet 
első négy versében foglalt előzményeket.

1. vers: Pál Athénból érkezik Korinthusba egyedül. Athé-
ni tartózkodása alatt Szilász és Timóteus is csatlakozik hoz-
zá. Athénból Pál Szilászt Filippibe, Timóteust pedig Th esz-
szalonikába küldi.

2–3. vers: Amikor Pál megérkezik Korinthusba, találko-
zik Akvilával és Priszcillával, akik ekkor már valószínűleg 
keresztények voltak, s Rómából menekültek Korinthusba. 
A házaspárnak Claudius 49-ben kiadott rendelete alapján 
a többi zsidóval együtt kellett elhagynia a várost.

Pál náluk szállt meg és náluk is dolgozott korinthusi 
tartózkodása alatt. Akvila ugyanúgy, mint Pál, sátorké-
szítő volt. Pál sok helyen hangsúlyozza a leveleiben, hogy 
ebből a munkából tartotta el magát, s általában nem ha-
gyatkozott a gyülekezetek segítségére.

4. vers: Pál hét közben tehát kétkezi munkát végzett, de 
szombatonként a zsinagógákban tanított.

A textusról

5. vers: Amikor Szilász és Timóteus megérkezik Macedó-
niából, ez nagyban megkönnyíti Pál helyzetét.

Timóteus jó híreket hoz Th esszalonikából: a gyüle-
kezet él, gyarapodik és erősödik lélekben. Szilász pedig 
ezenfelül a fi lippibeli gyülekezet anyagi támogatását is 
elhozza Pálnak. Ezekre a jó hírekre válaszként írja meg 
Pál az Első és Második thesszalonikai levelet. Valamint 
erre a gondoskodásra utal a Filippibelieknek írt levél 4. 
fejezetében is.

A fi lippibeli gyülekezet adománya lehetővé tette Pál 
számára, hogy feladja „polgári foglalkozását”, a kétkezi na-
pi munkát, és teljes mértékben az ige hirdetésének szen-
telje magát.

6. vers: Pál most már a hét minden napján tanít a zsi-
nagógában. Jézus példáját követve fontosnak érezte, hogy 
a zsidókat mint Isten választott népét szólítsa meg először. 
Azonban az apostol minden igyekezete ellenére is voltak 
olyanok a zsidók között, akiket felbőszített Pál Jézusról 
mint Messiásról szóló tanítása. Ezek az emberek meghoz-
ták azt a tudatos és végleges döntést, hogy amit Pál mond, 
az hazugság, mert Jézus nem lehet a Messiás. Pál válasza 
radikális: lerázza ruhájáról a port.

A por lerázása a zsidóságban jelképes cselekedet volt 
az idegenek elutasítására. Pál ezt az idegeneket megalá-
zó, lealacsonyító, megszégyenítő szimbólumot fordítja 
szembe a zsidókkal, amikor az arcukba rázza a port a 
köpenyéről. Ezzel a tettel azt juttatja kifejezésre, hogy a 
továbbiakban semmi köze hozzájuk. Amikor pedig ezt 
mondja nekik: „Véretek a ti fejetekre szálljon: Én tiszta 
vagyok!”, ezzel a zsidók személyes és a közösségi felelős-
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ségét hangsúlyozza. Azt az ősi, szakrális törvényi formu-
lát használja, amelyet minden zsidó nagyon jól ismert, s 
amely szerint a tett következményei mindig az elkövető-
re szállnak vissza.

Vagyis Pál többé nem felelős a zsidóság lelki üdvéért. 
Ő megtette, amit lehetett: tisztán és igazán hirdette Krisz-
tust és az evangéliumot. Ettől kezdve a zsidókon múlik, az 
ő felelősségük, hogy mit kezdenek a hallottakkal.

7–8. vers: Pál továbblép, Titiusz Jusztusz házába megy, 
és ott a pogányoknak kezdi hirdetni az evangéliumot. 
A küldetés sikeres, sokan megtérnek, megkeresztelked-
nek, köztük a zsinagóga vezetője is, és napról napra gya-
rapodik a közösség.

9–10. vers: Jézus megjelenik Pálnak álmában, és meg-
mondja, mit tegyen. Ez általában olyankor fordult elő, ami-
kor Pál nem tudta, hogy mi a következő lépés.

Valószínű, hogy a konfl iktus Pál és a zsidók között nem 
enyhült, hanem tovább mérgesedett, s Pál úgy érezte, egy 
kis időre abba kellene hagynia a prédikálást, hagyni kelle-
ne lecsillapodni a helyzetet. Ezzel szemben Jézus azt mond-
ja, folytassa a munkát, és semmi baja nem lesz, mert ő ve-
le van, és számíthat a támogatására. A kijelentés formája 
és tartalma egyaránt emlékeztet a prófétáknak adott kije-
lentésekre. Ez az álom és a Jézusba vetett teljes bizalom te-
szi érthetővé Pál hosszú korinthusi tartózkodását és sike-
rét – az ellenséges viszonyok ellenére is.

Igehirdetési vázlat

A Szentlélek megerősítése emberi, közösségi szükségleteinkben

Amikor Pál megérkezik Korinthusba, nincsenek vele a 
munkatársai, teljesen egyedül van. Azonban ennek el-
lenére szüksége van szállásra, munkalehetőségre, meg-
értő emberekre, akikre számíthat, támaszkodhat. Így 
találkozik Akvilával és Priszcillával, akik megadják Pál 
számára mindezt. Barátaivá lesznek, és biztosítják szá-
mára a nyugodt hátteret, amely lehetővé teszi a szolgá-
latvégzést.

Mindenkinek szüksége van megerősítésre, támoga-
tásra, bátorításra – igehirdetőnek, igehallgatónak egya-
ránt. S ezt a legkülönbözőbb módokon kaphatjuk meg. 
A Szentlélek ötletgazdagsága kifogyhatatlan ezen a téren. 

A Szentlélek formál bennünket azzá a személlyé, aki-
vé lennünk kell. S eközben sokszor kiemel bennünket a 
komfortzónánkból, feladatokat bíz ránk, amelyeket mi 
biztosan nem választanánk, olyan helyekre küld, aho-
va magunktól nem mennénk, olyan szituációkba, olyan 
konfl iktusokba helyez, amelyekbe magunktól nem men-
nénk bele. Ezeket a helyzeteket a legtöbbször nem kelle-
mes vagy kényelmes megélni. A Szentlélek azonban meg-
erősít, biztat és támogat minket életünk minden területén 
és minden szintjén – közösségi szinten is. Így minden al-

kalommal megadja számunkra mindazt, ami a cél elérésé-
hez, a feladat elvégzéséhez szükséges, és megmutatja, adja 
az embereket, a munkatársakat, a barátokat, a családta-
gokat, akik biztosítják számunkra is a nyugodt, kiegyen-
súlyozott hátteret, hogy tehessük a dolgunkat és hirdet-
hessük az evangéliumot.

A Szentlélek megerősítése anyagi szükségleteinkben

Akár tetszik, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem, de min-
den keresztény embernek szüksége van anyagi biztonságra 
ahhoz, hogy a Szentlélek által rábízott feladatot tisztessé-
gesen el tudja végezni.

Így volt ez Pállal is. Eleinte csak szombatonként taní-
tott a zsinagógában, hiszen a hét többi napján meg kellett 
keresnie a napi betevőt, de amikor Szilász megérkezett a 
fi lippibeliek adományával, ez az anyagi segítség, ez a ma-
teriális biztonság lehetővé tette számára, hogy teljes erővel 
az evangélium hirdetésének szentelje magát.

A Szentlélek mindig tudja, mire van szükségünk, s meg 
is adja azt, ami kell, de sokszor úgy, hogy rábíz minket egy-
másra. Egyértelműen felelősséggel tartozunk egymásért. 
Felelősséggel tartozunk a másik testi-lelki jólétéért. Ezért 
a keresztény közösségek Szentlélektől eredő adakozó ked-
ve és a felajánlások mértéke ma is nagyon fontos szerepet 
játszik abban, hogy az evangélium hirdetésével megbízott 
embereknek ne kelljen az anyagiak miatt aggódniuk. Ha 
nem a megélhetés biztosítása és a pénz körül forgó gondo-
latok kötik le az időt és energiát, akkor maximálisan a fel-
adat elvégzésére lehet koncentrálni, és azt a legjobb tudás 
szerint lehet teljesíteni.

A Szentlélek megerősítése lelki, spirituális szükségleteinkben

Amikor Pál teljesen az ige hirdetésének szenteli magát, 
szembe kerül zsidókkal, akik ellenállnak az evangélium-
nak. Szembeszállnak Pállal, megkérdőjelezik tisztességét, 
feddhetetlenségét, és hazugnak nevezik. Pál kőkeményen 
reagál, és radikálisan megszakít minden kapcsolatot ezek-
kel az emberekkel. Valószínű azonban, hogy mélyen, leg-
belül fél és tart a konfl iktus további elmérgesedésétől. Eb-
ben a helyzetben szólítja meg Jézus, és azt mondja, nem 
kell félnie, mert ő vele van, és Pálnak nem esik bántódása. 
Azonban az apostol nem hallgathat, nem maradhat csend-
ben, folytatnia kell a szolgálatot a konfl iktus ellenére is, 
mert sok ember van a városban, akinek szüksége van az 
evangéliumra.

Minden keresztény ember kerül kemény szituációkba, 
nehezen kezelhető konfl iktushelyzetekbe élete, szolgálata 
során. Mélypontok, hullámvölgyek is adódnak, amelyek-
ből nagyon nehéz kimászni, amelyekben nem könnyű el-
hinni, hogy van értelme a szolgálatnak.

A Szentlélek ezekben a helyzetekben is megerősít és tá-
mogat. S a mai Jézus-követőknek és igehirdetőknek is azt 
üzeni, hogy nem kell félniük, mert Jézus velük van. Nem 
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esik bántódásuk, de nem is hallgathatnak, mert Jézusnak 
szüksége van rájuk. Hiszen körülöttük is élnek emberek, 
akikről nem is feltételezné senki, hogy szükségük van az 
evangéliumra. Jézusnak szüksége van minden őt követő 
szavaira és tetteire, hogy mindenkihez, hozzájuk is eljus-
son az örömhír. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

Jn 20,30–31; Ám 8,11–12

Énekek

EÉ 277, 287, 294

Imádság

Krisztusnak ma nincs más keze, csak a miénk, amellyel 
művét folytatni akarja.

Nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket az 
ő útján vezesse.

Nincs másik ajka, csak a miénk, hogy az emberek előtt 
megnyilatkozzék.

Nincs más segítsége, csak a miénk, hogy az embereket 
megnyerje magának.

Mi magunk vagyunk a Biblia, amelyet tömegek olvasnak.
Mi vagyunk Isten utolsó, szavakba és tettekbe foglalt 

örömhíre.
De jaj, mi lesz, ha az írás olvashatatlanná vagy hazug-

gá válik?
Ha kezünk mással lesz tele, s nem az ő dolgaival?
Ha lábunk oda visz, ahová a bűn kísérti lépteinket?
Ha ajkunk olyat hirdet, amit ő maga elutasítana?
Hogyan is tudnánk őt szolgálni, ha nem őt követjük? 

(13. századi ima, Molnár Ferenc fordítása)

Illusztrációk

GONDOLATOK

„Hízelegj nekem, s valószínűleg nem hiszek neked.
Kritizálj engem, s valószínűleg nem foglak kedvelni.
Vegyél semmibe, s valószínűleg nem bocsátok meg neked.
Bátoríts, s nem foglak elfelejteni!”

William Arthur Ward (1921–1994) amerikai író

„Túlságosan félünk az elutasítottságtól. Jézust is elutasítot-
ták, mégis túlélte, és te is túl fogod! Amikor azt mondom, 
túléled, nem azt értem alatta, hogy éppen csak túléled, ha-
nem azt, hogy a visszautasítottság ellenére sem törik ösz-
sze a szíved, és az elutasítottság nem állíthat meg abban, 
hogy megtedd, amit Isten rád bízott. Senki sem örül annak, 

ha visszautasítják, de ha mégis megtapasztaljuk, akkor is 
győztesen kerülünk ki a szituációból.” 

Joyce Meyer (1943–) amerikai író, 
bibliatanító: Legyőzni az elutasítottságot

„Uram, gyengeségeimben te erősítesz, amikor tapasztalom, 
hogy másokon még én is segíteni tudok.

Uram, kétségeimben te bátorítasz, amikor tapasztalom, 
hogy másokat még én is bátoríthatok.

Uram, kérlek, engedd ezzel a bátorsággal hinnem, hogy 
a te erőd bennem és rajtam keresztül is erőtlenség által ér 
célhoz.” 

Hajdú Zoltán Levente református 
lelkész: A szeretet életszolgálata
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 Reformáció ünnepe

f Gal 3,6–14

Igehirdetési előkészítő

Arkhimédészi pont

A vasárnap jellege – Ahonnan indulunk…

Könnyen ambivalens érzések születhetnek az ünnepre ké-
szülő igehirdetőben két évvel a reformáció ötszáz éves év-
fordulója után, amikor október 31-én a szószék felé tart.

A közelmúlt sok impulzusa, élménye, tapasztalata, ta-
lálkozása, a téma teológiai, irodalmi, művészeti megköze-
lítései még mindig rengeteg tartalékkal bírnak. Ugyanak-
kor a sokkal „hétköznapibb”, csütörtöki alkalmat, amelyen 
prédikálni fogunk, idén inkább a temetőjárás, a hosszú hét-
vége határozza majd meg.

Pedig a dátum jelképesen magában hordozza az ere-
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deti teológiai forrópontot és a lutheri szándékot: az egész 
mozgalmat meghatározó nyilvánosság igényét. A válasz-
tás nem véletlenül esett mindenszentek ünnepének elő-
estéjére, amely titokzatos egységben látja az ecclesia mili-
tanst, az ecclesia patienst és az ecclesia triumphanst, ahol 
a földön küzdő, a tisztítótűzben szenvedő és a megdicső-
ült lelkek egymásért könyörögnek, helytállnak. Éppen ez-
zel a teológiai konstrukcióval való visszaélés volt az, ami 
Luthert fellépésre késztette, méghozzá úgy, hogy az állás-
foglalást nem lehetett megkerülni, mindenki beleütközött, 
mindenki számára elérhető volt.

Mindkét lényeges elemet elveszíthetjük, ha egyszerűen 
emlékünnep marad a reformációi istentiszteletünk.

Sok helyen régóta – újabban a budapesti nagy teme-
tőkben is – van lehetőségünk megszólalni, jelen lenni az 
emberek között éppen akkor, amikor ugyanúgy kérdések 
szorongatják őket, mint a középkor emberét, ha élet és ha-
lál nagy határmezsgyéjéhez érnek. Mi az, ami tartalmat, 
értelmet, célt, irányt ad az életnek? Mi vár ránk, lehet-e 
reménységünk a halál után? Csak mi őrizzük, dédelget-
jük előrement szeretteink emlékét, vagy Isten is megőrzi 
őket/minket kegyelmes memóriájában? Talán éppen eb-
ben az időszakban, ezekben a napokban a legérzékenyeb-
bek és legnyitottabbak a környezetünkben élők az Isten ir-
galmáról, szeretetéről, a megváltás csodájáról szóló öröm-
hír befogadására.

Elgondolkodtató a kontraszt, ha arra gondolok, hogy 
várhatóan sok százan gyűlnek össze az alkalmi „szószék” 
előtt a temetőben, akiknek éppen a hit merítésének felsza-
badító tapasztalatára van szükségük, míg a hivatalosan 
meghirdetett reformációi istentiszteleten csak a leghűsé-
gesebb lutheránusokra számíthatunk majd.

Ezen túl – bár a személyes sorskérdésekkel is részben 
összefüggően – ma mindenkit foglalkoztatnak az egész 
emberiség, a világ jövőjének bizakodásra kevés okot adó 
prognózisai is. Vannak, akik egészen sötét képet festenek 
elénk, és már csak néhány évtizedet adnak a ma ismert ci-
vilizációnak. Sőt a klímakatasztrófa mellett a szakembe-
rek már klímaszorongásról, klímagyászról is beszélnek. Ti-
zenévesek rettegnek attól, hogy nem lesz holnapjuk, csa-
ládjuk, életük – gyászolják a jövőjüket, kilátástalannak és 
megváltoztathatatlannak élik meg az ökokrízist. A világ-
vége különben is az utóbbi évek legerősebb mémje, amit 
természetesen a szórakoztatóipartól kezdve a politikáig 
mindenki használ és ki is aknáz.

Nekünk minden negatív, pesszimista modellel, jóslat-
tal és disztópiával szemben sziklaszilárdan ott áll az az 
evangéliumi, bibliai reménység, amely Ábrahámtól kezd-
ve Pál apostolon keresztül Lutherig minden Istenben bízó 
ember számára elérhető, lehívható, megragadható – egé-
szen máig érvényes módon; hogy bármilyen vész, az éle-
tünket, egzisztenciánkat, jövőnket fenyegető bizonytalan-
ság, sors csapás, katasztrófa, krízis közepette is számolha-

tunk Isten jelenlétével, bizonyosak lehetünk szeretetében, 
megbízhatunk benne, és belekapaszkodhatunk ígéreteibe. 
Az ő hűsége ugyanis nem függ attól, hogy mi mit rontot-
tunk el, miben vallottunk kudarcot, miben szégyenültünk 
meg, vagy éppen ellenkezőleg, hogyan véltük kiérdemelni. 
Minden esendőségünk, hiányosságunk, nehézkedésünk, 
bűnünk ellenére érkezik felénk szabadításával, hogy ne 
a félelmeink, szorongásaink határozzanak meg, hanem a 
hozzá való tartozásunk helyreállító élménye. Jézus Krisz-
tus személyében, szavaiban, az emberek között megmutat-
kozó munkájában és leginkább kereszthalálában fedezhető 
fel az arkhimédészi pont, amelynek segítségével Isten sar-
kaiból fordítja ki a mi halálra orientált életünket és vilá-
gunkat. Önmagunkban való „életképtelenségünket” for-
dítja át, emeli fel a kereszten, rekonstruálva igazi ember-
ségünket, vele való közösségünket.

Amit a textusról tudni kell – Amitől nem lesz 
egyszerűbb…

A bevezetőben vázolt dilemmát nem könnyíti meg a Galata 
levél részlete, amely esszenciálisan foglalja össze a reformá-
ció legfontosabb felismeréseinek részleteit; egyfelől Isten 
meglepően irgalmas és önmagát radikálisan kiszolgáltató 
mozdulását felénk a kereszt paradoxonában, másfelől az 
értelmes bizalom, az isteni ígéretbe való belekapaszkodás 
lehetőségét. A törvény kazuális megoldásai helyett a felsza-
badító és örömteli evangélium útját kínálja. Mégis, míg Pál 
olvasói használták ezeket a képeket – akár otthon voltak a 
Septuaginta világában, akár az apostol várta el tőlük, hogy 
ha már egyszer hagyták magukat megvezetni, és a jól ad-
minisztrálható törvénykegyesség felé kacsingattak, akkor 
legalább ismerjék az ószövetségi terminológiát –, addig ma 
tapasztalt „tolmácsokat” igénylő kihívás, hogy a páli gon-
dolatmenet igazi reformációi üzenetté váljon.

A perikópa megértése – Csörte az esztelen galatákkal…

Pál a korabeli zsidó írásmagyarázat logikáját követve a 
„gyöngyfűzés” eljárását alkalmazza. Bőséggel halmoz-
za az ószövetségi idézeteket. Bibliakutatók azt feltétele-
zik, hogy létezhetett egy gyűjtemény, amely az érvelésben 
különösen is releváns igehelyeket tartalmazta, amelyet a 
Jézusról szóló bizonyságtételben, igehirdetésben rendsze-
resen használhattak. Külön érdekesség, hogy az apostol a 
pogány hátterű galaták között érvel így. Az említett oko-
kon kívül fontos szempont lehetett az is, hogy bemutas-
sa, mennyire összetartozik, egymásra épül a régi és az új, 
és az Ószövetség helyes értelmezése is Krisztushoz vezet. 
Nincs már szükség másra, többre, mint ahogy a levél – 
feltételezhetően az önmaguk kegyességét a középpontba 
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állító és a törvény regisztrálható jeleihez kötő – eredeti 
címzettjei gondolták.

1Móz 15,6 azért rögtön nagyon erőteljes felütés, mert 
Ábrahám esetében is egyértelműen a hitre kerül a hang-
súly, és nem a cselekedetekre. Kronológiában is előbb van, 
mint a 17. fejezet, ahol a körülmetélés parancsa szerepel, 
tehát nem ez utóbbi a feltétele annak, hogy Isten igaznak 
fogadja el Ábrahámot. Isten aktivitása a döntő, aki előbb 
éppen a benne bízó ember ráhagyatkozására, a létrejött 
kapcsolódásra tekint, az engedelmes cselekvés csak a má-
sodik lépés.

Az „Ábrahám fi ai” kifejezés a vérségi kapcsolatot fe-
lül író lelki rokonságra vonatkozik. Az ősatyára hivatko-
zó előjogokat meghaladta egy egészen más minőségű kap-
csolat, ahol a hit alanyi jogán jön létre a közösség Isten-
nel és mindazokkal, akik Ábrahámhoz hasonlóan kortól, 
nemtől, társadalmi helyzettől, korábbi meghatározottsá-
goktól függetlenül rábízzák magukat Istenre. Ez a minden 
más előfeltételtől és kötöttségtől mentes, a „megigazulás-
ra”, az üdvösségre irányuló meghívás pedig Jézus Krisz-
tuson keresztül jutott el a galatákhoz is – és nem melles-
leg hozzánk is. A benne való hit teszi elérhetővé Isten ré-
szünkre felkínált kegyelmét.

Az „Írás” természetesen az Ószövetségre utal. Az „elő-
relátás” pedig nyilván Isten előrelátása, mégis kiolvasható 
a Bibliából, amely Isten kijelentett szava, igéje és meglepő 
jellemző vonása, hogy emberi reménységeket, elgondolá-
sokat, vallásos gyakorlatot is messze felülíró módon előz 
be minden várakozást. Ezen a ponton még munkaévünk 
témáját, az áldás kérdését is bekapcsolhatjuk, hiszen szin-
tén magával ragadó, hogy már az ősatyának tett ígéret is 
minden nép számára szélesre tárt kapu. Ez a szédítő táv-
lat még ma is könnyen szétfeszíti szűkkeblű kereteinket.

A hitből élők világa Ábrahámmal együtt szemben áll a 
törvény sillabuszai között, mint valami végeláthatatlan lel-
ki-szellemi piramisban elvesző vallásossággal. A „törvény 
cselekedeteiben bízók” kifejezés árulkodik nagyon tömö-
ren arról a vitaszituációról, amely Pál és a levél címzett-
jei között kialakult. A galaták ugyanis hajlani kezdtek ar-
ra a véleményre, hogy az ószövetségi törvények betartása 
vezeti őket az üdvösségre. Pál itt nagyon tárgyilagos, sőt 
kifejezetten kemény hangot üt meg. Nem sokat köntörfa-
laz, kertelés nélkül kimondja, hogy a törvényben bizako-
dók átok alatt vannak. 5Móz 27,26-ot idézi érvként, hogy 
kiderüljön, a törvényből nem lehet mazsolázni, válogatni. 
Ha erre építenek, akkor minden aprólékos előírását komo-
lyan kell venni és be kell tartani. Nincs apelláta, mert aki 
nem cselekszi meg maradéktalanul a törvényt, az átkozott 
– ahogy ez az ige mondja. Aki ezen az úton indul el, annak 
következetesen végig kell menni rajta. 

Az apostol állásfoglalása világos és nyilvánvaló; a tör-
vényt nem lehet betartani, így nem is lehet az üdvösség 
útja sem a galaták, sem mások számára. Ezt pedig újabb 

idézettel – Hab 2,4b – támasztja alá, ami nemcsak itt az 
érvelés során, hanem sok száz évvel később Luther és kö-
vetői számára is újra felfedezett igazsággá, szinte mottó-
szerű üzenetté vált. „Az igaz ember hitből fog élni.” A pró-
fétai ige szintén nem mond semmit a törvény cselekedetei-
ről mint az üdvösség feltételéről.

A 12. vers az előzményeket erősíti meg. A törvény igé-
nye az, hogy az ember betartsa. Ha valaki az üdvösség út-
jának tekinti, végig kell járnia. Ez a megoldás nem a hit 
alapjára épít, nem Isten megváltó irgalma, hanem a vallá-
sos ember teljesítménye áll a középpontjában.

Az arkhimédészi, Isten és ember megromlott viszonyá-
ban minden bekötött helyzetet, fi xációt a helyéről kimoz-
dító pont Pál szerint a kereszt abszurdnak tetsző, botrá-
nyos, mégis hatékony eszköze. Különös módon az „átok” 
lesz a kulcsfogalom, amelyen keresztül ezt érthetővé, meg-
ragadhatóvá teszi. Rendkívül provokatív, hogy Krisztusról, 
a Felkentről, a Messiásról beszél úgy, mint aki „átokká lett 
értünk”; szokatlan, hívő zsidó ember számára blaszfémiá-
val felérő a gondolat, hogy a Messiás a halálával váltja meg 
az embereket. Az érvelés lényege, közepe pedig éppen ez, 
hogy a kereszt Isten üdvtervének döntő eseménye, amely 
helyreállít és felülír minden korábbi sérülést, szakadást, 
hiá tust, amelyet a bűn, a gonosz hatalma okozott. Ezek fog-
ságából és a törvény átka alól vásárolt ki mindannyiunkat 
Krisztus. Hiszen a törvény rámutat az ember bűnére, ér-
vényben tartja az átkot, amelynek érvénye halálos fenye-
getés a számunkra. Ez alól az átok alól szabadít fel Krisz-
tus, azáltal, hogy a kereszten magára veszi a bűnt. Ő maga 
lesz átokká, hogy mi mentesüljünk a fenyegetettség terhe 
alól. Ezen a leglenézettebb helyen, emberileg a legmélyebb 
ponton vitte végbe Isten a tervét, a megváltás csodáját, az 
ember felemelését önmagához.

Az utolsó versben mindennek a céljáról, az Isten mun-
kája nyomán válogatás nélkül minden nép számára elérhe-
tő üdvösségről hallhatunk. Az áldás az átokmotívum pár-
ja, ellentéte. Senki sincs kirekesztve, mindenki megragad-
hatja, aki hittel Istenre bízza önmagát, a sorsát, a jövőjét. 
Az ábrahámi áldás Jézus Krisztusban ér el hozzánk, a ben-
ne való hit kapcsolódási felületén keresztül. Ez az a drága 
kincs, amelyet nem szabad elveszíteni azoknak, akik egy-
szer már ráébredtek Isten egyedülálló ajándékára, legye-
nek azok a galaták vagy a reformáció örökösei. Mindany-
nyian az ő kimozdító, felemelő irgalmának a kezdeménye-
zettjei, asztalának vendégei vagyunk.

Igehirdetési vázlat – A szószék felé…

Arkhimédész ókori görög fi zikus nevéhez számos talál-
mány fűződik, az aritmetika, a geometria, a fi zika, a sta-
tika, a mechanika és a csillagászat területén egyaránt újat 
alkotott.
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Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap a

Ő építette azt a „csavart”, amely a vízszintessel 20-25 
fokos szöget bezáró fémtengelyhez rögzített, spirál alakú-
ra hajlított üvegcső vagy vastag menetű csavar. Alsó végét 
víz alá merítik, a másik vége a víz szintje fölé ér. Ha a be-
rendezést egy hajtókarral a hossztengelynél megforgatják, 
akkor a spirálba kerülő víz minden forgatásnál egy menet-
tel magasabbra kerül, és végül kifolyik belőle. A felfedezés 
a kor technológiai fejlődése szempontjából igen fontos ta-
lálmánynak bizonyult, a Nílus-deltában a mai napig hasz-
nálják az ezen az elven működő rendszereket.

Csigasoráról Plutarkhosz leírja, hogy segítségével egy 
teljes felszereléssel és katonákkal teli hadihajót is el lehe-
tett mozdítani a helyéről.

Az emlékezet úgy őrizte meg, hogy fürdés közben jött 
rá a felhajtóerő elvére, a kádból kiugorva meztelenül ro-
hant végig az utcán, azt kiáltozva: „Heuréka!”

„Ne zavard köreimet!” – talán ez volt az utolsó monda-
ta közvetlenül halála előtt, mikor a homokba rajzolt ábráit 
egy római katona összetaposta.

A legtöbbünknek azonban talán éppen az emelőszerke-
zeteihez kapcsolódó, szállóigévé vált magabiztos kijelenté-
se jut eszünkbe: „Adjatok egy fi x pontot, és én kifordítom 
sarkaiból a világot!”

Pál apostol nem a magabiztosságban, pláne nem az el-
bizakodottságban látja az ember jólétének, jó létének, üd-
vösségének a garanciáját. Sokkal inkább az Istenben biztos 
Ábrahámot, a hit hősét állítja elénk mint az Isten világával 
való kapcsolódás kortól független modelljét. Az értelmes 
bizalom (ahogyan Jörg Zink fogalmazza ezt meg), a Krisz-
tusra építő reménység az a nagyszerű ajándék, amely nem 
vak hit, nem a fundamentalizmus és nem a törvénykegyes-
ség zsákutcájába vezet, hanem a találékony szeretet lehető-
ségét nyitja meg előttünk. Bármi is jöjjön szembe velünk, 
tudhatjuk, Isten értünk Krisztus keresztjét tette fi x pont-
tá ebben a világban, és minden csak ehhez képest létezik. 
Ő elengedett mindent, hogy nekünk is legyen esélyünk el-
engedni halálfélelmünket, reménytelenségünket, aggo-
dalmainkat, bűneinket. Az arkhimédészi pont már adott.

Nádas Péter még 2018-ban megjelent könyve, Az élet sója 
a baden-württembergi Schwäbisch Hall városka történeté-
ről, benne a reformáció érlelődési folyamatáról és Johannes 
Brenz megújító munkásságáról szól. A lassan kibontakozó 
elbeszélés hangsúlyos, jelképes eleme a különböző korszakok 
nyomait magán viselő Szent Mihály-templom, amely azon-
ban különös módon éppen a protestantizmus idején nem 
változik. A város főtemplomának igazi meglepetése, hogy 
ennyi képet, freskót, mellékoltárt, szentségtartót, szobrot 
luthe rá nus templomban nem nagyon lát máshol a látogató. 
Ezek az értékek nem estek a képrombolás áldozatául, nem 
törték össze, nem égették el őket. Ez pedig leginkább éppen 
Johannes Brenznek és társainak volt köszönhető, akik épí-
tettek, és nem romboltak. Modern felfogású iskolát alapítot-
tak, és felemeltek nincstelen sorból érkezőket, kórházat és 

szociális hálózatot hoztak létre. Azon voltak, hogy minden, 
amit csinálnak, az evangélium szabadságához igazodjon.

Így történhetett az is, hogy nem engedtek az erőszak-
nak, és a városban a képrombolás is elmaradt – meséli az író. 
„Mert nemcsak a pápának, a püspököknek és a császár nya-
kukra küldött fegyveres hordáinak nem engedtek, hanem a 
saját hittársaik hisztériát árasztó radikálisainak sem.” Egysze-
rűen azt a fi x pontot találták meg, amelyet mi sokszor olyan 
nehezen fedezünk fel, pedig kétezer éve sarokpont, sarokkő.
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 Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap

f Fil 2,12b–13

Igehirdetési előkészítő

Koordináta-rendszerben, avagy a krisztusi életpályamodell

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnapon Agen-
dánk két fő gondolata: „Járjunk elhívatásunkhoz méltó-
an”, „Megszentelt életben”. 

E vasárnap ebben az évben november 3-ra esik. Minden 
bizonnyal túl vagyunk az október 31-ei reformációi meg-
emlékezéseken, majd a temetői istentiszteleteken, evangé-
likus vagy éppen ökumenikus keretek között. A következő 
héten már befordulunk a célegyenesbe, hiszen az a Szent-
háromság ünnepe utáni utolsó előttit megelőző vasárnap, 
ítélet vasárnapja.
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zatos tiszteletadás általi egységre való buzdítását a fi lippi-
eknek, akik eddig engedelmesen hallgattak rá.

12b–13: A parancs közösségi, mindenki számára érvé-
nyes. A „félelemmel és rettegéssel” szokványos ószövetsé-
gi kifejezés, amely Pál leveleiben az embertársunk előt-
ti alázatos és szerény viselkedésre utal (lásd még 1Kor 2,3; 
2Kor 7,15), és az Isten előtt álló ember lelkiállapotát írja le. 

Krisztus szolgálatából nemcsak az embernek a másik 
emberért való szolgálata következik, hanem az embernek 
a maga felé irányuló szolgálata is: munkálni kell a saját üd-
vösségét. A két szolgálat szervesen, elválaszthatatlanul ösz-
szetartozik, nem különíthető el egyik a másiktól.

Munkáljátok a ti üdvösségeteket! Félelemmel és rette-
géssel! Hogy írhat Pál ilyet? És még hozzáfűzi: azért tegyé-
tek mindezt, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind 
az akarást, mind a cselekvést. Hogyan tudjuk ezt a kettőt 
egymás mellé tenni? Problémánk adódhat, hiszen:

– vagy Isten munkál mindent, objektíve az üdvöt, szub-
jektíve az akarást, és akkor nem kell tennünk semmit, hi-
szen minden kegyelem;

– vagy magam viszem véghez üdvösségemet, amely az 
én tettem, és akkor azoknak van igazuk, akik ezt mond-
ják: Istenben csak megítélőjét látjuk annak, amit az em-
ber tesz vagy nem tesz.

Pál a két igazságot nem egymás mellé állítja, hanem egy-
mással összekapcsolja: a mi félelemmel és rettegéssel vég-
zett munkánknak Isten munkájában van az alapja. Mivel 
Isten viszi véghez az akarást és a cselekvést bennünk, azért 
vigyük félelemmel és rettegéssel véghez a mi üdvösségün-
ket. De lehetetlen az is, hogy ne a legnagyobb megillető-
déssel tegyük ezt, amikor a világmindenség hatalmas Ura 
a munka gazdája. Pál erre tanítja a fi lippibelieket, hogy az 
a szorongás helyénvaló, mert ráébreszt bennünket saját fe-
lelősségünkre. 

A perikópa megértése

Már a 9. vers elején is megjelenő „ezért” kötőszónak több-
szörösen lényeges szerepe van a fejezetben. Szinte a sarok-
vas feladatát tölti be a himnusz szerkezetében és gondolat-
menetében, valamint a hozzá kapcsolódó vasárnapi igében. 

A himnusz Krisztus életútját tárja a gyülekezet elé. En-
nek az útnak két iránya van: a mennyből a földre és a föld-
ről a mennybe. Ebben a koordináta-rendszerben vajon mi 
hol találjuk meg a helyünket, egyéni és közösségi értelem-
ben egyaránt?

Igehirdetési vázlat

Az elmúlt pár évben már-már szitokszóvá vált és az élet 
mindenfajta területére begyűrűzött a kifejezés: életpálya-

Kissé „skizofrén” a helyzet, mert rövid időn belül kell 
erősíteni a lutheránus identitástudatot, hirdetni a halál 
felett is diadalmas Urat, és meglóbálni a hívek (köztük a 
magunk feje felett is) a fejszét, testünket pedig készíteni a 
Márton-napi libavacsorára és újborra. A gyülekezet tagjai-
val együtt gyors egymásutánban kell belehelyezkednünk 
a megújulás – elmúlás – engedelmesség – ítélet, avagy az 
evangélium ünnepe – a győzelmes egyház ünnepe – com-
munio – szétválasztás vonalába. 

Amit a textusról tudni kell

A fi lippi gyülekezetről ApCsel 16-ban olvashatunk. Pál 50 
tavaszán Szilász és Timótheus kíséretében érkezett Filippi-
be rövid időre. Igehirdetése nyomán egy kicsi, főként asz-
szonyokból álló gyülekezet alakulhatott. Az első megtérés 
Lídia bíborárusnő nevéhez fűződik, akinek a hajléka lett 
a gyülekezet középpontja. Pál szolgálata miatt rövidesen 
ellentét támadt, amely bezárásához vezetett. Pál, miután 
kiszabadult, elutazott a városból. Távozásakor Lukács a 
gyülekezetben maradt, s valószínű, hogy ő lett a gyüleke-
zet első vezetője és gondozója. 

Amikor Pál a levelet írja, hosszabb ideje fogságban van. 
A gyülekezet tudott a fogságról, és adományt küldött neki. 
A levél írásának egyik célja az, hogy az adományt nyug-
tázza és megköszönje. Mindemellett a gyülekezet helyzete 
is okot adhatott az írásra. Nem annyira a gyülekezet belső 
nehézségei, mint inkább a kívülről fenyegető veszedelmek 
és kísértések teszik szükségessé, hogy állhatatosságra és a 
lelki egység megőrzésére hívja fel a fi gyelmet.

Tartalmi tekintetben a Filippi levél Pál legszemélyesebb 
levelei közé tartozik. A fogságon és próbatételeken győze-
delmeskedő öröm egyik levelében sem hangsúlyos annyi-
ra, mint ebben a levélben.

A vasárnapra kijelölt textus a hivatalos kiírás szerint a 
12. vers második felétől indul. A magyarázatban azonban 
én hozzávettem a vers első felét is. 

A 12. vers így kezdődik: „Ezért tehát…” Mint ahogyan 
egy kisgyermek is naponta milliószor felteszi nekünk a 
„miért?” kérdést, és Fluimucil Ábel történelemben való 
felbukkanása óta tudjuk, hogy erre nincs kielégítő válasz. 
„Ezért…” – írja Pál, és minden jóérzésű, kíváncsi olvasó-
ban felmerülhet a kérdés: de vajon miért? Igehirdetésünk-
re készülve talán érdemes az előző fejezet végén találha-
tó jól ismert, a fi lippi levél központi részét alkotó „Krisz-
tus-himnuszt” végigolvasni és végiggondolni, hiszen ehhez 
kapcsolódóan fejti ki tanítását Pál apostol.

12a: Pál egy klasszikus retorikai eszközt alkalmazva 
nyitja meg gondolatának következő egységét. A jóindulat 
elnyerése (captatio benevolentiae) jelentős azokon a helye-
ken, ahol a beszélő – vagy jelen esetben író – megindokolja 
megszólalását. Pál is dicsérő szavakkal erősíti meg az alá-
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modell. Ez alól egyházunk sem képez kivételt, de vajon a 
LÉM okozta megfelelési és pontgyűjtési kényszer átültet-
hető-e (valószínűleg költői a kérdés…), egyáltalán szüksé-
ges-e átültetni a keresztény életünkre, hitünkre, Istennel 
való kapcsolatunkra?

Milyen is a helyes, megszentelt, keresztény elhívatá-
sunkhoz méltó élet, amelyről Pál még a fogsága idején is 
örömmel tesz bizonyságot? Honnan jön a börtönben való 
félelem és rettegés közben is az erő? 

Tudjuk, sehonnan máshonnan, mint Krisztustól. Ezért 
tesz róla bizonyságot Pál is. Arról a Jézusról, aki magára 
vette az emberi lét szolgai formáját, s közben mindhalá-
lig engedelmes volt. Pál hangsúlyozza, hogy Jézus mindezt 
önként vállalta. A kereszthalál megalázó és fájdalmas vol-
ta még jobban megerősíti az olvasóban Krisztus engedel-
mességét. „A kereszten végleg nem maradt semmi az iste-
ni életforma dicsőségéből. A halál önmagában még lehet 
szép halál. A kereszthalál azonban a nagy bűnösök botrá-
nyos halála” – írja Cserháti Sándor.

Amit Jézus vállalt, az nem öncélú mutatvány, hanem 
Isten dicsőségének szolgálata.

A mélységbe vezető úton Krisztus az események cselek-
vő alanya, aki a fokról fokra történő alászállást szabad el-
határozásából vállalja. A felfelé vezető útján azonban egye-
dül Isten a cselekvő.

Egyéni pontgyűjtés?

Hát most akkor ki munkálja a mi üdvösségünket? Kitől 
függ az, hogy egy ember, aki beleszületett a kárhozatba, 
átkerüljön az Istennel való közösségbe, az üdvösségbe, és 
ez értelemmel, tartalommal töltse meg már ezt a néhány 
évtizedet is, amit itt tölt, és örök életet ajándékozzon ne-
ki. Kitől függ ez?

Ha Isten az, aki munkálja bennünk mind az akarást, 
mind a megvalósítást, akkor miért kezdi azzal az apostol, 
hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvössége-
teket? Ha meg tőlem függ az, hogy fogok-e üdvözülni, akkor 
miért említi ilyen hangsúlyosan, hogy Isten az, aki munkál-
ja bennetek mind az akarást, mind a megvalósítást? Nyil-
vánvalóan szembekerül itt Isten szabad döntése és az ember 
felelőssége. Ajándék az üdvösség, vagy pedig meg kell dol-
goznom érte, és tőlem függ, hogy megszerzem vagy nem?

Csapatmunka?

Pál hangsúlyozni kívánja ugyanis, hogy képmutató dolog 
csupán a más üdvösségéért aggódni. Az egész gyülekezet 
üdvös állapotát kell minden gyülekezeti tagnak szem előtt 
tartania. Ne gondoljuk tehát, hogy mindenki csak a maga 
üdvösségével törődik!

Vajon hogyan fér meg egymás mellett a saját életünk-
ben az egyéni törekvés és a közösségben szolgáló szeretet?

Közös rendszerben?

A feltételek – ha úgy tetszik, a játékszabályok – azonosak 
mindannyiunk számára. 

Ugyanabban a koordináta-rendszerben kell magun-
kat egymáshoz és Istenhez viszonyítva is elhelyeznünk. 
A koordináta-rendszer x és y tengelyét szimbolikusan is 
érthetjük: Krisztushoz mérten, mérve vizsgálva egyéni és 
közösségi életünket.

További, átgondolásra ajánlott kérdések:

• Ezért… de miért is?
• Félelem és félelem között is van különbség
• Engedelmesség és tanúságtétel a világ előtt?/!
• Cselekvés és akarás Istenhez viszonyítva vagy egy-

máshoz viszonyítva

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Mt 22,1–14; 1Móz 8,14–22

Énekek

EÉ 445, 448

Illusztráció

VERS

Pilinszky János: Átváltozás

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

GONDOLAT

Ha a geometriából hozok egy hasonlatot, akkor gondol-
junk arra, hogy a gömb olyan test, amely háromdimenziós 
térben látszik gömbnek. De ha ugyanezt a kétdimenziós 
síkban ábrázoljuk, az egy kör. Vagy ha nagyon pici, ak-
kor egy pont. Ezen lehet vitatkozni, egymást győzködni, 
hogy ugyan ne magyarázz nekem, ez gömb, nézd meg, 
de aki csak két dimenzióban gondolkozik, az azt mondja: 
ne magyarázz nekem, látod, hogy kör. Isten pedig vég-
telen dimenziókban gondolkozik. Nem tudjuk felérni az 
ő gondolatait.
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TÖRTÉNET

A történet Charles Blondin híres francia cirkuszi mu-
tatványosról szól a 19. században, aki egy hosszú acél-
kábelt feszített ki a Niagara-vízesés fölött. Erős szélben 
is biztonsági védőháló nélkül járkált, futott, sőt táncolt 
a kötélen az őt fi gyelő óriási tömeg ámulatára és gyö-
nyörűségére.

Egyszer fogott egy téglával megrakott talicskát, és az-
zal ejtette ámulatba a tömeget, hogy könnyedén áttolta a 
kötélen a vízesés egyik szélétől a másikig. Ekkor Blondin 
odafordult a tömeghez, és azt kérdezte tőlük: 

– Hányan hiszik el, hogy ebben a talicskában egy em-
bert is át tudok tolni a kötélen?

– Elhisszük! – kiáltotta szinte egyszerre a tömeg.
– Ha valójában elhiszi valaki, akkor üljön bele, és én 

áttolom. Van-e valaki, aki szívesen vállalja? 
Amilyen gyorsan a magasba emelkedtek a kezek, ugyan-

olyan gyorsan ereszkedtek le. Szavait néma csend követ-
te. Egyetlen néző sem akadt, aki vállalkozott volna a haj-
meresztő mutatványra, és az életét Blondinra bízta volna.

Az emberek csak a fejükkel intettek nemet. Ám ek-
kor egy kisfi ú ugrott elő a sorból, és odaszaladt a mutat-
ványoshoz.

– Én beleülök a talicskába! – jelentette ki bátor han-
gon. A tömeg felmorajlott, ő pedig teljes nyugalommal 
beleült a talicskába. Mélységes csend volt, míg át nem 
értek. Csak amikor befejeződött a mutatvány, akkor tört 
fel a hatalmas taps. A földet ért gyermeket körülvették 
a felnőttek:

– Nem féltél? Nem izgultál? Honnét merítettél ekko-
ra bátorságot? 

A gyermek nyugodt mosollyal az arcán a kötéltáncos 
felé mutatott:

– Ő az én apám!
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 Szentháromság ünnepe után utolsó előttit 
megelőző (ítélet) vasárnap

f Lk 11,29–35

Igehirdetési előkészítő

Az ő fénye felé

Az Úr eljövetele előtt kicsivel. Az egyházi esztendő vége 
felé. Örök élet, reménység, ítélet. Ezeket a szavakat ízlel-
getem először. Ítélet, reménység, örök élet. Valami fura 
szorongás jár át, mikor ezt a szót hallom vagy olvasom, 
hogy ítélet. Csak cikáznak a gondolatok, érzések, élet-
helyzetek. Van-e egyáltalán valami jó az ítéletben? Hisz 
talán maga a benső élmény, hogy nem jól tettem vagy 
nem megy, már maga egy ítélet. Tudom, hogy elvesztem. 
Ki kell ezt még mondani? Ismét? Kell az ítélet? És a nagy 
kérdés, hogy ki ítélhet. Van-e jogom arra, kötelességem 
és feladatom-e az, hogy bármikor, bárkire ítéletet mond-
jak vagy mondjunk? Nem elég, hogy ha bánt, akkor vagy 
megbocsátok, vagy kilépek az életéből? Mert nem az én 
feladatom az ítélet. 

Amit a textusról tudni kell

Jézus magát Jónáshoz hasonlítja, pontosabban azt mondja, 
hogy Jónás is jellé vált a niniveiek számára, ahogy ő maga 
is jellé válik ennek a nemzedéknek. Gonosz nemzedékként 
említi őket, akik jelet követelnek, de nem adatik nekik más 
jel, mint Jónás próféta jele. Érdekes és számomra örömteli, 
hogy Jézus Jónáshoz hasonlítja magát. Jónás próféta szá-
momra teljesen emberi. Lázad, nem akar menni Ninivébe, 
egészen másfelé megy, küzd, értetlenkedik végig a törté-
netben. És mégis teszi, ami a küldetése. Mintha kicsit be-
látnánk a kulisszák mögé. Kívülről, kicsit távolabbról azt 
is mondhatjuk, hogy végül is Jónás elment, elmondta, amit 
kellett, a niniveiek megtértek, és Jónás elvégezte a feladatát. 
De a könyve betekintést ad abba, hogyan is éli meg Jónás 
azt a küldetést, amelyet nem lehet isteni erő, isteni hívás 
nélkül végezni. Elképzelem, ahogy Jónás ott áll a nagy-
városban, mondjuk a főtéren, és elkezdi mondani, hogy 
negyven nap, és elpusztul Ninive. Mintha kiállnék Sop-
ronban a Fő térre, és elkezdeném hangosan kiabálni vagy 
egy mikrofonba mondani, hogy kedves soproniak, negy-
ven nap, és kész, vége. Azt hiszem, sejtem, milyen lenne a 
fogadtatás. De, ami ezt megelőzné bennem, az a félsz, hogy 
most tényleg álljak ki? Van ennek értelme? És igen, van, 
mert az Isten szavának van ereje és hatása az emberi élet-
re. Esélytelen, logikátlan, butaság, nincs is hozzá kedv, és 
mégis hat az Isten szava. 
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Aztán megtérnek a niniveiek, és Jónás ismét bosszan-
kodik, és el is hiszem. Vagy megértem legalábbis. Mint egy 
bukott szabadságharcos, aki megy nagy elánnal, és puff , 
nesze semmi, fogd meg jól. Hát erre volt ez a nagy felhaj-
tás? És panaszkodik, és nem nyugszik meg a könyv, a tör-
ténet végén sem. Nincs feloldás, hogy Jónás békére lel, vagy 
elfogadja a helyzetet. Semmi ilyesmit nem olvasunk. Jónás 
utolsó szavai ezek: „Igazam van! Haragszom mindhalá-
lig!” Jónás mégis jellé vált, és a textust tekintve ez a lénye-
ge a jónási párhuzamnak. Hogy az Isten szava élő és ható. 
Az Isten terve élő és ható. Ez maga a jel, a hit jele. És er-
re a hívó, szerető szóra tud az ember megtérni hozzá. Jé-
zus a jel maga. Az Isten legnagyobb jele. Jézus azt mondja, 
hogy gonosz ez a nemzedék, mert jelet követel. Mindig bi-
zonyítékot akar, mindig érteni akar, ahelyett, hogy a szív-
vel és a lélekkel látna. 

Itt kapcsolódik be a textus második fele, amikor Jézus 
a lámpásról és a látásról beszél. Egy pici gyertya fénye is 
ad annyit, hogy látni lehessen. Hogy ne tévedjünk el. „Lá-
bam előtt mécses a te igéd” – olvashatjuk a 109. zsoltárban. 
Nem látni mindent, de az utat igen. Nem látni az egész szo-
bát, de a lényeget igen. Annyit, amennyire szükségünk van. 
Nem értjük mindig az Istent, rejtőzködik is, érthetetlen is, 
de Jézusban a lényeget lehet látni. Erre utal Jézus, mikor 
azt mondja: „Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság 
sötétséggé ne váljon.” (Lk 11,35) Talán gondolhatunk arra, 
vagy átkeretezhetjük úgy is, hogy vigyázz, és legyen nyitva 
a szemed. Lásd a lényeget. Azt a kicsi fényt, ami elvezet az 
úton. Nem mindent, de hidd, hogy látod azt, amit látni kell. 

A perikópa megértése

A niniveiek és Dél királynője feltámad, és elítéli ezt a nem-
zedéket, mert ők megtértek, nem úgy, ahogy ez a nemze-
dék. És itt ismét szembejön velünk az a kérdés, hogy mi is 
a megtérés. A metanoia – odafordulás a fény felé. Sokszor 
teszünk a megtérés mellé valami erkölcsi elvárást, hogy aki 
megtért, az az ember tökéletes, nem vétkezik, vagy jobb 
emberré válik. Ilyet egy hívő ember nem csinál, nem tesz. 
És máris közelebb kerültünk a vasárnap témájához, hogy 
ki is az, aki ítélhet. Számomra a metanoia, az odafordulás 
nem jelent mást, mint azt, hogy odafordulok. Ha az em-
ber egy utcai lámpa alatt áll, akkor nincs árnyéka. Csak 
amikor távolodom a fénytől, akkor nő meg az árnyékom. 
A fényben nincs árnyék, és a világosság és a lámpás éppen 
erről szólnak, hogy lássuk a lényeget. Mert aki fényben van, 
láthatja, hogy a másik még sötétségben van. De a kérdés 
megmarad: szólhatok-e? Ő sötétségben van-e? És én a vi-
lágosságban vagyok-e? Számomra szorosan a megtéréshez 
tartozik a bűn fogalma, a hamartia, a célt tévesztett élet. 
Nem az erkölcsi kérdés a lényeg, hanem az, hogy állapo-
tunkból, emberi létünkből fakadóan célt tévesztettünk. Ez 

az ember drámája. Az ember tragédiája. A világosságban 
való járás számomra nem más, mint az, hogy ezt felisme-
rem és tudom és tudatosítom. Hogy eltévedtem, végérvé-
nyesen, és így is maradok, de a kegyelem az, hogy hihetem, 
hogy az a fény, amelyet Jézus hoz, a szívvel való élet látni 
enged mégis többet, mint amit a szem enged. 

Igehirdetési vázlat

Ítélet

Ítél, megítél, elítél. Szorongást keltő szavak ezek. Talán a 
megítél egy kicsit enyhébb. Megítélem, hogy nekem ez vagy 
az tetszik-e, jó-e a számomra? Mégis nehezen engedhető 
a szívig, mert alapvetően nem jó érzéseket társítunk hoz-
zá. Bűntudat keletkezik, szégyenérzet, és máris lehajtott 
fejjel kullog az ember. Lehet-e, szabad-e az ítéletre más-
képp gondolni? Érdekes lelki jelenség, hogy bűntudatban 
és szégyenérzettel nem tudunk lelki munkát végezni. A szé-
gyenérzet, akár a lelki érettséget tekintve is, csak blok-
kol, nem hatékony, nem segíti a fejlődést. Mégis milyen 
sokszor szégyenítjük meg a másikat! Ahelyett, hogy – ha 
nem tetszik, amit a másik tesz – valahogy rendeznénk a vi-
szonyt-kapcsolatot, vagy elengednénk a másikat az útjára, 
hisz ha valaki bánt, akkor abban a viszonyban nem baj, ha 
nem maradunk benne. Útjára bocsátjuk. Erre mégis olyan 
sokszor mondunk úton és útfélen ítéletet, és tesszük a szé-
gyenfoltot a másikra. Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Most mégis 
azt olvassuk, hogy lesznek ninivei férfi ak és Dél királynő-
je, aki elítéli a nemzedéket. Mit kezdjünk ezzel a látszólag 
ellentétes mondattal? 

Talán a textusban más ítéletről van szó. A megértés íté-
letéről. Az aha-élményről, hogy most már látom a világos-
ságban, hogy mennyire piszkos vagyok. Jézus munkássá-
gában számtalanszor előjön, hogy nem a bűnös, eltévedt és 
alázatos embert ítéli meg, hanem egyrészt a bűnt, másrészt 
azt az embert, aki azt hiszi, hogy jobb vagy több, erkölcsö-
sebb, és jogában áll ítélkezni. Aki kényszeríteni akar, köve-
tel, és magát Istenné emeli. Jézus ezt a fajta attitűdöt nem 
hagyja, nem engedi, mert az ítélet, hogy ki tartozik hozzá, 
ki bízik benne, az isteni privilégium, nem az ember dolga. 
A hitetlen nemzedékkel, akár a maival is az a baj, hogy lát-
ja, láthatja a világosságot, de azt mondja, hogy sötét van. És 
persze leginkább nem benne, az ítélkezőben van sötét, ha-
nem a másikban. Letagadja a saját sötétségét, és nem me-
ri vállalni, hogy eltévedt, elveszett ember.

De íme, itt nagyobb van Jónásnál

Jézus szava, tette, megjelenése és üzenete nagyobb. Ésszel 
nem megérthető és felfogható, sokszor nem értelmezhe-
tő. Ő látja az egészet, mi, emberek nem. Mozaikokat, kis 
elemeket, részleteket látunk csak. Ezért sem jó átvenni az 
ítéletet, mert nagyon nem tudjuk, milyen a másik ember 
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cipőjében lenni. Nem ismerjük teljes egészében a helyzetét, 
lelkét és az Istennel való viszonyát sem. Jézus nagyobb a 
mi emberi tudásunknál. De egyvalamit, a legfontosabbat 
átadja. Az élet és az élete lényegét. A fényt. Amire tekintve 
mégis tudunk közlekedni, tájékozódni és hozzá közel men-
ni. Felé menni. Az ő fénye felé. A ruhám marad piszkos, a 
testem izzadt, a sebek maradnak a hátamon, a hallásom 
sem lesz jobb, ember maradok, mégis látom, hogy nekem 
merre kell mennem. És nekem kell mennem, nem a másikat 
erőszakkal lökni, hogy nem, nem, neked kell arra menni! 

Nekünk kell a fény felé menni, és látni merni a vilá-
gosságot.

A lámpás és a szem

A lámpást nem érdemes eltakarni. Eléggé logikusan hang-
zik. A lámpás lényege éppen az, hogy világít. Fényt ad. Per-
sze nem mindig könnyű a fényben, hisz akkor és abban lehet 
látni a piszkot és a koszt, az ágy alatt a porcicákat. Mégsem 
érdemes elrejteni. Mert attól a szenny nem tűnik el, és mi, 
emberek és én magam is, ugyanakkor beverem a lábam az 
ágyba. A fény felé érdemes menni, hogy szűnjön a sötétség. 

És még valami…

A szem, a fókusz, hogy merre is vetem a tekintetem. A vi-
lágosság létezik. A világosságban a piszok létezik, és a vi-
lágosságban az ember mégis kegyelmet nyer. De az ránk 
van bízva, az a mi feladatunk, hogy odafi gyelünk-e, vagy 
becsukjuk a szemünket. Egyszer olvastam valahol, hogy 
mi a piszok defi níciója. Piszok mindaz, ami nincs a he-
lyén. A vaj a nadrágon piszok, a kenyéren jó helyen van. 
A homok a sivatagban rendben van, a szememben piszok, 
mert nincs a helyén.

A fény és a világosság hív minket is. Arra, hogy lássuk 
emberi drámánkat, elveszettségünket, botlásunkat, és kér-
jük Jézust, hogy öleljen át minket.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

1Th essz 4,13–18; Jób 14,1–12

Énekek

EÉ 495, 499

Illusztráció

ZENE

Fényességedbe én sötéten érkezem…

VERS

Petőfi  Sándor: Dicsőséges nagyurak (részlet)

Nemes urak, ha akartok
Jőjetek,
Itt a kezünk, nyujtsátok ki
Kezetek.
Legyünk szemei mindnyájan
Egy láncnak,
Szüksége van mindnyájunkr’ a Hazának.
Nem érünk rá várakozni,
Szaporán,
Ma jókor van, holnap késő
Lesz talán.
Ha bennünket még mostan is
Megvettek,
Az uristen kegyelmezzen
Tinektek!
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