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Kedves Olvasó!
Az ember hitében időn és történelmen kívülivé válik, és 
ezáltal lesz Krisztussal egyidejű, azaz „Krisztus kortár-
sa lesz”. Az örök viszont jelenvaló, azaz egyidejű – álla-
pítja meg Gyenge Zoltán A hit identitása Kierke gaard 
fi lozófi ájában című munkájában. Ebből az a mindenki 
számára érdekfeszítő kérdés adódik, hogy hol ragadha-
tó meg ez a jelenvalóság, illetve egyidejűség. 

Tanulható-e a helyes konfl iktuskezelés? És ha 
igen, akkor milyen eszközök állnak rendelkezésünk-
re? Sági Andrea dolgozatában a mediáció tantárgynak 
a teológus-lelkész szakos egyetemi alapképzés tanter-
vébe való bevezetése indokoltságát vizsgálja. A diplo-
más pályakövetési rendszer (DPR) keretében online 
módszerrel lefolytatott előzetes kérdőíves kutatások 
és interjúk nyilvánvalóvá tették, hogy lehet létjogo-
sultsága a konfl iktuskezelési alapismeretek (medi-
áció) oktatásának, hiszen a végzett hallgatók mun-
kájuk során rendszeresen kerülnek olyan helyzetbe, 
ahol ezen ismeretek felhasználásával a konfl iktuso-
kat jobban és hatékonyabban tudnák kezelni.

A Figyelő rovatban ezúttal az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemen (EHE) a Magyar tudomány 
ünnepe alkalmából Nyilvánosság és inkarnáció cím-
mel 2018. november 22-én rendezett konferencia ke-
rekasztal-beszélgetésének szerkesztett összefoglalá-
sa olvasható.

 Az igehirdetési előkészítők a Szentháromság ün-
nepe utáni utolsó előtti (reménység) vasárnaptól ad-
vent 4. vasárnapjáig segítik az igehirdető készülését.
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„Én tudom, hogy az én megváltóm él…”
g  T H U R Á N S Z K Y  I S T V Á N

M É C S E S  A  T E  I G É D

Ez a dacos mondat megérint: meghat, átmelegít, lelkesít és 
biztat. Egy szava sem felesleges, minden szava egyformán je-
lentőségteljes. Minden benne van, ami a hitünkben lényeges. 
Rövid hitvallás, amely az egész életet értelmezi, mert eszkato-
logikus távlatba állítja: „…utoljára megáll a por fölött.” Dúlhat 
kint a vihar, letépheti a ruhát, és meztelenné tehet, szakadék 
szélére sodorhat, sőt  a mélybe is leránthat – vagy lehet szél-
csend és tikkasztó fuldoklás, de a belső szent igazságot meg 
nem rendítheti. Így szól az az ember, akinek van Krisztu-
sa. Boldog az az ember, aki így szólhat, mert van Krisztusa.

Olyan könnyű ezeket a szavakat leírni akkor, amikor 
nem fáj semmi, és nem bántja semmi az ember lelkét! 

Jóbot az elképzelhető szenvedések mindegyike sújtja, lé-
nyében megsemmisülve érzi magát. Minden összeomlott: 
önismerete, önbizalma, a világban betöltött helye, kapcso-
latai, elképzelt és felépített jövője – egy kiút van: a halál. 
„Bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz, kinyújtaná kezét, 
hogy elvágja életem fonalát!” Ezt kivárni sincs ereje: „Hon-
nan vegyek erőt a várakozásra? […] Nem vagyok olyan erős, 
mint a kő, nem ércből van a testem. Hát nem kapok segítsé-
get? El van zárva tőlem a szabadulás?” Jób már lelkileg por 
és hamu. Nincs már ereje, tartása, csak keserű gondolatai. 
Szemrehányás, a zavart tudat csapongó képei, múltidézés, 
lázálmok és félig öntudatlan félrebeszélés. Álmatlan, félel-
mekkel teli éjszakák: „Ha lefekszem, azt kérdem: mikor kel-
hetek fel? Hosszú az este, és tele vagyok nyugtalansággal haj-
nalig.” Aztán tiszta pillanatok, nagy igazságok: „Íme, az Úr 
félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem.” 

Mindez így történik ma is. Szemrehányás, elfogadás, 
nagy igazságok és csetlő-botló emberi gondolatok, isten-
káromlás és „Legyen meg a te akaratod!” – ez mind része 
annak a testi-lelki harcnak, amelyet agóniának nevezünk. 
Hány agóniának voltunk kísérői! Hallottuk: hát ennyit ért a 
sok templombajárás? Láttuk: a fájdalom és félelem szűkölő 
gyerekké tesz, ahogyan Jób szűköl, magasságok és mélysé-
gek közt hánykolódik. Mert lelki hánykolódás ez, ahogyan 
a test hánykolódik az ágyon. Ezt is láttuk.

És milyen másképp hangzanak ilyenkor az ismert sza-

vak is! Milyen üresen konganak az egyházi frázisok! Itt 
érzi az ember, hogy a sok rutinná vált fordulat elvesztette 
számunkra valódi tartalmát. Mennyire nem helyénvaló a 
szenvedésben a fecsegés! Milyen sokatmondó: Jób barátai 
„mellette ültek a földön hét nap és hét éjjel; de egyik sem 
szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a 
fájdalma”. Aztán megered a nyelvük, szép és ismert gon-
dolatokat mondanak, amiket Jób csak „egyházi frázisok-
nak” érez. Sok-sok okoskodás hangzik el a barátok szájá-
ból, Jób is beszél, beszél… És eljut a végén oda, hogy „bi-
zony, könnyelmű voltam […], kezemet a számra teszem”. 
Vannak helyzetek, és ez olyan, amikor nincs helye másnak, 
csak gyökeres szónak. Ebben a helyzetben „[m]ents meg 
zuhatag-szájú emberektől, / könyvekbe plántált szó-renge-
tegektől. / Csak gyökeres szót adj…” (Áprily Lajos). És nem 
lehet a végső hitvallást gyökeresebb szavakkal elmonda-
ni, mint ahogyan Jób mondta. Ez a tudás nem felismerés, 
nem „kiszenvedett” igazság. Már Jób boldog előéletében 
is együtt zengett más igazságokkal, ott volt a szó-renge-
teg közt, és zuhatag-szájú emberek szájából is elhangzott. 
A szenvedésben és agóniában azonban egyedül ez maradt, 
mint egyetlen igazság, mint egyetlen erőt adó végső tu-
dás, mint minden életesemény végső értelmezője. Mert a 
legszentebb üzenetet fejezi ki: személyesen ismer az Isten, 
egymáséi vagyunk, ő a Lét és Élet, hiányaimat, gyengesé-
gemet, nyomorultságomat kipótolja, jóváteszi, értem jót-
áll, azaz megszabadít – és ez az én létemnek biztosítéka. 

Hányszor ültem szótlanul – mert féltem, hogy egyházi 
frázisként hat a szavam – haldokló mellett! Legalább Jób 
könyvéből felolvastam volna! Legalább ezt a hitvallást el-
mondtam volna… Mert üres volt a hallgatás is. De az üres 
szavak még elviselhetetlenebbek. A hallgatásban legalább 
a részvét érezhető volt talán, az üres szavak azonban üres 
szívet sejtetnek.

Boldog az az ember, akinek a szenvedésben és majdan az 
agóniában szívéből feltör a nem pátosztalan dacos hitvallás: 
Én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára porom fölött 
megáll. Minél nagyobb a „passiója”, annál nagyobb pátosszal.
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 * A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosítószámú, Az intel-
ligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: 
társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és 
a digitális gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költ-
ségvetése társfi nanszírozásában valósul meg.

A hit identitása Kierkegaard fi lozófi ájában
g  G Y E N G E  Z O L T Á N

*

Előzmények

Kierkegaard hitbeli meggyőződése élete végéig töretlen. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyik legmélyebben hí-
vő ember. Ugyanakkor rendkívül kritikus.

A problémája sokkal inkább az egyházzal, a dán pro-
testáns államegyházzal van, kritikája is erre irányul. A hi-
tet az egzisztáló ember legsajátabb magánügyének tartja, 
amely csak rá és Istenre tartozik. Meggyőződése szerint a 
hit által az egyes hívő viszonya az abszolútumhoz maga is 
abszolút. Ezért bármilyen kritikával is illeti az egyházat, 
és tegyük hozzá: ez a kritika nagyon éles, nem érinti a hit 
kérdését, érvényét és hatását.

Ez külsődleges élettörténéseit tekintve a következőkben 
mutatkozik meg. Az álneves írásai mellett folyamatosan 
jelentet meg a saját neve alatt úgynevezett épületes beszé-
deket. Az első két ilyen beszédet néhány hónappal a Vagy-
vagy megjelenése után adja nyomdába, amivel egyszerre 
akarja „esztétikai és vallási írói produktivitását” reprezen-
tálni (Theunissen–Greve 1979, 39. o.). Az épületes beszé-
dekben egyes, a kereszténységgel összefüggő kérdésekről 
van szó, amelyek alapján azok egy újfajta teológiai dispu-
taként szemlélhetők, de egészen más szerepet töltenek be, 
mint a pszeudonim művek. A pszeudonim művekben fo-
galmazódik meg – főként élete utolsó szakaszában – egyre 
élesebben a dán egyház kritikája. Egy ilyen könyve éppen 
1850-ben jelenik meg, és a címe A keresztény hit iskolája 
(SKS 12). „Szerzője” – A halálos betegség című könyvéhez 

hasonlóan – ugyancsak Anti-Climacus.1 Kier ke gaard ez-
zel azt is kifejezésre kívánja juttatni, hogy immár új alap-
vetésből indul ki. Tulajdonképpen ezzel aztán le is zárul a 
pszeudonimitás korszaka, vége az inkognitónak, olyannyi-
ra, hogy öt évvel később bekövetkező haláláig már csak a 
saját nevén jelentet meg műveket. A kérdés az, vajon miért 
veti le Kierkegaard az inkognitó elrejtő-elleplező funkció-
ját, és miért válik a hangja egyre radikálisabbá. Miért érzi 
úgy, hogy most már saját nevén kell kilépnie az általa min-
dig is távolságtartóan kezelt külvilág elé? A válasz magától 
adódik. Ha jól megnézzük, ekkorra nem csupán az inkog-
nitó tűnik el, hanem Kierkegaard írásainak a hangvétele 
is megváltozik. Talán az irónia kivételével. Az megmarad. 

Ennek okai a következők. Egyrészt: ezek az írások első-
sorban önmagára vonatkoznak, személyes jellegűek, mint 
például az Írói működésem szempontjai vagy az Önvizsgálat 
kortársaknak ajánlva. Ezzel együtt a hangvétel egyre in-
kább egy halálra készülő mártíréhoz lesz hasonlatos, aki le-
számolva a világgal, summázatba akarja foglalni eddigi éle-
tét. Egy mártírnak pedig már nincs szüksége inkognitóra.

1855-ben ismét megjelenteti A keresztény hit iskolája 
című könyvét, változatlan formában. Nem véletlen, hogy 
Kierkegaard Jacob Mynster püspök 1854-ben bekövetke-
zett halála után adja ki újra a művet. Mynster ugyanis rosz-
szallását fejezte ki miatta. Kierkegaard-t éppen a püspök 
temetésén elhangzott sírbeszéd bőszíti fel, amelyet Myn-
ster utódja, Martensen tartott, és amiért egy élesen ironi-
kus cikket meg is jelentett az újságban. Majd 1855 máju-
sa és szeptembere közt új lépésre szánja el magát, ugyan-

 1 Kierkegaard írásainak döntő hányada álnéven jelent meg. Innen 
származik az elnevezés is. Az Anti-Climacus a Filozófi ai morzsákra és 
a Lezáró tudománytalan utóiratra utal, amelynek szerzője Climacus. 
Részletesebben lásd Gyenge 2007.
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is összesen tíz röpiratot jelentet meg A pillanat címen.2 Ez 
már az államegyház elleni nyílt támadást jelenti. Koppen-
hága polgárai talán kevésbé – hiszen az eredetileg újság-
nak (tíz lapszámról van szó) indult írásnak a népszerűsé-
ge igen nagy, minden számát elkapkodják –, de az egyház 
megrökönyödéssel és felháborodással fogadja. Sajátos új-
ság ez: Kierkegaard adja ki, és csak ő ír benne. A fő téte-
lét A keresztény hit iskolájában fogalmazza meg: „A ke-
reszténység mindent összekuszált – írja –, és elérte, hogy 
a kereszténységből pogányság lett. Örökösen arról papol-
nak, ami Krisztus halálát követően történt, hogyan győ-
zedelmeskedett Krisztus, és miként hódította meg tanítá-
sa az egész világot, egyszóval csupa olyan prédikációt hal-
lani, amelynek méltóbb befejezése volna a Hurrá, mint az 
Ámen.” (Kierkegaard 1998, 129. o.) Szerinte ugyanis két-
fajta kereszténység létezik: a hitetlen kereszténység (Chris-
tenhed) és az igazi evangéliumi kereszténység (Christen-
dom) (vö. Czakó 2001, 44. o.). A kérdés azonban éppen az, 
hogy mi az egyik, és mi a másik.

Egyidejűség

Az ember hitében időn és történelmen kívülivé válik, és 
ezáltal lesz Krisztussal egyidejű, azaz „Krisztus kortársa 
lesz” (Bultmann 1964, 182. o.). Az örök viszont jelenvaló, 
azaz egyidejű. A kérdés: hol ragadható meg ez a jelenva-
lóság, illetve egyidejűség? A múltbeli felől lehetetlen, bár 
a görög és a hegeli felfogás ennek a próbája, ám Kierke-
gaard nagyon pontos elemzésében (A szorongás fogalma) 
kimutatja ennek problematikusságát. „Ami elmúlt, nem 
valóságos számomra, csak ami egyidejű, az valóságos – a 
számomra. Az valóságos a számodra, amivel egyidejűleg 
élsz. Ily módon mindenki csak azzal a korral lehet egyidejű, 
amelyikben él – és még valamivel, Krisztus földi életével, 
mert Krisztus földi élete, az üdvtörténet, egészen egyedül-
álló, kívül esik a történelmen” – írja (Kierkegaard 1998, 
81. o.). A történelmenkívüliség pedig nem jelent sem töb-
bet, sem kevesebbet, mint hogy az örök időben tételezett: 
ez a paradox. A paradox fogalomnak a lényegét és az em-
beri világra tett hatását a következőképpen lehetne leírni: 
„Az igazi boldogság nem cserélhető fel a felszínességgel és 
megelégedettséggel, ezt ezért ő jogosan mint paradoxont 
határozza meg.” (Bukdahl 1981, 146. o.) Az örök tehát fo-
galma szerint időn kívüli, attól független; mégis kapcsola-
ta van, kapcsolata kell hogy legyen az időbeliség körében 
élővel. Ez a kapcsolat csak az időben történhet (Kierke-
gaard 1998, 80–81. o.); amennyiben nem így van, az min-
dent megkérdőjelez, hiszen ez nem történhet az örökben, 
mert akkor az embert helyeznénk az időn kívülibe, amivel 

 2 A pillanat (Øieblikket) annak köszönheti megszületését, hogy a 
vita kezd komoly problémákat okozni a Fædrelandet című lapnak. 

az emberből istent faragnánk (Pap VIII. B: 168), ami viszont 
képtelenség. Isten (az Isten-Ember) egyszer mint paradox 
tételeződött, akkor, amikor az örök időbelivé lett, a végte-
len végessé, amikor „pedig eljött az időnek teljessége, s ki-
bocsátotta Isten az ő Fiát” (Gal 4,4; Károli-ford.). Az idő-
beli ember azonban az idő végességéhez kötött, az ember 
időben él, az örök időn kívül létezik. A kérdés mármost az, 
hogy miként érintkezhet a kettő egymással. 

Az ember az időben találkozik egy momentummal, 
amelyet nem kerülhet el, hisz már Platón is azt mondja, 
hogy a létező a „múltból a jövőbe haladtában nem ugor-
hatja át a mostot” (Platón: Parmenidész, 152b). Az ember 
tehát a mostban él, nem kerülheti ki azt, s ezt lebontva azt 
mondhatnánk: nem kerülheti ki a pillanatot. A pillana-
tot, amely így az abszolút és dinamikus jelen-létet hordoz-
za magában, azt a helyzetet, amely abban a momentum-
ban, amikor létrejön, el is pusztul, de amelyben az ember 
igazán energikusan benne élhet a jelenben, ahol az ember 
valóban aktív ható tényezővé válhat. A jelen azonban ép-
pen a pillanat által fogható meg, amelyet talán akkor defi -
niálnánk helyesen, ha azt mondanánk: a pillanat az időben 
létező időn kívüli. Ez maga is paradox. Az időben, s ezál-
tal a pillanatban (vagy fordítva: a pillanatban, s ezáltal az 
időben) élő ember tehát kapcsolatban van egy időn kívüli 
mozzanattal is. Az örök pedig ugyancsak az időn kívül lé-
tezik; így önmagából adódik a következtetés, hogy az éle-
tét a pillanatok sokaságában megélő ember, akit az egyik 
pillanatról a másikra az ugrás vezet át (hisz minden egyes 
pillanat az életben önmagában is teljesség), az időn kívü-
livel (örök) az időben létező időn kívüli momentum (pil-
lanat) által érintkezhet csupán. Ha az idő és az örök egy-
mással érintkezik, csak az időben tehetik, mert – határo-
zott véleményem szerint – különbség abban van (még ha 
ezt Kierkegaard így nem is mondja ki), hogy az örök meg-
jelenhet az időben, de az időbeli nem jelenhet meg az örök-
kévalóban. A pillanat az időtől nem független, hiszen benne 
van, de mégis időn kívüli, engedve a platóni reminiszcen-
ciának: az idő meghatározása alatt álló nemlétező (Kier-
kegaard 2014a, 361. o.) kiterjedés nélküli, nem mérhető 
és oszthatatlan. Ugyanakkor a pillanat nem az idő atom-
ja (tidens atom), ahogy azt implicit módon Platón gondol-
ja, vagy Szent Ágoston expressis verbis ki is mondja, ha-
nem az öröklété (evighedens atom): „A pillanat az örökké-
valóság első visszatükröződése az időben, az első kísérlete, 
hogy megállítsa az időt.” (Uo.) 

A pillanatok közötti átvezető ugrások a mulandóság kö-
rébe vetett ember számára mindig egy lehetőséget jelente-
nek, s egyben deklarációját annak, hogy a választási szitu-
áció örökre adott az egzisztencia számára (Lübcke 1983, 
132. o.). Lényeges tehát – mint arra egyébként korábban 
már utaltunk is –, hogy éppen ebben különbözik a pilla-
nat az esztétikai stádium pillanataitól, hiszen az esztétikai 
közvetlenség pillanata egy döntés, valós választás nélküli 
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szituációt alapoz meg, ahol mindegy, hogy vagy ezt, vagy 
azt választom, és ahol a szellem még igazán nem jelenva-
ló, ennek megfelelően úgy is mondhatnánk: az esztétikai 
élet pillanatába süllyedő lélek hétköznapi szóhasználattal 
élve csupán „agyoncsapja az időt”, de igazából nem tör ki 
belőle. A választás itt rajta kívül esik, a pillanatnyi elha-
tározással a személyiség maga sem változik, pontosabban 
nem teremtődik meg az autentikus létezés egyetlen feltéte-
le sem. A valódi választás, az igazi létezés megfogalmazá-
sa a közvetlenségen túlhaladva az etikai színterén felvető-
dő, de valóságát egy magasabb létszférában nyerő szituáció 
megalkotásával jön létre. Ha az ember csak az, ami, az egy 
végletes statikus állapotot jelent számára, ezért más az, ha 
„az, amivé válik” (Kierkegaard 1978, 792. o.), mert ezzel 
a személyiség alapelemét jelentő szukcesszív dinamizmus 
tételeződik. A döntés itt is a pillanatban létezik, de más le-
hetőség adott: nem egy másik pillanattal, hanem az örök-
kévalóval léphet kapcsolatba az egzisztencia. Persze mind-
ez csak lehetőség, valósággá válásához a lehetőség helyes 
felhasználása szükséges, annak meglátása, hogy az örök 
örökké jelenvaló: „A jelenvaló az örökkévaló, vagy helye-
sebben az örökkévaló az jelenvaló, és a jelenvaló a betelje-
sedett. Ebben az értelemben mondták a latinok az isten-
ségről, hogy jelen van (praesentes dii). (…) Az örökkévaló 
is a jelenvalót fejezi ki, hogy semmi múltbelit, semmi jö-
vőbelit nem tartalmaz, és ez az örök tökéletessége.” (Kier-
kegaard 2014a, 361. o.; vö. SKS 4: 391. o.) Az örök tehát, 
szemben a hegeli megállapítással, nem a múlt határozatlan 
foglalata, de nem is a legfeljebb jóslatban megfogalmazódó 
jövőé (Schelling),3 hanem legteljesebb értelemben a jelenre 
vonatkozik. Az idő megszünteti a pillanatot, a továbbha-
ladásban ez megszűnik. Már a következő pillanatban sem 
vagyok az, aki voltam. A megszületett már csak a múltbe-
li szemlélete. Az egzisztencia, ha a hosszas megfontolásra 
támaszkodik, elveszti a pillanatban fennálló jelenvalósá-
gát, mert a racionális mérlegelés a pillanatot az időbe fojtja. 
Az egzisztencia a ráción túl (vagy egyáltalán: azon kívül) 
létezőre alapozhat, ami nem más, mint a hit, amely a lélek 
belső hangján szól, áttöri a külső világ harsány közönyét. 
Az igazi alap a tudatos világot magában foglaló, de azon 
túli egzisztenciális létezés. A hívő egzisztencia feladata ép-
pen ennek a világnak a felmutatása a másikkal szemben, 
azzal a másikkal szemben, amely éppen a leglényegesebb 
dolgok mellett megy el a legkönnyebben, hiszen „korunk 
nem csupán a kereskedelem, hanem az eszmék világában 
is valóságos kiárusítást rendez” (Kierkegaard 1986, 7. o.), 
ezért észre sem veszi az igazán tartalommal bíró dolgokat, 
eseményeket, miközben minden harsányság utat talál hoz-
zá (vö. Gyenge 2001, 9–16. o.). Az egzisztencia e világhoz 
való ironikus viszonyán keresztül őrizheti meg önmagát. 

 3 „Das Vergangene wird gewusst, das Gegenwärtige wird erkannt, 
das Zukünft ige wird geahndet.” Schelling 1946, I. 3.

Ugyanakkor az egzisztencia egyidejűségének a kérdése, 
mivel az a pillanaton keresztül megmutatkozó örökre vo-
natkozik, a paradoxon problémáját Krisztus személyében 
és az ő megjelenésével vetíti elénk. Krisztus ugyanis maga a 
paradoxon, mert egyszerre örök (Isten), s egyszerre időbe-
li (ember). Amikor Kierkegaard azt állítja, hogy az egzisz-
tencia egyszerre él az időben és egyszerre van jelen a pil-
lanatban, ugyanakkor azt is állítja, hogy az emberi egzisz-
tencia egyszerre időbeli és egyszerre időn kívüli. De persze 
nem örök. Azonban éppen ez teszi lehetővé, hogy a para-
doxont csak az időben létező időn kívülin, azaz a pillana-
ton keresztül ragadjuk meg, mert ez teszi lehetővé a hozzá 
való viszonyt, azon keresztül közelít az örökön egzisztáló 
isteni lényeghez az egyes egzisztencia. A paradoxon tehát 
időben tételezi az örök fogalmát, ami nem más, mint a pil-
lanat. „A pillanat az a kétértelműség, amelyben az idő és 
örökkévalóság egymással érintkezik, és ezzel az időbeliség 
(timelighed) fogalma tételeződik, ahol is az idő újra és újra 
bezárja az örökkévalóságot, s az örökkévalóság újra és új-
ra áttöri az időt.” (SKS 4: 393. o.) Kierkegaard a kettő egy-
máshoz való viszonyáról megállapítja, hogy a test és lélek 
szintézisét képezi le, ezért „az időbeli és az örök szintézi-
se nem egy második szintézis, hanem az első szintézisnek 
a kifejeződése” (uo. 395. o.), vagyis a test és lélek szintézi-
se egy újabb fogalomban kifejezve nem más, mint a sze-
mélyiség, az egzisztencia, mégpedig a hívő egzisztencia.

Ismétlés

Mint látjuk, az idő (és az időn kívüli pillanat) meghatáro-
zó szerepet játszik az elemzésben. A kérdés az, hogy mi-
ként viszonyul az ember mindehhez. Az időre való egyik 
lehetséges vonatkozás az emlékezés lehetne, amelyet vi-
szont Kierkegaard szembeállít az ismétléssel, s vele össze-
függésben az emlékezést a következőképpen fogalmazza 
meg: „A görögök szerint minden megismerés emlékezés, 
ami azt jelentette, hogy a jelen létezés már létezett; ám 
ha azt állítjuk, hogy az élet ismétlés, akkor ez azt jelenti, 
hogy a létezés, mely már létezett, most újra létrejön. Ha az 
emlékezés és az ismétlés kategóriáját nem birtokoljuk, az 
egész élet üres, tartalmatlan lármába fullad. Az emléke-
zés pogány életszemlélet, az ismétlés modern; az ismétlés 
egyszerre a metafi zika érdeke, és az az érdek, amelyben a 
metafi zika megfeneklik; az az etikai szemléletek jelszava 
és minden dogmatikus probléma conditio sine qua non-
ja.” (Kierkegaard 2014b, 22. o.) 

A pillanat fogalmát ilyen módon előtérbe hozva teljesen 
nyilvánvalóvá is válik, hogy a hozzá való viszony vertiku-
ma nem lehet egy hátrafelé irányuló mozgás (emlékezés), 
hanem egy előre irányuló folyamat (ismétlés). Az ismét-
lés persze ezzel együtt az autentikus létezés egyetlen igaz 
feltétele. „Mert ismétlés nélkül mi is lenne az élet? Ki sze-
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retne a múlt emlékirata lenni, vagy olyan tábla, melyre az 
idő minden pillanatban új jelet rajzol? Ki akar a tünékeny 
újdonság csapdájába esni, mely a lelket folyvást léha szóra-
kozásra csábítja? Ha Isten nem akarta volna az ismétlést, 
nem jön létre a világ. Hiszen nélküle a remény csalfa ter-
veit követi, vagy mindent visszavesz és megőriz az emlé-
kezésben. De nem így tett, ezért a világ létezik, mégpedig 
azáltal, hogy a világ maga is ismétlés. A valóság és a léte-
zés komolysága.” (Uo. 8–9. o.) Az ismétlés tehát a létezés 
komolysága, ami azt jelenti, hogy az igazi létezés az éle-
tet nem tekinti várakozásnak egy reménybeli és fantasz-
tikus állapotra vágyva, nem tekinti átmeneti állapotnak, 
ahonnan a legjobb dolog mielőbb kiszakadni, hanem azt 
komolyan véve, minél teljesebben akarja megélni. Ebben 
a vonatkozásban egyáltalán nem véletlen, hogy az ismét-
lés ismét csak az emlékezés kontextusában jelenik meg. 
„Az emlékezés […] levetett ruha, melyet – akármilyen szép 
is – már kinőttünk. Az ismétlés viszont elnyűhetetlen; fe-
szesen, ámde gyengéden simul alakunkra, nem szorít és 
nem lötyög. […] az emlékezés idős szépasszony, akivel az 
adott pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Az ismétlés 
azonban olyan, mint a szeretett feleség: sohasem ununk 
rá, hiszen megunni csak az újat lehet…” (Uo. 8. o.) Az is-
métlés az élet szépsége, amelyre Kierkegaard szerint épp 
annyira szükségünk van, mint egy falat kenyérre. Az is-
métlés ezért mindenkor gyakorlati, cselekvő viszonyt fel-
tételez, szemben a tiszta, spekulatív megközelítéssel. Ez 
utóbbi ugyanis azt állítja, hogy minden megismerés emlé-
kezés, amivel szemben az egész létezés ismétlés. Minden-
nek a lényege abban található, hogy az emlékezés passzi-
vitást sugalló alternatívája helyett egy aktív, választások 
sorozatára, tevőleges léthelyzetre építő viszonyt feltéte-
lez. Nem véletlen, hogy a szorongás ebben a vonatkozás-
ban nyeri el végső értelmét, mert az nem csupán a bűn-
beesés előtti állapotban jelentkezik, hanem minden egyes 
ember számára minden egyes pillanatban jelen van, sze-
repe éppen a pillanatban tételezett választás előtt a leg-
fontosabb. (A ma szorongó embere persze sok mindent 
tehet: kiléphet az életből, pirulákat szedhet, vagy cselek-
véssé transzformálja a szorongást.) Ezzel a megállapítás-
sal az idődimenziók egymáshoz viszonyított helyzete is 
átalakul. A múlttal szemben kiemelt szerepet kap a jövő, 
vagy ahogy egy másik helyen Kierkegaard fogalmaz az is-
métlésre vonatkoztatva: a „jövő, a lehetséges felel meg ne-
ki”, amivel a „jövőbeliség” (tilkommende) egyértelműen a 
múlt fölé helyeződik (Pap V. B: 55. 10). 

Mindennek érvényét Kierkegaard Jób példáján és tör-
ténetén keresztül mutatja be. Jób feladata Istenhez való vi-
szonyában az időbeliségből kilépve az örökben tételező-
dik. Ám ez azonnal vissza is utal a pillanat kérdésére; hisz 
éppen a pillanat az örökkévalóság megnyílása az időben. 
Ezt a pillanatot csak az emberi érzelem egyik csúcspont-
ját jelentő hit képes kifejezni. Ezért igaz az, hogy „hité-

ben az ember az időn és történelmen túl áll”, s így Krisz-
tus kortársa lesz (Bultmann 1964, 182. o.), azaz vele egy-
idejű, hisz ő „szakasztott olyan, mint bárki más, szegény 
és jelentéktelen szerzet; és ekkor következik az ellentmon-
dás, hogy egyszersmind Isten” (Kierkegaard 1998, 148. 
o.). Jób, ahogy Ábrahám, bízik. Bízik abban, hogy az ab-
szurd erejénél fogva minden lehetséges. Bízik az ismétlés-
ben. Konzekvenciája pedig éppen az lesz, hogy az ismétlés 
az emberi végesség világában lehetetlen (Jób nem kaphat-
ja vissza a gyermekeit), abból kilépve egy új viszonyrend-
szerben viszont lehetségessé válik: vagyis az ismétlés nem 
időbeli, hanem örökkévaló mozzanat, amely a pillanat-
ban lesz lehetséges. Az ismétlés időbeli formája nem tö-
kéletes, ezért ez a kifejezés ebben az értelmében mást je-
lent.4 Aki a vallási értelemben vett ismétlésben hisz, an-
nak számára a lehetőség valósággá válhat. A mindennapi 
életben ez azt jelenti, hogy a pillanaton keresztül az egyes 
egzisztencia kapcsolatba kerülhet az örökkévalóval, aki így 
– Krisztus személyén keresztül – minden létezővel egyi-
dejű. Ha az emlékezés esetén a mozgás iránya a visszafe-
lé haladás, akkor az ember az előrehaladással, az ismét-
léssel az örökhöz jut el, és a hit, az abszurd erejébe vetett 
hit által ekkor valósul meg a személyiség, jön létre az eg-
zisztencia, amely az önmagában feltalált szabadságra ala-
pozva választ az igazi valóság és a lehetőség között. Az 
ember választ a minden és a semmi között, de ezzel eg-
zisztenciáját nem nyeri el örök időre, hiszen azért az eg-
zisztenciális élet minden pillanatában meg kell küzdenie; 
ezért azt is mondhatnánk: választása a küzdelem válasz-
tását (és vállalását) is jelenti. Ezeket az új és új alternatí-
vákat hozó pillanatokat, amelyek megalapozzák a válasz-
tást, az ismétlés kapcsolja azok legfőbb alapjához, az örök-
höz. A létezés egésze is e számtalan pillanat összessége, 
hiszen az ember valóban minden pillanatban újra meg-
születik, s minden pillanatban elpusztul. Az egzisztenciá-
lis élet minden egyes állapotát a pillanat vezeti be – s egy-
ben az is szünteti meg. Az „ismételni” (gentage) kifejezés 
már önmagából következően egyrészt aktív magatartást 
sugall, mert egyszerre jelenti valaminek a visszahozata-
lát, újra elnyerését, ami csak a közreműködő aktív maga-
tartásával lehetséges. Másrészt magában foglal egy törté-
nést is, amennyiben maga az esemény végbemegy. Az is-
métlés kettős funkciója tehát már magában a kifejezésben 
benne van (Guarda 1980, 34. o.), csak nem visszafelé irá-
nyul, hanem előre. Ugyanis az igazi ismétlés nem a min-
dennapok világában válik valóságossá. 

 4 Kierkegaard Az ismétlés című művében egy színházi jelenet ismét-
lésének lehetőségét/lehetetlenségét karikírozza, ezzel utalva az ismé-
telhetőség problémájára. Vagyis amit mi ismétlésnek vélünk a saját 
világunkban, az vallási értelemben lehetetlenség – vagy komédia. Vö. 
Königstädter Th eater-jelenet a könyvben.
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g  S Á G I  A N D R E A

Összegzés

Igazából Kierkegaard szavait idézhetjük egyfajta konklú-
zióként, már amennyiben az ő szellemisége megenged 
bármilyen konklúziót. A Lezáró tudománytalan utóirat-
ban írja: „Képes vagyok elvonatkoztatni magamtól, de 
az, hogy magamtól elvonatkoztatok, éppen azt jelenti, 
hogy egyben jelen vagyok. Isten nem gondolkodik, ha-
nem teremt, Isten nem egzisztál, Isten örök. Az ember 
gondolkodik és egzisztál, és az egzisztencia elválasztja 
a gondolkodást a léttől, és szukcesszíven megtartja azo-
kat.” (SV 7: 286. kk.)
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„Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben 
az ember.” (Péld 27,19)

Nem mindig az a valóság, amit kívülről látunk. Az embe-
rek gyakran arra kényszerülnek, hogy megjátsszák magu-
kat, mégis a tetteik, döntéseik és a mások iránt tanúsított 
érzéseik hozzák felszínre valódi személyiségüket. Hogyan 
lehetünk önazonosak? Miként juthatunk el odáig, hogy ne 
kényszerüljünk tőlünk idegen szerepekbe?

Az ige azt mondja, hogy az ember a szívben tükröző-
dik. De a szív teljességéből szól a száj. Beszédünk bizo-

nyosságot tesz a szívünk állapotáról. Számos konfl iktus-
helyzet sodorhatja magával az embert. Kétségtelen, hogy 
ezek szinte egyikünk számára sem kerülhetők el. Ebből kö-
vetkezően mindannyiunk számár égető kérdés a konfl ik-
tuskezelés. A konfl iktusok szerepet játszanak a személyi-
ségünk fejlődésében, hiszen az ellentmondások feloldása 
és a konfl iktusok sikeres megoldása a fejlődési szakaszok 
meghatározója. Egy sikeresen megküzdött konfl iktusból 
személyiségünk gazdagodásának élményével is ki lehet ke-
rülni. Milyen szerencsés az, aki ilyen sikereket tudhat ma-
ga mögött. De tanulható-e a helyes konfl iktuskezelés? És 
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ha igen, akkor milyen eszközök állnak rendelkezésünkre? 
Jelen munka ilyen és hasonló kérdésekre keres választ egy 
szakdolgozat kérdéseinkhez kapcsolódó részeinek bemu-
tatásán keresztül (Sági 2018).

A jó mediátor1 ismérvei a kiváló kommunikációs kész-
ség, a pszichésen kiegyensúlyozott személyiség, az alkal-
masság, a rátermettség, a nagyfokú empátia, a határozott 
fellépés és az objektivációra való képesség. Ha ezek meglé-
te kellő élettapasztalattal és a szakmában szerzett gyakor-
lattal is párosul, akkor lehet valakiből jó mediátor.

Munkámban a teológus-lelkész egyetemi alapképzés 
tantervébe a mediáció tantárgy bevezetésének indokolt-
ságát vizsgáltam. A Diplomás Pályakövetési Rendszer ke-
retében online módszerrel lefolytatott előzetes kérdőíves 
kutatások (Orosz–Sági 2018; 2017) nyilvánvalóvá tették, 
hogy van létjogosultsága a Konfl iktuskezelési alapisme-
retek (mediáció) oktatásának, hiszen végzett hallgatóink 
munkájuk során rendszeresen kerülnek olyan helyzetbe, 
ahol ezen ismeretek felhasználásával a konfl iktusokat job-
ban tudnák kezelni, illetve egyes konfl iktuskezelési hely-
zetekben, a konfl iktusok feloldásában is képesek lennének 
egyfajta közvetítő szerepet betölteni.

A hipotézis kutatását olyan kérdések vezették, ame-
lyek vizsgálata bizonyítja, hogy miért kell fontos prioritás-
sá válnia a mediációnak, illetve a konfl iktuskezelési alap-
ismereteknek a teológusképzés során. A bennünket kö-
rülvevő világ változásai és a modern kor elvárásai a mai 
társadalom lelkészeinek nagyon sok kihívást tartogatnak. 
A módszertani kérdésfelvetések olyan szempontokat hoz-
tak, amelyek alátámasztják az oktatásban való szemlélet-
váltás szükségességét. A mélyinterjúk2 során bizonyítást 
nyert, hogy egyetlen helyzetben sem kért a lelkész külső, 
harmadik semleges féltől segítséget. Az esetek többségében 
lehet, hogy egy másik lelkészt kért meg, hogy segítsen, de 
külső mediátor segítségét egyetlen alkalommal sem igé-
nyelték. Sőt fel sem merült ennek a lehetősége.

A lelkészképzés célja felkészítés a teológia tudományá-
nak művelésére és az evangélikus lelkészi hivatás betölté-
sére. A szak felkészíti a hallgatókat az önálló, evangélikus 

 1  A mediátor egy problémamegoldó folyamat keretében segít tisz-
tázni a konfl iktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely 
mind a két fél számára kielégítő. 
 2 Vezetőkkel, oktatókkal, lelkészekkel készítettem interjút, akik 
munkájuk során gyakran kerülnek olyan helyzetbe, ahol aktív konfl ik-
tuskezelő, mediátor bevonására lenne szükség. A mélyinterjúk egyik 
előnye éppen alaposságában, „mélységében” rejlik: a vizsgálni kívánt 
jelenséggel kapcsolatos vélemények, attitűdök feltárásán túl azok ki-
alakulásának, intenzitásának, működésének okait is megismerhetjük. 
A beszélgetés fonalát az interjúalany adja meg, az interjúkészítő az ő 
gondolatmenetét követi, néha visszavezetve a beszélgetés fő „csapásá-
hoz”. Mélyinterjú készítése során az interjúer nemcsak a beszélgető-
partnere által elmondottakra fi gyel: jelentőségük van a mozdulatok-
nak, a viselkedésnek vagy akár a testtartásnak is. Ez a módszer tehát 
rugalmas, igazodik a beszélgetőpartner hangulatához, igényeihez is.

szemléletű teológiai gondolkodásra, továbbá az evangéli-
kus egyházban, de elsődlegesen a Magyarországi Evangé-
likus Egyházban végzendő lelkészi munkára, és kialakítja 
bennük az ehhez szükséges jártasságokat, készségeket és 
szemléleti jellemzőket. A tizenkét féléves képzést követő-
en a fi atal lelkészek gyülekezetekbe kerülnek, ahol gyak-
ran speciális konfl iktusmegelőző, -kezelő helyzeteket kell 
megoldaniuk, vagy külső szakember segítségét kell hívni-
uk. Dolgozatomban kiemelten megvizsgálom a követke-
ző területeket és feladatköröket: hitoktató, gyülekezeti lel-
kész, iskolalelkész, tábori lelkész és börtönlelkész. Ezekben 
a pozíciókban szembesülnek a legtöbb konfl iktusmegelő-
ző, -kezelő helyzettel, és ezeknek a területeknek az eseté-
ben kiemelten indokolt a mediátori ismeretek elsajátítása.

Kutatásomban elsősorban mélyinterjúk alapján fogal-
maztam meg a konkrét javaslataimat. Célkitűzésem az 
volt, hogy rávilágítsak a probléma gyökerére, miszerint bi-
zonyítást nyert az a felvetés, hogy a lelkészi munka során 
mediátori ismeretekre, készségekre, kompetenciákra van 
szükség, s ezáltal képessé váljanak lelkészeink az egyhá-
zon vagy a gyülekezeten belüli konfl iktushelyzetek szak-
szerű kezelésére, akár a közvetítői feladatok ellátására is. 
Mivel végzettségüket tekintve a lelkészek olyan szakembe-
rek, akik munkaköréhez szervesen hozzátartoz(hat)nak a 
mediációs jellegű feladatok, ezért munkájuk sikerességé-
hez jelentős mértékben járulhat hozzá a mediációs szak-
ismeret elsajátítása és alkalmazása, így képessé válhatnak 
a megszerzett tudásukat a környezetükben alkalmazni.

Az alternatív vitarendezés kialakulása, 

történeti áttekintés

Az alternatív konfl iktuskezelés mint fogalom a múlt század 
’20-as, ’30-as éveiben kezdett meghonosodni az Egyesült 
Államokban a szakszervezetek és a munkaadók csoportjai 
közötti vitás kérdések megoldására. A ’60-as évek nemzet-
közi mozgalmai az erőszakmentes konfl iktusmegoldásért 
szálltak síkra, s a ’70-es, ’80-as évekre kialakult a modern 
alternatív vitarendezési eljárás (Alternative Dispute Reso-
lution) (Barinkai–Herczog–Lovas 2006, 64.o.).

„A dél-európai országokban az egyház szerepe is meg-
határozó volt a mediáció fejlődése szempontjából. Az or-
todox egyház maga mediál az egyházi válásoknál (Cip-
rus), másutt a katolikus egyház a válás intézményét is so-
káig tagadta (Olaszország). Az elnevezés sem mindenütt 
egyforma. Svédországban az együttműködési beszélgeté-
sek (cooperation talks) valójában a mediációt és a családi 
tanácsadó (family counselling) a mediátort is jelenthetik.” 
(Gyengéné Nagy 2009, 12. o.)

Az Evangélikus egyházi törvénykönyv az evangélikus 
lelkészek házasságának felbontását szabályozza, azonban 
mediálás nem zajlik az egyházi válásoknál. 
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Mediáció,3 avagy a békéltetés módszertana 

az egyházban

A lelkipásztor szolgálata elsődlegesen Jézus Krisztus evan-
géliumának a hirdetése. Az individualista gondolkodás-
mód alapvető konfl iktuspotenciált hordoz magában. Vi-
szont már nem olyan a világ, mint régen, hogy mindenről 
hallgatni kellett, hanem az egyénnek megvan a szabadsá-
ga, hogy a véleményét kifejezze, és így sokkal direktebben 
találkoznak a lelkészek konfl iktushelyzetekkel. A mediá-
ció jelentősége napjainkban felértékelődött, hiszen sokkal 
koncentráltabban működhet ezeknek a konfl iktusoknak 
a megoldása vagy feloldása. Mivel nem annyira közösség-
centrikus az élet, ezért nem is olyan könnyű megoldani a 
konfl iktusokat. Tehát nyilvánvaló, hogy szükség van se-
gítségre. Ahol közösség van, ott vannak konfl iktusok. Ez 
minden közösségre igaz. Az egyház és a gyülekezetek szem-
pontjából ez azt jelenti, hogy az egyháznak is szembe kell 
néznie azzal, hogy ahol emberek dolgoznak együtt, ahol 
emberek alkotnak egy közösséget, ott vannak érdek- és vé-
leménykülönbségek, az egyes személyiségtípusok közötti 
súrlódás elkerülhetetlen, és a közösség tagjai óhatatlanul 
konfl iktushelyzetekbe sodródnak.

Az egyház számára alapvető fontossággal bír az em-
berek közötti szeretet légkörének elősegítése, a megbocsá-
tásból fakadó új élet reménytelisége és a másik megérté-
sének segítése. Mit jelent a konfl iktusokat elhordozni és a 
konfl iktusokkal szembenézni egy olyan közegben, amelyik 
ennyire hangsúlyozza a békességet? Az egyház számára a 
konfl iktuskezelés egy speciális kihívás. A téma pont arra 
kérdez rá, ami az egyház lényege. Ezért kellene tudatosab-
ban beszélni ezekről a konfl iktushelyzetekről és a konfl ik-
tusok megoldásáról, hogy megfelelő válaszokat tudjunk ad-
ni azokra az alapkérdésekre, hogy kik vagyunk mi, és mi-
re kaptunk elhívást. Ha a lelkészek a békesség és a szeretet 
megvalósítására kaptak elhívást, akkor ennek meg kelle-
ne mutatkoznia abban is, ahogy a konfl iktusokat kezelik. 

A lelkészek tulajdonképpen „mediátorok” a közösségek 
élén, amikor Isten evangéliumát hirdetik, és az ebből kö-
vetkező életfolytatás megélését segítik. Aki már volt gyüle-
kezet élén, betöltötte egy gyülekezet életében a vezető sze-
repét lelkészként, akár felügyelőként, presbiterként, az ta-
lálkozott ezzel a jelenséggel. Ha a lelkész demokratikusan 
vezeti a gyülekezetet, és hatékonyan tud együttműködni a 
felügyelővel, ha a presbitérium nemcsak egy névleges tes-
tület, hanem valóban közösen próbálnak megoldani fel-
adatokat, akkor fel kell készülni arra, hogy nem lesz min-
denkinek egyforma a véleménye. Vannak olyan emberek, 
akik nem annyira együttműködőek, és az ilyen esetekben 

 3 A mediare latin eredetű szó, jelentése: ’középen állni’, ’egyeztetni’, 
’közvetíteni’, ’békéltetni’.

a véleménykülönbségek könnyen kisebb-nagyobb konfl ik-
tusokba torkollanak. 

A gyülekezetek életében a konfl iktusok kezelésére há-
rom megközelítési mód nyílik. Elsősorban az igehirdetés, 
annak valamennyi lehetősége és válfaja. Abból az előfel-
tételezésből kiindulva és táplálkozva, hogy mindenki a 
maga számára, Isten Lelkének vezetésével, az ige segít-
ségével önmagára ismerve képes lesz konfl iktusainak 
rendezésére. A megbocsátás hajlandósága, hiszen ő is 
bocsánatot nyert Istentől. A tapasztalatok alapján még-
is kevesen vannak, akiknek ezt sikerül a gyülekezetek-
ben megvalósítani. 

A konfl iktusok kezelésének másik útja a gyakorlat-
ban a lelkigondozás. A szemben álló felek véleményét a 
legtöbb esetben külön-külön hallja a lelkész, ritka eset, 
amikor együtt érkeznek. „Partnerünket mindig úgy kell 
el- és befogadnunk, amint és amiben éppen van. Alap-
igénk: „Fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus is befo-
gadott minket az Isten dicsőségébe.” (Róm 15,7) Ugyan-
ezt tanácsolja a világ egyik legnagyobb analitikusa, C. 
G. Jung: „Az együttérzést csak az előítélet nélküli tár-
gyilagosság szüli… Csak azon tudunk változtatni, amit 
s akit elfogadunk (Gyökössy 1996, 257–258. o.). Az íté-
let nem szabadít fel, hanem elnyom. Akit elítélnek, an-
nak nem barátja és nem szenvedő embertársa vagyok, 
hanem elnyomója. Márpedig nem ez a célom, ezért so-
ha nem ítélkezhetem, ha segíteni és gyógyítani akarok. 
Ha segíteni akarunk valakin, először el kell fogadnunk 
úgy, amint van – ez lehet csak a gyógyító foglalkozás ki-
indulópontja.” (Jung strassbourgi lelkészeknek tartott 
1932-es előadásából. Idézi Gyökössy 1996, 257–258. o.)

A legvégső eset a fegyelmi eljárás, amely a vétségek 
és törvénytelenségek végső bírálatát hozza, mély nyomot 
hagyva ezáltal mind az elkövető. mind a gyülekezet éle-
tében, de még az egyházi köztudatban is. „A mediáció el-
terjedése egy szemléletváltási folyamat része kell hogy le-
gyen. Fontos, hogy a szemléletváltás bekövetkezésén ke-
resztül megértsék azt az alkalmazók, hogy a hagyományos 
büntetőeljáráson kívül is van olyan eljárási forma, amely 
megfelelő választ tud adni az elkövetett cselekményre.” 
(Szabó–Gyengéné Nagy 2015, 111. o. Részlet a dr. Pán-
gyánszky Ágnessel, az EHE Gyakorlati Intézetének veze-
tőjével készült interjúból.)

Robert Greenleaf 1970-ben középvezetőként írt egy rö-
vid tanulmányt A szolgáló vezető címen. Valószínűleg ő 
maga sem gondolta, hogy írásával egy lavinát fog útjára 
indítani. Azonban gondolataira felfi gyelt a világ, és gyö-
keresen megváltoztatta az addig uralkodó vezetői eszmé-
ket. Greenleaf szerint ugyanis a parancsokat osztogató 
katonás irányító helyett, hatékonyabb vezető az a típus, 
aki csöndesebb, szerényebb ugyan, de motivál, és mint-
egy szolgálja az alárendelteket. „A szolgáló vezetővé válás 
abból a magától értetődő érzésből indul ki, hogy valaki el-
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sősorban szolgálni akar. Aztán a megfontolt döntések so-
ra elvezeti az embert oda, ahol már alkalmas a vezetésre” 
– írta értekezésében. 

A szolgáló vezetők 10 legfontosabb jellemzője4

1. Aktív hallgatás, értő fi gyelem

A vezető akkor tud jól szolgálni, ha mélyen elkötelezett az 
iránt, hogy másokat képes legyen fi gyelmesen meghall-
gatni, megérteni. Az aktív hallgatás során fi gyeljünk oda a 
partnerünk testbeszédére, soha ne szakítsuk meg, mielőtt 
befejezné a gondolatát. Minden esetben adjunk visszajelzést 
arról, hogy mit mondott, vagyis foglaljuk össze röviden. Ha 
szükséges, feltehetünk tisztázó kérdéseket is, ezzel megerő-
sítjük a partnerünkben, hogy valóban odafi gyeltünk arra, 
amit mondott, és megelőzhetjük ezzel a félreértéseket is.

2. Empátia

A szolgáló vezetők mindig arra törekednek, hogy megértsék 
mások szándékait és nézőpontjait. Sokkal empatikusabbak 
lehetünk, ha félretesszük saját álláspontunkat, értékeljük 
mások perspektíváit és kellő nyitottsággal közelítjük meg 
az adott helyzeteket, konfl iktusokat.

3. Gyógyítás

Az emberek érzelmi egészségére és „teljességére” vonat-
kozik ez a jellemző. Mind a fi zikai, mind a szellemi tá-
mogatásukat magában foglalja. A szolgáló vezető mindig 
meggyőződik arról, hogy a személyeknek megvan a szük-
séges tudásuk, támogatásuk és erőforrásuk ahhoz, hogy 
eredményesen végezzék munkájukat. Sikeresen elhárítja 
az útban álló akadályokat, illetve lépéseket tesz azért is, 
hogy segítsen nekik betölteni a számukra ideális szerepet.

4. Önismeret

A szolgáló vezető képes arra, hogy kontrollálja a saját ér-
zelmeit és a magatartását, tisztában van azzal, hogy mi-
lyen hatással vannak a tettei a körülötte lévő emberekre, 
és ezeket a cselekedeteket az internalizált értékeihez iga-
zítja. Ahhoz, hogy tudatosabbá váljunk, ismernünk kell 
az erősségeinket és gyengeségeinket. Soha ne szégyelljünk 
másoktól visszajelzést kérni!

 4 Spears 2010. 

5. Meggyőzés

A szolgáló vezetők nem uralkodnak, a hatalmukat nem 
használják fel, hanem meggyőzőképességükkel ösztönö-
zik az embereket cselekvésre. Fontos számukra, hogy kon-
szenzust alakítsanak ki a csoportokban, hogy mindenki 
támogassa a döntéseket. Sokféle technika és módszer lé-
tezik arra, hogy meggyőzőbbé váljunk, anélkül, hogy ká-
rosítanánk a kapcsolatainkat vagy kihasználnánk máso-
kat. Célszerű kiépíteni szakértői kvalitásunkat is, hiszen 
amikor az emberek szakértőként tekintenek egy személyre, 
akkor nagyobb valószínűséggel hallgatják meg, nagyobb 
a bizalom is.

6. Konceptualizálás

A konceptualizálás képessége arra utal, hogy a szolgáló ve-
zető egy távolabbi perspektívában, egy átfogóbb képben, 
mondhatjuk, hogy rendszerben gondolkodik, s ez túlmu-
tat a napi, operatív problémákon. A szolgáló vezető képes 
kialakítani egy hiteles és megbízható szervezeti stratégiát, 
továbbá a szervezet bármely szintjén képes egyértelművé 
tenni, hogy az emberek, a csapatok szerepe miként kap-
csolódik a szervezet hosszú távú céljaihoz. Képes segíteni 
az alkalmazottakat a motiváltság megőrzésében és növe-
lésében, a távoli célok elérése érdekében is.

7. Előrelátás

A szolgáló vezető képes előre jelezni, hogy mi várható 
a jövőben. Ismeri a múltbeli tapasztalatokat, tudja azo-
kat azonosítani, képes világosan felmérni a jelen ese-
ményeit annak érdekében, hogy megértse döntéseinek 
következményeit. Meggyőződik róla, hogy fi gyelembe 
vette azokat a nézőpontokat, amelyek segítenek a végső 
döntés meghozatalában, de mindemellett képes bízni az 
intuícióban is!

8. Gondoskodás

A vezetés egyben felelősségvállalás is. A szolgáló vezető 
felelősséget vállal a csapata munkájáért, a csapattagok tel-
jesítményéért és cselekedeteiért. Függetlenül attól, hogy 
hivatalos vezetők vagyunk vagy sem az adott szervezet-
ben, minden esetben felelősséggel tartozunk a történte-
kért. Elengedhetetlen, hogy megismerjük a gyülekezet 
értékeit és megvizsgáljuk, milyen módon kapcsolódnak 
ezek saját értékrendszerünkhöz. A szolgáló vezető példa-
mutató, azokat az értékeket és magatartásformákat kép-
viseli, amelyeket másokban is szeretne viszontlátni. Emel-
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lett határozottsága és bátorsága van ahhoz, hogy szóljon 
az embereknek, ha a cselekedeteik nincsenek összhangban 
a képviselt értékekkel.

9. Elkötelezettség az emberek fejlődése iránt

A szolgáló vezetők elkötelezettek a csapatuk személyes és 
szakmai fejlődéséért. Ismerik az alkalmazottak személyes 
céljait, fi gyelembe veszik az ötleteiket, képesek felmérni, 
hogy bővíthetik-e a feladat- vagy felelősségi köröket, azért, 
hogy segítsenek elérni a célokat. Figyelemmel követik a 
csapattagok szakmai életútját is. 

10. Közösségépítés

Az utolsó és egyben esetünkben a legfontosabb jellemző a 
közösségérzet kialakításának képessége a szervezeten belül. 
A szolgáló vezető lehetőséget biztosít az embereinek, hogy 
kölcsönhatásba lépjenek egymással. Szervezhet közösségi 
eseményeket, mint például egy kirándulás, ünneplés vagy 
egy közös vacsora. Megtervezheti úgy a munkaterületet, hogy 
ösztönözze az embereket az informális beszélgetésre. Értekez-
letek esetében például a megbeszélések első néhány percét a 
nem munkával kapcsolatos témáknak szenteli. A szolgáló 
vezető biztatja az embereket, hogy vállaljanak felelősséget a 
munkájukért, és erősíti bennünk az érzést, hogy miként já-
rulhatnak hozzá a szervezet sikeréhez és általános céljaihoz.

Ha a fenti képességeket sikerül fejleszteni, akkor már jó 
úton járunk, azonban van még egy fontos tényező, amelyet 
szolgáló vezetőként érdemes szem előtt tartanunk. A szolgá-
ló vezetés mások szükségleteire fókuszál, nem pedig mások 
érzelmeire! Szolgáló vezetőnek lenni nem azt jelenti, hogy 
például kerülnünk kell a népszerűtlen döntéseket vagy a 
visszacsatolásokat egy-egy elvégzett munka után. Az alkal-
mazottak szolgálatának célja ugyanis, hogy boldogabb, pro-
duktívabb munkahelyet teremthessünk. A szolgáló vezető 
jellemzői lehetnek adottságok is, de folyamatos tanulással 
és gyakorlattal elsajátíthatók, illetve tovább csiszolhatók.

Konfl iktuskezelés és megelőzés

Dr. Marshall B. Rosenberg5 több mint ötven éve terjeszti az 
erőszakmentes kommunikációt, az együttműködést javító 
zsiráfnyelvet. Arra tanítja az embereket, hogy együtt érző fi -

 5 Marshall Rosenberg (1934–2015) amerikai pszichológus, aki ki-
fejlesztette az erőszakmentes kommunikáció módszerét. A módszer 
lényege, hogy segítse a sikeres információcserét, a konfl iktusok és 
különbségek békés rendezését. Rosenberg Detroit városának lármás 
és féktelen szegletében nőtt fel. Forrás: Wikipédia.

gyelmet adni-kapni az emberi együttélés csodája és magas-
iskolája, és hogy ezáltal képesek legyünk nyitottabb szívvel 
szembenézni azokkal az érzésekkel, amelyeket nehéz elfo-
gadni vagy elviselni. Marshall Rosenberg az erőszakmentes 
kommunikáció módszerét hirdette. Ez a módszer a szelíd 
és megegyezésre törekvő eljárás, melynek során lehetővé 
válik a nézeteltérések konstruktív kezelése, ami azt ered-
ményezi, hogy egy-egy konfl iktus akár fejlődést is hozhat 
a kapcsolatba (Rosenberg 2011).

A sakál és a zsiráf 

A legtöbb konfl iktus megoldásához a nyelvezet, a kom-
munikációs gyakorlatnak a tudatosabb, érzékenyebb al-
kalmazása segíthet. Nem mindegy, hogyan beszélgetek. 
A legtöbb konfl iktus verbális, ma már nem vesszük elő 
a kardunkat, és nem erővel oldjuk meg a konfl iktusokat. 
Szópárbajokat folytatunk egymással, és kommunikációs 
stratégiáink vannak. Ebben a szemléletben izgalmas, két-
féle kommunikációs utat különböztet meg Rosenberg. Az 
egyik az erőszakmentes vagy együttműködő kommuni-
káció, melynek jelképe a zsiráf. Érdekes adat, hogy a szá-
razföldi emlősállatok közül neki van a legnagyobb szíve, 
ami körülbelül 20-30 kg. Másik fontos tulajdonsága, hogy 
a nyálával képes feloldani a tövist, ami azt a képességet jel-
képezi, hogy a zsiráfnyelven kommunikáló ember együtt-
érzéssel és empátiával tudja kezelni mások fullánkjait, 
szúrásait. Szintén fontos tulajdonsága a zsiráfnak, hogy 
nagyon erős állat, mégis rendkívül szelíd, ritkán viselke-
dik agresszíven. 

Rosenberg sakálnyelvnek nevezte a kommunikációnak 
azt az erőszakos formáját, amit konfl iktushelyzetben rend-
szerint alkalmazunk. Ez a másik kommunikációs út, ahol 
nem az énközlések dominálnak, hanem a másik minősí-
tése. Amikor a sakálnyelvet használónak valakivel problé-
mája van, nem önmagáról beszél, hanem a másik torkára 
feszül teljes agresszióval. Ez a legtöbb konfl iktushelyzet-
ben még tovább mélyíti a szakadékot a két ember között. 
Azért választotta Rosenberg a sakálfi gurát, mert konfl ik-
tushelyzetben kétféle módon viselkedik: ha az ellenfelét 
gyengébbnek találja, akkor üvöltve támad, ha pedig erő-
sebbnek, akkor alázatosan, behúzott farokkal elsomfordál. 

Az általános nézet szerint ez az eredendő civilizációs 
nyelvünk, amely a túlélést és a versengést jelzi a világunk-
ban, de annyira mélyen rögzült, hogy észre sem vesszük, 
hogy ez az alap kiindulópontunk. Úgy kezdünk el egymás-
sal beszélni, úgy reagálunk a másik megnyilvánulásaira, 
hogy azonnal minősítjük és megítéljük. Tehát összecsúsz-
tatjuk az embert a tettével, a döntésével, és nem diff erenci-
álunk aközött, hogy az embert tiszteljük, de éppen azt a tet-
tét nem tudjuk elfogadni, ezért ezt nem is jelezzük vissza. 

A kommunikációnak olyan refl ektív folyamatnak kel-
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lene lennie, melynek során az agyban leképezett dolgo-
kat először le kell vinni a szívhez, és azon keresztül át-
szűrve érkezhet meg a másikhoz. Míg a sakál esetében az 
agytól a szívig tartó távolság elég rövid, addig a zsiráfnál 
hosszabb ideig tart, amíg az információ elér az agyától a 
szívéig, az alatt az idő alatt sok mindent át lehet futtatni. 
Ez a lényege például a „számolj el tízig, mielőtt valakinek 
mondasz valamit” elvnek. Ez az az elv, amely a kommu-
nikációs útnak a hátterét adja: a zsiráf átvezeti a gondo-
latait a szívén, s ez bizonyos időt igénylő refl exiós törté-
nés, és mivel nem ragadozó, ezért énközlésekben beszél. 
Amikor egy konfl iktushelyzet megjelenik, akkor a zsiráf 
úgy próbál beszélni, hogy ami most történt: ez rám így ha-
tott, én most így érintődtem meg ettől, bennem ezt a fe-
szültséget okozza, bennem fájdalmat okoz… stb. Amikor 
énközlésekben beszélek, akkor ehhez ő tud kapcsolódni, 
mert ez nyílt kommunikációs helyzet. A sakálnyelv ese-
tén ez fordítva van, hiszen egy leüvöltés után csak a vé-
dekezés vagy a támadás marad. Ott akkor megint a ver-
seny jön elő, folytatódik tovább ez a mechanizmus, azon-
ban a zsiráfnyelv megengedi magának azt, hogy ő maga 
is saját magára refl ektáljon, tehát beengedi abba a kom-
munikációs térbe, amelyben tisztázni lehet a tartalmakat. 

Ez egy nagyon jól működő modell, amellyel a teoló-
gushallgatók tanulmányaik során megismerkednek. Le-
hetőségük van az órák keretei között gyakorolni is (pél-
dául hogy mondanád zsiráfnyelven stb.). A zsiráfnyelv ar-
ra is megtanít, hogy beszéljünk nyíltan az érzelmeinkről. 
Ez egy önismereti út, amelyen az érzelmeinkre fókuszál-
va kommunikálunk, és nem csak szakmai tartalmakat és 
gondolatokat közlünk. Ne csak az eszünkkel, hanem a szí-
vünkkel is dolgozzunk. (Részlet az EHE Ószövetségi Tan-
székének vezetőjével, dr. Varga Gyöngyivel készült inter-
júból. Sági 2018, 32. o.)

Emberi kapcsolataink törékenységének alapvetően az 
egyik oka, hogy az „én”-ek találkozása sohasem egészen 
feszültségmentes történés. Társas viszonyaikban a lelké-
szek ezt a feszültséget gyakran érzik is. E. H. Erikson sze-
rint a személyiség fejlődése szakaszokban történik, az em-
ber életének minden korszakát ellentétes erők egymás-
ra hatása jellemzi. A személyiség edződik a konfl iktusok, 
krízishelyzetek megoldásában. Az életünkbe újra és új-
ra belépő konfl iktusok rámutatnak kapcsolataink bonyo-
lult rendszerére, az emberek közötti kommunikáció össze-
tett és gazdag világára. Érzékenységre tanítanak, mélyí-
tik önismeretünket és emberismeretünket (Erikson 1973; 
Hézser 1995, 79. o.). 

Rogers, a humanisztikus pszichológia atyja nevéhez 
fűződik a kliensközpontú vagy nondirektív terápia. Ez ar-
ra épít, hogy mindenki megfelelő motivációval és képes-
séggel rendelkezik a változáshoz, és maga az egyén a leg-
alkalmasabb arra, hogy eldöntse, a változás mely iránya 
a legmegfelelőbb számára. A terapeuta szerepe az, hogy 

tükörként viselkedjék, mikor az egyén saját problémáit 
kutatja és elemzi. Az énfogalom (self, self-concept) ma-
gában foglalja mindazokat a tapasztalatokat, értékeket, 
amelyek az ént jellemzik. Rogers azt is vallja, hogy velünk 
született motivációkkal, tendenciával rendelkezünk a sze-
mélyes fejlődésre, éretté válásra és a pozitív változásra, 
vagyis az önkiteljesítésre. 

Egy gyülekezet megújulásának egyik feltétele a jól kép-
zett, megfelelően kommunikáló lelkész. Az életképes és ak-
tív közösség pedig a legjobb motiváció egy lelkész számá-
ra (Szabó 2010, 80. o.).

Amikor egy lelkész közvetít, akkor az evaluatív me-
diációs módszert fogja alkalmazni. Az evaluatív mediá-
ció onnan kapta az elnevezését, hogy a mediátor e szerint 
a megközelítés szerint értékel, megítél, véleményt mond 
és tanácsot ad. Teszi ezt abból következően, hogy ő maga 
az ügy szakértője, végzettségénél és tapasztalatánál fog-
va képes arra, hogy átlássa egy adott ügy megítélését, és 
ennek megfelelően a saját elképzelése szerint befolyásol-
ja a feleket a megállapodás megkötése céljából. Akár ma-
nipulatív módszereket is bevethet, míg elvezeti a feleket 
egy olyan megoldás felé, amely szerinte optimális alter-
natívája a hosszas pereskedéssel elérhető eredménynek 
(Kertész 2010, 97–114. o.). Ebben a típusban kap szere-
pet az értékelés, a véleményformálás, hiszen a mediátor 
a kérdés szakértője, s mint ilyen nemcsak szakértőjeként, 
hanem szakemberként is részt tud venni a mediációs fo-
lyamatban. A mediációnak a megállapodásra törekvésen 
túl van egy másik feladata is: „elősegíteni a felek közötti 
közvetlen kommunikációt, előmozdítani a tárgyalási és a 
mediációs kultúra fejlesztését. Ezért mire a felek az eljárás 
során elérik azt a szakaszt, hogy az egyes dilemmák meg-
oldási lehetőségeit kezdik el latolgatni – akár eredménye-
sen, akár nem –, olyan tapasztalatot szereznek a vitaren-
dezés területén, amely a későbbi vitáik megoldása során 
is meghatározhatja a lefolytatandó eszmecseréik légkörét. 
Ez a hatás a jövőben az együttműködést, nem pedig az el-
lentétek kiéleződését szolgálja. Ez a hatás, ami független 
a tényleges megállapodás megszületésétől, a mediáció le-
hetséges hozadéka.” (Rúzs Molnár 2017)

A lelkészi életpályamodell pillérei között az első a kép-
zési és minősítési rendszer (vö. Joób–Kendeh 2017), mely-
nek a célja, hogy összefogja azokat a meglévő továbbképzési 
formákat, amelyek az alapképzésre építve kívánják biztosí-
tani a lelkészek számára a folyamatos szakmai megújulás 
lehetőségét és kötelezettségét. Ebben nagy lehetőség rejlik, 
hiszen itt szervezett továbbképzések keretében lehetőség 
nyílna konfl iktuskezelési ismeretek és a mediáció oktatá-
sára. Ennek pozitív hatása lehet, hogy a lelkészek tudása új 
ismeretekkel bővülne, amelyeket jobban tudnának alkal-
mazni a munkájuk gyakorlása során, de akár a spirituális 
fejlődésükben is. Az ilyen közösségi tanulás és elmélyedés 
által erősödhet a lelkészi kar összetartozása is. A képzés 
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által a lelkészek a szükséges kompetenciákkal felvértez-
ve végezhetik lelkészi munkájukat. Alkalmasságukban is 
erősödhetnek, kevésbé lesznek kitéve a kiégésnek. A kép-
zés növelheti önismeretüket, és irányt szabhat további ön-
képzési lehetőségeknek is. 
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Ki is vagyok én tulajdonképp? – ez talán az élet legizgalmasabb kérdése. Mi rejtőzik bennem, abban az em-
berben, akinek létezését megannyi társadalmi minta és személyes döntés befolyásolja? Milyen vágyaim és 
lehetőségeim vannak, melyeket még soha nem kutattam ki magamban?

E könyv pimaszul azt állítja, hogy a Biblia elvezeti az embert önmagához azáltal, hogy megismerteti Isten 
látásmódjával. Legyen ez tehát egy meghívás és kihívás egy merész expedícióra saját magunk felé – egyben 

egy negyvennapos felfedezőút Isten csodálatos története mélyére az emberrel, aki nélkül ma nem volna modern Európa.
A lét legmélyebb kérdéseit feltárva megismerkedünk a Biblia központi gondolataival, és egy olyan átfogó tudásra teszünk szert, melynek 

segítségével valóban egyre mélyebb ismeretet szerzünk önmagunkról. A jóleső barangolás során sok-sok lenyűgöző kincsre fogunk lelni…

A kötethez nyolc zeneszámból álló melléklet tartozik. A kötetnek a kiadó webáruházában történő megvásárlását követően a kötet 
mellékletét képező zeneszámok magas minőségű MP3 fájlformátumban letölthetővé válnak a felhasználói fi ók Rendelések menü-
pontjából.
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 * A beszélgetés megtekinthető az alábbi linken: https://youtu.be/
soHlEb6AQMw.

F I G Y E L Ő

Nyilvánosság és inkarnáció
Kerekasztal-beszélgetés az Evangélikus Hittudományi Egyetemen*

b Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) a Ma-
gyar tudomány ünnepe alkalmából Nyilvánosság és 
inkarnáció címmel rendezett konferenciát 2018. no-
vember 22-én. A konferencia egésze egy kerekasz-
tal-beszélgetésre épült, amelyet dr. Fabiny Tamás 
elnök-püspök moderált. A beszélgetésen részt vett 
Hubai Péter vallástörténész, egyiptológus, a Wesley 
János Lelkészképző Főiskola Vallástudományi Inté-
zetének igazgatója; Mártonff y Marcell i rodalomtu-
dós, teológus, az Andrássy Egyetem docense; Szabó 
B. András evangélikus teológus, lelkész, az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem oktatója, a Melanchthon 
Evangélikus Szakkollégium igazgatója; Nyirkos Ta-
más politikai fi lozófus, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem docense.

Fabiny Tamás: Mit jelent 2018-ban a két fogalom, a nyil-
vánosság és az inkarnáció? Erről szeretnénk beszélgetőtár-
saimmal szót váltani. Mielőtt az egymásra való refl ektá-
lás elkezdődne, megkérem a beszélgetés résztvevőit, hogy 
egyenként osszák meg nézeteiket a témában.

Mártonff y Marcell: Amikor Csepregi Zoltán rektor 
úr szétküldött egy ismertetőt a konferenciáról, arra kérte 
a beszélgetőtársakat, hogy küldjenek egy rövid összefogla-
lót arról, amiről beszélni kívánnak. Mire eljutott hozzám 
a levél, már beérkezett egy előzetes, amelyben politikáról 
és kereszténységről esett szó. Sorsszerűnek éreztem, hogy 
ide kell kilyukadni, holott egyáltalán nem evidens, hogy a 
megtestesülés, ami egy dogmatikai fogalom, hogyan kap-
csolódik a nyilvános térhez. Az összefoglalóm végig arról 
szólt, hogy a keresztényeknek a politikában egyfajta dog-
matikai ellenőrző szerepet kellene betölteniük a keresz-

ténységgel elkövetett hazugságokkal szemben. Mi köze 
ennek a megtestesüléshez? Érdemes vázlatosan összefog-
lalni azokat a lépéseket, amelyek a megtestesüléstől mint 
dogmatikai fogalomtól a keresztények politikai szerepvál-
lalásáig vezetnek. 

Egyrészt a megtestesülés szóval jelölt valóság esetében 
olyan kimeríthetetlen szimbólumról van szó – mind a két 
értelemben: hitvallási mozzanatról és jelképről –, amely na-
gyon sok irányban indítja el a gondolkodást. Sokszor pon-
tatlan asszociációk sorát is beindítja, mivel arról beszélünk, 
hogy Isten jelenlétének mi a módja a világban. Radikáli-
sabban megfogalmazva fel kell tennünk a kérdést: hogy-
ha Isten távollétének tapasztalatával találkozunk, hogyan 
beszélhetünk mégis jelenlétről? Utalnék itt Fabiny Tamás 
meditációjára, amelyben ő is azt a kérdést teszi fel, hogy 
hol lakik az Úristen.1 Másrészt egy olyan képletről is szó 
van, amely a kereszténység valóságérzékelésének és a hit-
tanúsításnak a szemléleti alapja: együtt látni az emberit és 
azt, ami az emberit meghaladja. 

A megtestesülés kockázatos dogmatikai fogalom, mert 
nem tudjuk pontosan, miről van szó. Csak interpretálni 
tudjuk az eseményt, hogy Jézus Isten és ember egy sze-
mélyben, két természetet hordoz, és ezek keveredés nélkül 
és mégis szétválaszthatatlanul vannak együtt benne. Nem 
nyilvánvaló az sem, hogy ennek mik a következményei a 
keresztény praxisra nézve. Sokféleképpen írják le ezeket a 
következményeket azok a buzdítások is, amelyek a meg-
testesülésre hivatkoznak, elsősorban a példaszerűség felől. 
Mintha Jézus elsősorban példa lenne arra – leegyszerűsít-
ve –, hogy hol érzi magát jól Isten. De nemcsak példáról 
van szó, hanem a Szentírás szövegkörnyezetében emlékez-
tetőről is, amely azonnal a Teremtés könyvéig repít visz-
sza gondolatban minket, amikor Isten a maga képmására 

 1 Lásd: Fabiny Tamás: A kötényes Isten.
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teremti meg az embert. Az istenképűségben adott emberi 
méltóság mintegy alulról közelíti ugyanazt a tényt, ame-
lyet a megtestesülés dogmája felülről közelít. Az előbbi az 
ember legbelső lehetőségét és tartalmát hordozza, azt, hogy 
Isten teremtménye és képmása, az utóbbi pedig Istennek a 
legvégső lehetőségét mutatja: hogy az emberek között van 
otthon, hogy az emberek Istene.

Egyszerre van szó egy egyszeri misztériumról, ese-
ményről Jézus Krisztus személyében, és ugyanakkor en-
nek a legkülönbözőbb kiterjedéseiről. Hagyományosan 
– főként a katolikus gondolkodásban, amely előszeretettel 
beszél Krisztus misztikus testéről – az intézményes egy-
házra értik ezt a rejtélyes valóságot, holott nyilvánvalóan 
magáról a mindenkori emberi közösségről van szó, amely-
ben jelképesen vagy nem jelképesen – ezt nem áll módom-
ban eldönteni – Jézus testet ölt.

További értelme is adódik számomra a megtestesülés 
szónak, hiszen az Ige lett testté. Elsősorban szóvá lett, ele-
ven szóvá, amely aztán textussá változott, hogy a textus 
megint eleven szóvá változzék. A megtestesülés dogmája 
folyamatosan azt az ösztönzést is hordozza magában, hogy 
fi gyeljünk az igaz vagy a hamis beszédre. A tanításban a 
tanúság igazságára vagy a tanúság tévesztéseire vagy akár 
rosszhiszemű megváltoztatására. Nem nehéz eljutni tehát 
a keresztény közösségek funkciójáig: a megtestesült Ige, Is-
ten szava az emberi szóban arra ösztönöz, hogy Isten nyo-
mait keressük a világban, de arra is, hogy megkülönböz-
tessük az Istenre való hamis hivatkozásokat a hiteles be-
szédtől. Ebből kifolyólag arra is folyamatosan fi gyelnünk 
kell, hogy milyen beszédmódok szolgálják az evangélium 
igazságát, és milyen, a kereszténységre hamisan hivatko-
zó beszédmódok dolgoznak ellene.

Röviden összefoglalva nem pusztán arról van szó, hogy 
a megtestesülés egyfajta látásmód, amelyet Johann Baptist 
Metz katolikus teológus a nyitott szemek misztikájának ne-
vez – amikor nyitott szemmel járunk a világban, és folya-
matosan, cselekvésre ösztönző módon érzékeljük Isten szo-
lidaritásának jeleit –, hanem talán azt is jelenti, hogy a meg-
testesülés a megkülönböztetés éberségét adja az embernek.

Hubai Péter: Nem értettem először a két fogalom-
nak, a nyilvánosságnak és az inkarnációnak az egymás-
sal való kapcsolatát. Mit tudok én vallástörténészként a 
nyilvánosságról mondani? A nyilvánosság egy kommu-
nikációban létező fogalom, amely a modern polgári tár-
sadalomban létezik, és feltételezi azt, hogy politikailag, 
gazdaságilag szabad emberek találkoznak egy szabad fó-
rumon, és a közös ügyekről úgy beszélnek, hogy szüksé-
ges kulturális javakkal és információkkal rendelkeznek. 
Ezek ma valahogy elolvadnak. Egyre kevésbé vannak po-
litikailag, gazdaságilag független emberek. Egyre kevés-
bé jellemző az, hogy a kultúrához szabadon hozzá lehet 
férni, és hogy az információk ebben az óriási információ-
áradatban ne fojtanának meg minket ahelyett, hogy tud-

nánk valamit összegyűjteni, amivel valóban releváns dis-
kurzusokat tudnánk folytatni.

Egyházi, teológiai kontextusban azt lehet még elmon-
dani a nyilvánosságról, hogy a kijelentés – amely a teoló-
giában egy alapfogalom – egyirányú kommunikáció. Is-
ten felől jön az ember felé. Az istentiszteleten az igehirde-
tés is egyirányú kommunikáció.

Amiről érdemes beszélni, az az inkarnáció. A keresz-
ténység különlegessége az inkarnáció, különösen az az ele-
me, hogy a logosz hústestbe költözik. Ez a keresztény val-
lásosság propriuma. Gerard van der Leeuw holland val-
lásfi lozófus a következőt mondja: „Csak a kereszténység 
tudja megvédeni a saját antropomorfi zmusát egy lényegi 
és teológiai tényezőre hivatkozva: Isten emberré lett.” So-
kan gondolják ezt így, én másképp látom.

Messze nem a kereszténység propriuma az inkarná-
ció, hanem szinte minden vallásban jelen van. Az izgal-
mas az, hogy ez hol nincsen: a zsidóságban, az iszlámban, 
ahol például a társítás a fő bűnök közé tartozik, és a théra-
váda buddhizmusban, amelyet sok kutató ateista vallásos-
ságnak tart. Az a gondolat, hogy az Isten fi zikai valóságban 
jelenik meg, számtalan helyen megtalálható. Ez azért van 
így, mert erre szükség van ahhoz, hogy az ember a maga 
vallásosságát kifejezésre tudja juttatni. Mártonff y Marcell-
re refl ektálva, aki azt mondta, hogy az inkarnáció egy ke-
resztény dogma, és ezt a dogmát interpretálni kell, annyit 
szeretnék mondani, hogy teljes mértékben egyetértek ez-
zel. Viszont azt látni kell, hogy az inkarnáció szó egy sok-
kal később kialakított fogalom, amellyel próbáljuk formá-
ba önteni azt, amit megérteni szeretnénk az Isten jelenlé-
tével kapcsolatban. 

Mindemellett az inkarnáció egy botrány. Mondhatni, 
nem normális dolog. Az, hogy az Isten hústestbe költözzön, 
és ezáltal e világi, szekuláris legyen, nem természetes. Ezt 
a tényt egy indiai utazás során éltem át, amikor Madurai-
ban beléptem a Minakshi-templomba. A templomban, ahol 
az istenek jelen vannak, ott van az áldást osztó elefánt, az 
áldást osztó marha. Nem a szobraik, hanem ténylegesen, 
a maguk fi zikai valóságában jelen vannak ezek az istensé-
gek. A templomban ki is van írva, hogy ne fotózzák az is-
teneket. Nem a szobrokat, az isteneket. Bementem ebbe a 
helyiségbe, ahol jelen vannak az istenek, és megütötte az 
orromat az átható vizeletszag. Ez volt az én találkozásom 
az inkarnációval. 

Szabó B. András: Az inkarnációban valóban ott rejlik 
a botrány, viszont látható az, hogy ez hogyan válik ottho-
nossá, hogy ezt hosszabb távon el lehessen viselni. Kétezer 
évig egy botránnyal együtt élni és erre egy intézményrend-
szert építeni nagyon nehéz, és kialakulnak bizonyos tom-
pító rendszerek, amelyek ezt elnyomják. Az evangélikus 
teológiának egyik legmeghatározóbb gondolata az, hogy 
az inkarnáció botrányától hogyan jutunk el a keresztig és 
annak botrányáig. Érdekes gondolat lehet az – és itt Hubai 
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Péter felé fordulok –, hogy mely más vallásoknál jelenhet 
meg hasonló a kereszt botrányához. 

A készülés során Trillhaas dogmatikájához fordultam, 
aki azt írja, hogy a teológiának szüksége van a nyilvános-
ságra. Jézus nyilvánossá teszi a saját tevékenységét. A ke-
reszténységben is rejlik egyfajta igény a nyilvánosságra, 
amely tetten érhető például a karácsonyi történetben: az 
nem lehet eldugva Betlehemben, ahol szinte senki sem ve-
szi észre. Trillhaas szerint a kereszténység nyilvánosságra 
törekvő igénye az, ami megkülönbözteti a kereszténységet 
a szektáktól. A kereszténység nem tud és nem is akar zárt, 
titkos közösséggé válni, és ez sejlik fel az egyház létrejötté-
nek történetében, a pünkösdi történetben.

Emellett a nyilvánosságnak sokféle formája van. Véle-
ményem szerint a teológiának igénye van arra, hogy a sok-
féle nyilvánossági forma mellett önálló nyilvánossággal 
rendelkezzen, amely más eredetű és más jellegű. Ha ösz-
szekeveredik a kettő teljesen, akkor az egyházi nyilvános-
ság csak egy része lesz a társadalom különböző nyilvános-
ságainak, és elveszti ezáltal az eredendő lényegét.

Fontos szempontnak tartom még a nyilvánosság szem-
pontjából az idő perspektíváját. Általában véve a társadal-
mi nyilvánosság a vallásról, a kereszténységről mint a múlt 
egy részéről vagy a tradíció egy meghatározó eleméről be-
szél. Közben olyan állapotban vagyunk a jelenben, ame-
lyet „jövősokknak” szoktak nevezni. Az egész nyilvános-
ságot meghatározza a jövőtől való félelem, ami által legtöb-
ben a saját múltjukat szeretnék megélni a jelenben. Mint 
például amikor a saját gyermekeinket a saját gyermekko-
runkban szeretnénk felnevelni, mivel a múlt biztos, a jövő 
bizonytalan. Ez teljesen más logika, mint azok a teológi-
ai gondolkodásmódok, amelyeknél meghatározó az, hogy 
a jövőből építkeznek, mint például Jürgen Moltmannál a 
reménység teológiája. A fókusz ezekben a teológiai gon-
dolkodásokban nem az inkarnáció lesz, hanem a jövő re-
ménysége, amely tetten érhető a jelenben.

Nyirkos Tamás: Nem vagyok teológus. Nem köteles-
ségem a megtestesülés problematikájáról beszélni. Ami-
hez hozzá tudok szólni, az a nyilvánosság – nem a kom-
munikációs értelemben vett nyilvánosság, hanem az a bi-
zonyos public sphere, amelyet nehéz lefordítani magyarra 
– és ezen belül a politikai hitek, politikai teológiák témája. 
Amit politikai hiteknek, teológiáknak, vallásoknak vagy 
szekuláris vallásoknak szoktunk nevezni, az lehet a demok-
rácia, a nemzetállamok, a diktatúra és sok hasonló rend-
szer ideológiája. Alapjában véve ezek nem szekuláris val-
lások, ahogyan azt sokan gondolják, hanem politikai ke-
reszténységek abban az értelemben, hogy a kereszténység 
bizonyos alapsémáit másolják.

Emellett a vallás szóval kapcsolatban is óvatosnak kell 
lennünk. Én még életemben egyetlen egy használható val-
lásdefi nícióval sem találkoztam, és most már kezdek le-
mondani arról, hogy fogok találkozni ilyennel. Szokás 

mondani, hogy a társadalmi fogalmak homályosak, de én 
úgy érzem, itt többről van szó. Ebből következik az is, hogy 
szekularizáció sincs. 

Itt kapcsolódnék konkrétan a mai témához. Van egy 
alapvető félreértés akkor, amikor a különböző ideológi-
ákról, mint például a nacionalizmus vagy a demokrácia 
ideológiájáról beszélünk. Ezeket úgy kezeljük, mintha itt 
egy szekularizált világban kellene a keresztényeknek va-
lahogy viszonyulni. Nem erről van szó: véleményem sze-
rint ezek az ideológiák a kereszténység egyértelmű riváli-
sai és helyettesítői. Ezek kifejlett, az élet minden területé-
re kiterjedő ideológiák, amelyeknek fogalmi struktúrái és 
intézményes szerkezete, gyakorlatai nem térnek el alapve-
tően a kereszténységtől.

Klasszikusan a diktatúrákat szoktuk ez alatt érteni. 
Minden diktatúrának megvan a maga dogmatikája, mo-
rálteológiája, szertartása, liturgiája, ereklyéi, szentjei stb. 
Ezektől a demokrácia sem mentes, amikor nem pusztán 
politikai technikaként, hanem ideológiaként van jelen. Ez 
az ideológia a népszuverenitás ideológiája. A szuverenitás 
egy késő középkori, teológiai eredetű fogalom. Ugyanígy 
beszélhetünk a nemzetállamokról is. Sok szerző nem sze-
kularizációs folyamatnak hívja a nemzetállami ideológi-
át, hanem a politika szakralizációjának. Kedvenc amerikai 
katolikus szerzőm, William Kavanaugh ír a szent átván-
dorlásáról, amikor az egyházból az államba vándorol át a 
szentség. Lehet is látni a múzeumokban, amikor egy tör-
ténelmi személy maradványait úgy írják ki, hogy „… erek-
lyéi”, mint ahogy a szentek ereklyéiről szoktunk beszélni.

Ma már mindennek megvan a saját maga teológiája. 
A vicc kedvéért hoztam néhány könyvcímet, könyvtémát, 
ami jól mutatja a problémát. Van könyv a Wall Street ol-
táráról; a környezetvédelmi vallás és a közgazdasági val-
lás szembenállásáról Új szent háborúk címmel, vagy van 
könyv Hitler teológiájáról; a pénz teológiájáról; a nemzet-
közi kapcsolatok teológiájáról, amelyben arról írnak, hogy 
minden egyes ország igazából egy istenség, és ezáltal egy 
politeista világban élünk. A listát hosszan lehetne sorolni, 
ami azt mutatja, hogy én nem igazán látom a különbséget 
ezek között és az úgynevezett „valódi” vallások között. 
Ezeknek a kapcsolatoknak a vizsgálata lenne az elsődle-
ges feladat, hogy megértsük azt, hogy a kereszténységnek 
hogyan kell megközelíteni a körülötte lévő modern vagy 
posztmodern világot.

F. T.: Meg szeretném kérni önöket, hogy refl ektálja-
nak egymásra. 

M. M.: Először Hubai Péter felvetéséhez szeretnék hoz-
zászólni, ahhoz, hogy a keresztényég propriuma, sajátja az 
inkarnáció. Én ezt annyiban vitatnám, hogy a kereszténység 
számára az inkarnáció mikéntje maradandó probléma, mi-
vel leginkább spekulációink vannak róla. A materiális össze-
tevőit nem ismerjük az inkarnációnak, csak feltételezéseink 
vannak, és egy bizonyos értelmezéstörténet áll rendelkezé-
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sünkre. Ehhez leginkább azt a katolikus vívódást tudom ha-
sonlítani, hogy Jézus hogyan van jelen az ostyában, és mi-
lyen értelemben materiális a jelenléte. Vitatkoznék azzal is, 
hogy a zsidóságban nincs jelen az inkarnáció, hiszen az Isten 
jelenlétének két fontos médiuma, a törvény és az ebből kö-
vetkező etika ugyanolyan fontos vagy még fontosabb, mint 
a kereszténység számára a megtestesülés dogmája, mivel 
mindkettő közvetlenül Isten kinyilatkoztatása, nem pusztán 
teológiai következtetés. Véleményem szerint a kereszténység 
sem tud lényegesen többet mondani az inkarnációról, mint 
azt, hogy Isten ilyen közelsége az emberhez egyfajta törvény, 
amelyből hasonlóképpen inspirált, Isten szeretetétől ihletett 
cselekvés következik. A kereszténység borzalmas markio-
nizmusa vagy Ószövetség-feledettsége, hogy ennyire saját 
kizárólagos tulajdonaként akarja értelmezni az inkarnáci-
ót. Ez bonyolult kérdés, nem is kívánok teljesen belemenni, 
csak azt szeretném érzékeltetni, hogy nincs biztos és végér-
vényes tudásunk az inkarnáció mibenlétéről.

H. P.: A kereszténység a zsidósághoz ezer szálon kötődik, 
eltéphetetlenek ezek a kötelékek. Ennek ellenére úgy gon-
dolom – noha valóban Isten jelenléte a Tóra, és az etika a 
megvalósítandó feladat a zsidó és keresztény ember előtt –, 
hogy az inkarnációban a kereszténység egy fi zikai jelenlé-
tet szeretne deklarálni. Amikor én azt mondom, hogy bot-
rány, akkor arra is gondolok, hogy ez egy intellektuális bot-
rány is. A khalkedóni zsinat után Pelagius pápa (nem ösz-
szekeverendő az eretnek Pelagiussal) említi azt a két leírást, 
hogy „az Atyának szubsztanciájából született Fiú”, majd 
később „Szűz Mária által megszült Jézus”. Ez paradox mó-
don azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kétszer született meg. 
Egyszer az időnek előtte, egyszer pedig valamikor kétezer 
évvel ezelőtt. Ugyanez a kétszer születés olvasható a Máso-
dik helvét hitvallásban is. Amikor botrányról beszélek, er-
ről is beszélek. A khalkedóni dogmának egy olyan problé-
mát kellett megoldani, amely problémát nem lehet megol-
dani mind a mai napig. Ez a dogma egy mitológiai választ 
ad. Én ezt bátran merem mondani. A kereszténységnek is 
van mitológiája, legitim dolog ez, minden vallásról csak mi-
tológiai nyelven lehet beszélni. Ez a vallás nyelve. A bibli-
ai vallásnak és a bibliai vallás után megfogalmazott tanú-
ságtételeknek, így az egész keresztény dogmatikának van 
egy erős mitológiai átszínezettsége. Ezt a khalkedóni dog-
ma úgy oldja meg, ahogy a mi racionális észjárásunk nem 
képes bevenni. Becsületesebbnek tartom azt mondani in-
kább, ahogy a Deuteronomium fogalmaz: a titkok az Úré.

M. M.: Még egy kérdésem lenne, most Nyirkos Tamás-
hoz, aki szerint nagyon sokféle teológia van, és voltaképp 
politikai érdekérvényesítések vagy küzdelmek kérdése, 
hogy mely teológia milyen formában juthat uralmi hely-
zetbe. Én nem gondolom, hogy ez így lenne. Azt hiszem, 
hogy a Carl Schmitt-féle politikai teológia fogalmában van 
egy alapvető félreértés, amely sokféle kritikát is kap az utó-
kortól. Nem érdemes fi gyelmen kívül hagyni, hogy az ilyen 

fogalmaknak, mint a kereszténység, a teológia vagy a val-
lás, mindig kétféle használata van. Az egyik nyilvánvaló-
an egy felhalmozódott tudáskészletnek az összefoglaló ne-
ve, és ezen belül csakugyan sok minden vált teológiai fo-
galommá. A másik használata ellenben nem tetszőleges: a 
teológia olyan nyelvi processzus, amely folyamatosan re-
fl ektál arra, hogy a transzcendenssel van dolga. Ennek 
mindig része a nem tudás, az, hogy Isten elrejtőzik, nem 
ismerhetjük meg teljesen. Az igazi teológiáknak szerintem 
mindig megvan az a nyugtalansága, hogy megválaszolha-
tatlan kérdéseket igyekeznek körüljárni. 

Ny. T.: Carl Schmitt alapvető műve a Politikai teológia, 
amelyet 1922-ben írt meg. Alapgondolata az, hogy a mo-
dern államelmélet minden jellemző fogalma szekularizált 
teológiai fogalom. Schmitt próbál bemutatni egy fogalmi, 
strukturális analógiát a teológia fogalmaival, amely jelen 
van akár az újkori abszolutizmusban, ahol a király foglal-
ja el az Istennek fenntartott helyet, akár a liberalizmusban, 
ahol az isteni törvénynek megfeleltetett jogrendet tekin-
ti abszolútumnak, akár a demokráciában, amely a népet 
magát helyezi Isten helyébe, vagy akár a szocializmusban, 
amelyik pedig magát a hatalom helyét hagyja üresen, egy-
fajta politikai ateizmust létrehozva.

Kétségtelen, hogy Schmitt saját korának nagy ideológiái-
ra alkalmazta elméletét, de én azt gondolom, hogy ma is lé-
teznek az ideológiákban olyan elemek, amelyek egy vitatha-
tatlan abszolútumra utalnak, amelyet igazából nem tudunk 
érzékileg megragadni, kimerítően leírni vagy azonosítani. 
Úgy tűnik, hogy a hagyományos ideológiák – különösen a 
demokrácia és a nemzetállam ideológiája – igenis működ-
tetik ezt a rendszert, amelyről Schmitt beszél. Vannak olyan 
demokraták persze, akik eszkatologikus értelemben beszél-
nek a demokráciáról, hogy most még nem, de majd egyszer 
egy olyan demokratikus világban fogunk élni, ahol ez és ez 
lesz. Ebben ténylegesen látható ez a transzcendens szem-
léletmód. Azt én is vallom, hogy nem biztos, hogy ezek az 
ideológiák mennyire tudatosan használják ezeket a rend-
szereket. Ez a mi elemzésünkkel tárható fel.

M. M.: Az árnyalatnyi különbség abban állt, hogy a 
teológia fogalmai általában nem abszolút fogalmak, ha-
nem teológiatörténeti fogalmak. 

H. P.: Nyirkos Tamáshoz fordulnék én is megjegyzésem-
mel amiatt, mert említette, hogy a vallásnak nincsen jó defi -
níciója. Ez a probléma azt a kérdést veti fel igazából, hogy ha 
a vallás nem defi niálható, az nem ugyanaz, mint hogy a val-
lás nem létezik, de szeretném radikalizálni ezt a tételt. Emlí-
tetted, hogy ennek megfelelőlen a szekularizáció sem létezik. 
Innen mondom én azt, hogy a vallás sem létezik. Ez egy me-
rész és érdekes állítás. Gondoljunk bele abba, hogy világunk 
nagy részén az iszlám uralkodik, amelynek a vallási nyelve 
az arab, és az arabban nincsen szó arra, hogy vallás. A hin-
du vallásban, a hindiben sincs szó erre. A kínaiban sincs. 
A magyar is jó példa erre, mert a religio csak az indoeuró-
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pai nyelvben van meg. A magyarban a vallás a confessio, a 
hit pedig a fi des. Mi ezt a két szót használjuk, a vallást nem. 
Emiatt ez egy üres kategória. A radikális kérdés, amelyet fel 
kell tennünk, tehát az, hogy létezik-e vallás. A mindenna-
pi életben is látszik ez. Szenved a kereszténység attól a gon-
dolkodástól, amely az emberekben jelen van, hogy vasár-
nap délelőtt 10 és 11 óra között vallásos, máskor meg nem. 
Ezzel szemben az Ószövetség vallása és az iszlám radikaliz-
musa megköveteli, hogy mindenben ott legyen az Isten. Ha 
ez nincs, megszűnik a két tér, a profán és a szent közötti kü-
lönbség, és csak egyetlenegy tér marad; ha ezt így nézzük, 
akkor tényleg nincsen szekuláris, de nincs vallásosság sem.

F. T.: Sok esetben látható az is, hogy maga az egyház 
deszakralizálja önmagát, és átengedi a szentség fogalmát 
a társadalomnak, például a politikában vagy a sportban. 
A szekuláris vallásosság millió helyen megjelenik, és bál-
ványokat alakít ki.

Ny. T.: Ez már régóta létező probléma, van is egy törté-
neti megjegyzésem ennek kapcsán. Tudósok a gregoriánus 
reformokhoz vezetik vissza a szekularizáció gyökerét, az-
zal, hogy a középkori kereszténység elvitat minden szent-
séget a világi hatalomtól. Ez azt eredményezte, hogy amíg 
a kereszténység kisajátította magának a szentséget, a vilá-
gi rendek számára adódott a lehetőség, hogy az élet összes 
többi területét a világi hatalom a maga számára formálja. 
Nem meglepő az sem, hogy a késő középkorban Francia-
országban a királyt már Isten bárányának, megváltónak 
hívják, vagy hogy Franciaország a misztikus test.

F. T.: Szabó B. András említette, hogy az egyháznak kell 
a nyilvánosság, hogy ne szektásodjon el. András, hogy lá-
tod ezt az egyház és a társadalom összefüggésében? Az egy-
háznak egyfajta alternatív nyilvánosságot is kell képvisel-
nie a világban. Nyitott könyv végül is az életünk, de azért 
van olyan dimenziónk, amely titokként létezik, és amelyet 
meg kell őrizni, de mégsem lehetünk „szektások”. Hogy lá-
tod ezt a feszültséget?

Sz. B. A.: Már szó volt róla, hogy a titok elsősorban az, 
ami nem érthető, amit nem tudunk teljes mértékben kife-
jezni. Amikor a titkot próbáljuk máshová is odatenni, az 
sokkal inkább az élet különböző jelenségeinél történik. A 
pénzről is így beszél a legtöbb szerző, hogy mögötte egy 
titok, bizonytalanság áll, és ezzel tulajdonképpen vala-
mi szakrálist keresünk. A kérdés az, hogy az egyház tud-e 
olyan más minőségű nyilvánosságot vagy közösséget létre-
hozni, amelyben ezeket a dolgokat valahogyan képes kri-
tikusan szemlélni. 

Volt szó korábban a zsidóságról. Az egyistenhitre való 
fókuszálás és a bálványoktól, többistenhittől való radiká-
lis elzárkózás adja meg például a módszert, hogy követke-
zetesen vagy rögeszmésen egy más minőséget mutassanak 
meg. Ezt a titkot, minőséget egyáltalán nem engedik át a 
bálványoknak, mert azok mögött nincsen semmi. Luther 
a Nagy kátéban a pénzt említi, mint amely a legnagyobb 
bálvány az ember életében. A teológiának állandóan van 
egy olyan funkciója, amely ezeket a bálványokat leleplezi.

Lejegyezte és szerkesztette: Nagy Szabolcs

Nélkülözhetetlen forrás
Az evangélikus egyház hitvallási iratainak kritikai kiadása és forrásgyűjteményei (BSELK)

g  O R O S Z  G Á B O R  V I K T O R

K Ö N Y V R E C E N Z I Ó e

 Dingel, Irene (szerk.): Die Bekenntnisschrift en der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche. Vandenhoeck & Ruprecht, Göt-
tingen, 2014. 

Öt évvel ezelőtt, 2014. december 8-án az augsburgi Szent 
Anna-templomban mutatták be az evangélikus egyház 
hitvallási iratainak új kritikai kiadását a hozzá kapcsoló-
dó két forráskötettel együtt. Az Ágostai hitvallás emlék-
évében, 1930-ban jelent meg először az evangélikus egyház 
hitvallási iratainak kritikai igénnyel szerkesztett kiadása 
Németországban a Vandenhoeck & Ruprecht kiadó gon-
dozásában (BSELK I), amely 2010-ig tizenhárom kiadást 

élt meg. Hitvallási irataink gyűjteményének valamelyik 
kiadása minden evangélikus teológus és lelkész könyves-
polcán megtalálható. A heidelbergi egyháztörténész, Gott-
fried Seebaß (1937–2008) több évvel ezelőtt kezdeményezte 
már egy új kiadás megjelentetését, amely ugyanazokat a 
szövegeket kínálja ugyanabban a sorrendben, de más alap-
elvek szerint, mint ahogyan a BSELK korábbi kiadásában 
megjelentek. Az egyes részek kidolgozására szakértőket 
kért fel. A kiadvány elkészítésének projektmenedzsere és 
szerkesztője Irene Dingel protestáns egyháztörténész volt, 
a mainzi székhelyű Leibniz Intézet (Leibniz-Institut für 
Europäische Geschichte) vallástörténeti részlegének igazga-
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tója. A bonyolult és dicséretes munka eredményéért Dingel 
2015. június 27-én elnyerte a Független Evangélikus Egyház 
(SELK) Hermann Sasse-díját. A gondosan kidolgozott kötet 
1712 oldal terjedelmű. Kiegészül két további kötettel, össze-
sen több mint 1600 oldallal, ezek Quellen und Materialien 
(Források és anyagok) címmel jelentek meg. A német 2014-
es kritikai kiadásról azért is érdemes röviden szólni, mert 
jórészt ez a három kötet képezi a Luther Kiadó gondozásá-
ban és Reuss András szerkesztésében megjelenő hitvallási 
irataink forrását és hátterét.

A szöveggyűjtemény – hasonlóan az új magyar kiadás-
hoz – a következő ökumenikus és 16. századi, az evangéli-
kus hitvallási hagyomány szempontjából nélkülözhetetlen 
szövegeket tartalmazza: Apostoli hitvallás, Nicea-konstan-
tinápolyi hitvallás, Athanáziuszi hitvallás, Ágostai hitval-
lás, Az Ágostai hitvallás apológiája, Schmalkaldeni cik-
kek, Értekezés a pápa hatalmáról és elsőbbségéről, Luther 
katekizmusai, az Egyességi irat (Formula Concordiae) és a 
– magyar kiadásban mind ez idáig meg nem jelent – Cata-
logus Testimoniorum, amely az egyházatyáktól és teológu-
soktól tartalmaz idézeteket, és mutatja az evangélikusság 
maradandó érdeklődését az óegyház tanítása iránt. Din-
gel mellett számos más kiváló protestáns egyháztörténész 
is közreműködött a kötet szerkesztésében, köztük Robert 
Kolb, Volker Leppin, Christian Peters, Adolf Martin Rit-
ter és Johannes Schilling.

Érdemes azonban mérlegelni a régi és az új kiadás szer-
kesztési alapelveinek előnyeit és hátrányait. Gunther Wenz 
megjegyzi (2015), hogy vitathatatlan a jelentős mennyiségű 
ismeret összegyűjtése egyes hitvallások genezisével és ha-
tásával kapcsolatban. Ezt lenyűgöző módon bizonyítják a 
nyelvi és tartalmi jegyzetek, amelyek jelzik a releváns szö-
vegvariánsokkal kapcsolatos megjegyzéseket, az eltérések 
történetét, valamint a fontos történelmi és egyéb kapcsola-
tokat, különösen is a két forráskötetre nézve. Az első forrás-
kötet anyaga a korai egyház szimbólumaitól Luther Márton 
katekizmusáig terjed, míg a második az 1577-es Formula 
Concordiae-re összpontosít, amelynek korábbi variánsa-
it az érdeklődők számára ez a kötet dokumentálja először 
átfogóan. Jakob Andreae 1568/69-ből származó öt cikke, 
hat prédikáció 1573-ból, a Sváb konkordátum (1573/74), a 
Sváb–szász konkordia (1575), a Maulbronni formula és a 
Torgaui könyv (1576). Szerepelnek benne a Formula Con-
cordiae előszavai és a Konkordiakönyv korábbi megfogal-
mazásai (1578–1580). Ennek és a bevezető megjegyzések-
nek köszönhetően az olvasó élénk benyomást szerezhet a 
viták rendezéséért folytatott intenzív küzdelemről az ural-
kodók, a hercegek és városok képviselőinek táborán belül, 
akik csatlakoztak a reformációhoz, Luther Márton eszméi-
hez. Ez a küzdelem kitartónak bizonyult, de szinte mindig 
tisztességes erőfeszítés volt az integráló konszenzusterem-
tés érdekében (uo.).

A Formula Concordiae-hez tartozó forráskötet Irene 

Dingel, Hans-Christian Brandy és Marion Bechtold Mayer 
együttes munkájával készült, aki Johannes Hund mellett 
a Catalogus Testimoniorum szerkesztésében is részt vett, 
amelyet eredetileg a lutheri krisztológia védelme érdeké-
ben csatoltak a Konkordiakönyvhöz.

A három kötet sajátos párhuzamba állítható az – ugyan-
csak monumentális – katolikus Hitvallások és az Egyház 
Tanítóhivatalának megnyilatkozásai című, Heinrich Den-
zinger és Peter Hünermann által szerkesztett, 2004-ben 
magyarul is megjelent kötettel. Azonban két jelentős kü-
lönbség nem hagyható fi gyelmen kívül: a Denzinger–Hü-
nermann (legtöbbször csak így említik) tartalmaz szá-
mos később megjelent fontos dokumentumot is, így átte-
kinthető képet ad a teológia és a dogmák fejlődésének, a 
tanítóhivatal működésének napjainkig tartó folyamatá-
ról, mai német (magyar) nyelven. A BSELK német kiadá-
sa a 16. századi fordításokat hozza. Ezenfelül a Denzinger–
Hünermannt folyamatosan aktualizálják és folytatják. Ez-
zel szemben a BSELK csupán a 16. századig tart, jóllehet 
a protestáns egyházak hitvallási öröksége sem ért véget a 
16. században. Martin H. Jung megállapítja (2015), hogy 
az 1934-es Barmeni nyilatkozat vagy az 1945-ös Stuttgarti 
nyilatkozat és még az 1563-as református Heidelbergi káté 
is minden bizonnyal nagyobb szerepet játszik az evangéli-
kus egyházakban, mint az Egyességi irat, nem is beszélve a 
hozzájuk csatolt, az egyházatyáktól származó evangélikus 
tanok katalógusáról. Bár álláspontja nehezen értelmezhe-
tő olyan érvként, amely az említett további dokumentu-
mok hiányának pótlását indokolná. Megjegyzi még, hogy 
a Kalcedóni hitvallás a mai teológiai és az ökumenikus 
párbeszéd szempontjából aktuálisabb lenne az Athanázi-
uszi hitvallásnál.

Azok számára, akik az evangélikus hitvallási iratokkal 
tudományos igénnyel szeretnének foglalkozni, még akkor 
is, ha csak egyetemi egyháztörténeti vagy rendszeres teo-
lógiai szemináriumról van szó, nélkülözhetetlen az új ki-
adás, egyrészt a két kiegészítő forrásban bemutatott fon-
tos anyagok miatt, amelyek egyébként nehezen hozzáférhe-
tők, másrészt a legújabb kutatási irodalom átfogó átvétele 
és dokumentáltsága okán.
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 Orosz Gábor Viktor (szerk.): Teológia és nyilvánosság. Az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmány-
kötete. Luther Kiadó, Budapest 2019.

Teológia és nyilvánosság a címe az Orosz Gábor Viktor ál-
tal szerkesztett és az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
oktatói által írt legújabb kötetnek, amely a Luther Kiadó 
gondozásában jelent meg. A huszonegy tanulmányból ál-
ló kiadvány a biblikum, rendszeres teológia, egyháztörté-
net, gyakorlati teológia és pedagógia tudományterületeit 
öleli fel. A cím egyrészt sokat ígér, de ter-
mészetéből kifolyólag sok veszélyt is rejt 
magában, hiszen minden túlzás nélkül 
mondhatjuk megterheltnek ma teológia 
és nyilvánosság kapcsolatát. Miközben a 
teológia nyilvánosságigénye a kezdetek-
től fogva megkérdőjelezhetetlen, addig 
napjainkra sokszor érdekek és ideológi-
ák, történelmi és politikai kontextusok 
mentén fl exibilissé válik. Azonban a kö-
tet egyik legnagyobb érdeme, hogy nem 
kíván direkt módon politikai témákba 
belebonyolódni, s azokra teológiai vála-
szokat adni, hanem sokkal inkább felfe-
dik az egyes tanulmányok az adott téma 
közéleti, nyilvános, politikai dimenzióit. Az indirektség 
így kritikai mércévé is lesz, miszerint a nyilvánosság a 
teológiának és a teológia művelésének nem célja, hanem 
csupán a helye. Így maga a cím sem feltétlenül lezárt, hi-
szen tovább lehet gondolni a „teológia nyilvánossága”, a 
„nyilvános (közéleti) teológia”, a „nyilvánvaló teológia” 
irányába. Mert éppen a tanulmányok mutatnak utat abba 
az irányba, hogy a nyilvánosság maga is nyitott, formál-
ható, alakítható és sokféleképpen értelmezhető.

A kötet (a bevezetést és a „problémafelvető” kezdő ta-
nulmányt leszámítva) öt biblikus írást közöl. Ezek szerint 
a nyilvánosság éppúgy lehet az ószövetségi Királyok köny-
vének politikai kontextusa (Kőszeghy Miklós: Teológia a 
propaganda szolgálatában?) vagy a Zsoltárok könyvének 
tágas tere (Varga Gyöngyi: „Tágas térre állítottad lába-
mat”), mint Jézus vitáinak, elmélyülésének, illetve az el-
ső keresztények hitmegélésének színhelye (Cserháti Már-
ta: Jézus nyilvános vitái; László Virgil: Ami nyilvános, és 
ami nem; Bácskai Károly: A lelki ház ablakai – Bibliata-

nulmány 1Pt 2,11−3,12 alapján). A biblikus tudományok te-
rületéről származó írások arra a már említett premisszára 
épülnek, hogy a nyilvánosság nem egy társadalom vagy 
politikum által felkínált lehetőség a teológia számára, ha-
nem ab ovo az a tér, ahol a teológia s így az Istenről szó-
ló és az Istennel való beszéd mindig is megszólalt. Azon-
ban éppen ez a felismerés hozza magával a nyilvánosság 
alapvetően kétféle értelmezési síkját. Egyrészt az indivi-
duális-spirituális megközelítést, amely főként a hívő em-
ber és maga Krisztus hitéletének (Jézus esetében messiási 

működésének) megnyilvánulásait jelen-
ti, amikor nyilvánvalóvá teszi saját ma-
ga hitbizonyosságait; másrészt a kollek-
tív-politikai olvasatát, amelyben a közös-
ség (legyen az az ószövetségi választott 
nép vagy az első keresztény gyülekezetek 
egyike) a szélesebb nyilvánosságot érin-
tően cselekszik, azaz a hitéből és istenta-
pasztalatából kifolyólag. Mindkét eset-
ben nyilvánvalóan arról van szó, hogy 
Krisztus vagy az ember hogyan értelme-
zi a maga sajátos Istenhez fűződő viszo-
nyát, a rejtettségnek, visszavonulásnak a 
határait és a hittapasztalatok nyilvános 
rezonálásának időbeli és fi zikai kereteit. 

Ugyanakkor a Szentírás közvetett módon, mégis egyértel-
műen úgy beszél a nyilvánosságról, mint amely egyszer-
re helye az Isten dicsőségének és dicsőítésének, az ember 
Istentől nyert szabadságának, a felebarát iránti tisztesség 
kinyilvánításának, a másik emberhez való szolidáris oda-
fordulásnak és az Istenről való hitvallásnak. Ugyanakkor 
nem lehet szépíteni sem a múltat, hiszen a tanulmányok-
ból az is kiderül, hogy vallás és politika ambivalens kap-
csolata nem mindig az Isten ügyét szolgálta, hanem az 
emberi ügyek propagandájának szócsövévé lett, s azóta – 
sajnos – még oly sokszor.

Ha a kötet rendszeres teológiai írásait nézzük (s ide-
számítjuk a határon álló, inkább a vallásfenomenológia 
területéről jövő tanulmányt – Réz-Nagy Zoltán: A nyil-
vános és a titkos), akkor szépen kirajzolódik egy ív, amely 
a dogmatikai alapkérdéstől (Szentpétery Péter: Isten nyil-
vános rejtettségéről) az egyháztörténeti kitérőn át (Csep-
regi Zoltán: „Nyilvános teológia”-e az Asztali beszélgeté-
sek?) jut el szociáletikai témákig (Orosz Gábor Viktor: Deus 
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nudus est; Kodácsy-Simon Eszter: Látás a beszéd mögött; 
Szűcs Kinga: Ökoteológia és közélet), mindehhez illesztve 
a felvezető tanulmányt (Béres Tamás: Kell-e nekünk köz-
teológia?). Talán nem véletlen, hogy éppen a rendszeres 
teológia témaköréből várná az olvasó a legdirektebb ta-
nulmányokat a nyilvánosság teológiájával kapcsolatban. 
Azonban éppen ezek az írások tesznek bizonyságot arról, 
hogy teológia és nyilvánosság kapcsolata mennyire cizel-
lált és sokszínű, indirekt és közvetett, rejtőzködő és látens. 
Ha a biblikus tanulmányoknál az volt az alappremissza, 
hogy a nyilvánosság az a tér, ahol az Istenről és Istennel 
való beszéd megszólal, akkor a rendszeres teológiai meg-
közelítés tovább árnyalja a képet azzal, hogy maga a nyil-
vánosság is a teológiai kritika vagy értelmezés alá kerül-
het. Jóllehet éppen a rendszeres teológia területén válik va-
lóban megtapasztalhatóvá a nyilvánosság értelmezésének 
széles spektruma, mert egyazon fogalmon belül lehet be-
szélni Isten nyilvános rejtettségéről és Luther asztali be-
szélgetéseinek nyilvánosságáról, a test nyilvánosságáról 
és elrejtettségéről, valamint kurrens ökoteológiai témák-
ról. S miközben az olvasó megpróbálná ezeket az értelme-
zési síkokat valamiféle direkt egységbe szőni, aközben a 
nyilvánosságnak egy többdimenziós megjelenési formá-
ja tárul fel. A nyilvánosság így nem csupán immanens to-
pográfi a lesz, amelyet politikailag, társadalmilag és szo-
ciológiailag lehet értelmezni, hanem a transzcendens és 
immanens közötti kommunikáció légtere is, amely a maga 
rejtettségében a teológia nyilvánvalósága. A teljesen más 
(szuverenitásának következtében megnyilvánuló vagy el-
rejtőző) Isten és a hétköznapi (asztalhoz ülő és legendák, 
aforizmák, szállóigék kétes eredetű forrásává váló) em-
ber éppúgy kapcsolatba léphet egymással ebben a térben, 
mint ahogyan a test természetes és természetellenes di-
menzióját értelmező és a természet és teremtés miatt ag-
gódó ember keresi a természet és „természetfölötti” vála-
szokat ugyanott. A nyilvánosság rejtett dimenziói ezek. 
Azért is fontos a nyilvánosság ilyen tereinek a feltárása, 
mert napjainkban számos ideológia, politikai erő, exhi-
bicionista kezdeményezés igényelné saját maga számára 
a nyilvánosságot, nem egy esetben a nyilvánosság felet-
ti monopóliumot. Különösen izgalmas példa a napjaink-
ban erőteljesen mindent és mindenkit elérni kívánó test-
kultúrában Isten Krisztusban kifejeződő mezítelenségé-
nek Ádám és Éva szégyenérzetének ellenpontjaként való 
interpretálása. Azaz a test nem csupán fi zikai valóság-
ként nyilvánvaló és nyilvános – vagy inkább rejtegetni 
való(?) –, hanem az ember és Isten, bűn és szégyen men-
tén takargatandó. A szisztematikus tanulmányok egyér-
telműen fi gyelmeztetnek arra, hogy a nyilvánosságot nem 
csupán a politikai aktorok, pillanatnyi perc-siker-embe-
rek, nem is a civil kezdeményezések alakítják vagy éppen 
defi niálják, hanem a Krisztus keresztjében rejtőzködő és 
megnyilvánuló Isten. 

Ugyanakkor a teológia nem adhatja fel azt az elkötele-
ződését, amelyet a nyilvánosság formálása és alakítása je-
lent a számára, mert vannak olyan témák, területek, ahol 
még mindig van mondanivalója – a tanulmányok alap-
ján – a kultúra, a vallási tolerancia és ökológia számára. 
Másrészt ez az elköteleződés nem csupán a kifelé kom-
munikált kritikában realizálódik, hanem a befelé irányu-
ló önvizsgálatban is. 

A gyakorlati teológia területéről érkező írások az is-
tentisztelet (Hafenscher Károly: Cultus publicus; Szabó B. 
András: Szószék és nyilvánosság), a pasztorálteológia (Joób 
Máté: Ami nem tartozik a nyilvánosságra) és az egyházzene 
(Finta Gergely: Zenés áhítatok, templomi koncertek az egy-
ház nyilvános szolgálatában; Fekete Anikó: Közszereplők 
énekes hitvallása) témaköreit ölelik fel. Talán éppen a gya-
korlati teológia az a szegmense a teológiának, amely lehe-
tővé teszi, hogy a teológiai felismerések elérhetőek és hoz-
záférhetőek legyenek a nyilvánosság számára. Így sem a li-
turgia, sem az igehirdetés nem maradhat a maga sajátos és 
szigorú teológiai diszciplináris keretei között, hanem min-
dig tekintettel kell lennie arra, hogy hogyan érhető el mi-
nél szélesebb fronton és nagyobb egyértelműséggel a nyil-
vánosság, s hogyan lehet minél erőteljesebben megragadni 
a fi gyelmét, felkelteni érdeklődését, elősegíteni elkötelező-
dését és elmélyülését. 

A liturgiával és prédikációval foglalkozó tanulmányok 
egyfajta forduló- vagy pontosabban fogalmazva fordító-
pontot jelentenek a kötetben. Hiszen a legtöbben az isten-
tisztelet keretében és az igehirdetés alkalmával találkoz-
nak az egyház tanításával, a teológia kritikai funkciójá-
val. S miközben igen lényeges, hogy mind a liturgia, mind 
az igehirdetés megőrizze az Istenre fi gyelés és fi gyelmez-
tetés funkcióját, aközben tekintettel kell lennie a hallga-
tók sajátos kulturális beágyazottságára, vallási szociali-
zációjára. Különös feladat és kettős kihívás ez egyszerre, 
mert miközben meg kell őrizni többek között a liturgia ti-
tokzatosságát, az igehirdetés Istenhez és igéhez kötődését, 
aközben valóban tekintettel kell lenni arra a hallgatóság-
ra, amely talán kevésbé érdekelt a mélyebb teológiai meg-
határozottságokban, s egyszerűen „csak” tevékeny és be-
fogadó részese akar lenni a szent cselekményeknek vagy 
a prédikációnak. Míg a liturgia és homiletika számára az 
az alapvető kérdés, hogy hogyan fejezze ki a teológiai tar-
talmakat a nyilvánosság számára, addig a pasztorálteoló-
gia arra (is) keresi a választ, hogy mi az, ami nem tartozik 
a nyilvánosságra. A lelkipásztori titoktartás nem csupán 
egy attitűdje a lelkészi hivatásnak, hanem olyan komplex 
tulajdonsága és meghatározottsága is egyben, amelyet egy-
aránt szabályoz a világi és egyházi jog, s amely teológiai-
lag és pasztorális szempontból is értelmezendő. Különösen 
lényeges ez akkor, amikor a lelkészi szolgálat egyik-másik 
területét csupán a vocatio externa felől értelmezik, s a bel-
ső elhívás, a teológiai megalapozás elsekélyesedik. Külön 
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értéke a kötetnek, hogy egy hiánypótló írást találni benne 
a zenés áhítatok és templomi koncertek érzékeny kérdése-
iről, nem különben a templomi koncert műfajának törté-
neti áttekintéséről, hiszen a templom nem csupán az ige 
és a szentségek közvetítése által lép a nyilvánosság színe 
elé, hanem kulturális produktumaival is. Így a kérdés jo-
gos, hogy hol vannak a határok a spirituálisan értelmez-
hető szolgálat és a kulturális szolgáltatás között. A köz-
szereplők énekköltészetét bemutató írás igen jól mutat-
ja, hogy a keresztény kultúra elsőrenden nem a politikai 
kurzus mentén realizálódik, hanem sokkal inkább a hit-
tartalmak teológiailag és művészetileg rendszerezett for-
máiban. Jóllehet a teológia igényt tart a nyilvánosságra, 
de mégsem mondhat le arról, hogy őrizze a titkot és a ti-
tokzatosságot – akár a gyónásban, akár a liturgiában, akár 
az igehirdetésben és a szentségekben.

A valláspedagógia területéről érkező tanulmányok a 
teológiának azt a nyilvánosságigényét járják körül, amelyet 
az oktatásban igyekszik foganatosítani. Legyen szó akár 
közoktatásról és hitoktatásról (Baloghné Vincze Katalin: 
A „hites vagy erkölcsös” diákoktól egy „menő teológia” fe-
lé), akár felsőoktatásról (Pángyánszky Ágnes: Aszimmetri-
kus elköteleződés; Seres-Busi Etelka: Rejtőzködő(?) nézetek 
a felsőoktatásban), vagy éppen a szélesebb nagyközönség 
felnőttképzéséről (Bódi Emese: Hogyan tartsunk ismeret-
terjesztő előadásokat?), a kérdés lényegében a körül konci-
piálódik, hogy miként lehet a teológia nyilvánosságigényét 
átadni a következő generációnak, vagy miként lehetne ezt a 
kritikai-szolidáris funkciót minél inkább elérhetővé tenni 
a nagyobb – akár laikus – nyilvánosság számára. 

Akár a közoktatásról, akár a felsőoktatásról, akár fel-
nőttképzésről van szó, mindig izgalmas kérdés az, hogy 
mennyire elkötelezetten tudja az oktatói oldal továbbadni 
a maga meggyőződését a hallgatóságnak. Mert nem csu-
pán ismeretek átadásáról van szó, hanem a nyilvánosság-

értelmezés teológiai formálásáról is. Mivel politikailag, 
kulturálisan, didaktikailag és metodikailag is egyre több 
oldalról kívánják meghatározni a korszerű és korrekt ok-
tatás defi nícióját, az egyház és a teológia nem mondhat 
le a maga sajátos, több ezer éves hagyományairól (akár 
még az ókori retorikát is fi gyelembe véve!), hogy hogyan 
és milyen elköteleződési hőfokon segítse, irányítsa, vezes-
se a hallgatók gondolkodását. Lényeges, hogy a tartalom, 
amely szintén adva van évezredek óta a keresztény teoló-
gia számára, ne vesszen el csupán azért, mert nem idősze-
rű a módszer, amellyel át lehetne adni. A valláspedagógiai 
tanulmányok fi gyelembe veszik korunk oktatási klímáját, 
a diákok, hallgatók szociális hátterét, s ebben a morális, 
kulturális, vallási sokszínűségben igyekeznek utat keres-
ni és útmutatást adni. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói által írt 
tanulmánykötet a nyilvánosság értelmezési és teológiailag 
megragadható kereteit tárja szélesre. Izgalmas, felelősség-
teljes és elkötelezett munka ez. S miközben mindegyik ta-
nulmány a maga diszciplináris keretei között marad, aköz-
ben, mint egy tudományos kaleidoszkópban, nagyon szé-
pen és színesen kirajzolódik egy kép, amelyben az oktatói 
kar különböző olvasatai mindenféle erőltetettség és kény-
szerűség nélkül egy egésszé állnak össze. Kiváló bizonyí-
téka annak, hogy a nyilvánosság értelmezése, formálása, 
szélesítése a teológia számára is nyilvánvaló. S ezt mindig, 
minden körülmény között nyilvánvalóvá is kell tenni, külö-
nösen akkor, amikor ideológiailag, politikailag, kulturáli-
san egyfajta mesterségesen generált vagy éppen behatárolt 
nyilvánosságot igyekeznek a teológia kritikai megszólalá-
sának megnyitni. A kötet a maga multidiszciplinaritásá-
val nem csupán az adott tudományterület iránt érdeklődőt 
hívja egy-egy olvasatnyi fejezetolvasásra, hanem felkínál-
ja a komplexitás igényét és élményét, hogy nyilvánvalóvá 
váljon a teológia nyilvánossága. 

Az egyetemekről vissza a gyülekezetekbe
g  F A B I N Y  T A M Á S

 * A könyvajánló elhangzott az Együtt a hit útján című kötet bemu-
tatóján, a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday Kollégiumában, 
2019. május 8-án. 

Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes 
(szerk.): Együtt a hit útján. Kálvin Kiadó, Budapest, 2019.

„A gyülekezetpedagógia a gyakorlati teológiának régi-új 
résztudománya. Régi, mert a katechetikai tradícióból nőtt 

ki, és a gyülekezetben folyó tanító-nevelő feladatokat tartja 
szem előtt, egyszersmind azonban új is, mert e feladato-
kat a teológiai indíttatásokon túl pedagógiai felelősséggel 
kívánja tervezni és megvalósítani.” (Németh Dávid: Mi a 
gyülekezetpedagógia? 11. o.)

A gyülekezetpedagógia régi és új tudomány egyben. Ér-
demes tehát áttekintenünk, hogy az egyház honnan érke-
zik meg korunk nagy kihívásaihoz a gyülekezetépítés pe-
dagógiai dimenziója terén.
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A tanítás szerepe a zsidóság életében

Az előzmények között a tanításnak a zsidóság életében 
betöltött szerepét érdemes egészen vázlatosan áttekinte-
ni. Itt olyan fogalmakat említhetünk, mint a bölcsesség 
és a tanítás. A tanításban egyaránt megvolt a jelentősé-
ge a szóbeliségnek, benne a memoritereknek és idővel az 
írásbeliségnek, ahogyan a zsidó kisfi úkat a szent szövegek 
alapján olvasásra és betűvetésre tanították. A „Beszéld el 
fi aidnak!” imperatívusza hosszú nemzedékek számára 
meghatározó volt. Említhetjük a tanházak 
jelentőségét is, amelyek a zsidó háború után 
virágoztak igazán. Közismert tény, hogy a 
zsidóság – az ószövetségi zsidóságot bele-
értve – egyik legfőbb éltető eleme az áldo-
zatbemutatás volt. A templomban nemze-
dékek láncolatán keresztül zajlott a Tóra ál-
tal előírt kultusz, amelynek letéteményese 
a papság volt. Krisztus után 70-ben aztán 
radikálisan megváltoztak a körülmények. 
Ekkor rombolták le Titus római hadvezér 
– későbbi császár – seregei a jeruzsálemi 
templomot. A „Miért pusztult el Jeruzsá-
lem?” kérdésre zsidó bölcsek a következő tanulságos vá-
laszokat adták: „Mert az emberek nem mondták egymás 
szemébe hibáikat”; „Jeruzsálem azért pusztult el, mert 
elhanyagolták a gyermekek iskoláztatását.”

A tanulás kötelességét jelzi ez a rabbinikus axióma is: 
„Kövek helyett eszmékből épül föl a szentély, nem a temp-
lomhegyen, hanem a nép lelkében.”

Nem a templom alapkövének lerakása volt tehát az iga-
zán nagy esemény, hanem Ezsdrás tevékenysége, hiszen ő 
volt az, aki a Tórát újra tanította a zsidóságnak. A tórata-
nulást még a szentély építésénél is nagyobbra tartották: 
„Akiben tudás van, mintha az ő idejében építették volna 
fel a szentélyt” – mondták.

A következő két mondás pedig nem egyszerűen szelle-
mes, hanem roppant tanulságos és előremutató: „Rablást 
követ el, aki tanítványaitól megtagadja az oktatást”; „Sokat 
tanultam tanáraimtól, még többet a kollégáimtól, de leg-
többet a tanítványaimtól.” Azt hiszem, sokan megerősít-
hetjük e mondat igazságát: diákjaink jól feltett kérdései és 
általában a nyílt beszélgetések igen nagy mértékben ins-
pirálhatnak mindannyiunkat.

Hadd idézzem azt a – természetesen fi ktív – párbe-
szédet, amelyet még Johánán ben Zákkáj folytatott Ves-
pasianussal.

„– Én egy várost kérek tőled, császár. Jabne városát. 
Hadd telepedjek le ott, és hadd tanítsam a zsidó tudományt. 

– Jabne a tied – mondotta a hadvezér.
És ezzel eldőlt a zsidóság sorsa.
Másnap bevették Jeruzsálemet.
Jabne megmaradt és felépült.

Jabne győzött, Jeruzsálem megbukott.
Miért Jabne és miért nem Jeruzsálem?
Mert Jabne több, mint Jeruzsálem.
Jeruzsálemet el lehet foglalni, Jabnét soha.
Jeruzsálem csak egy van. Jabne lehet száz, lehet ezer, 

lehet százezer, ahol zsidó csak él, tanul és lelkesedik. Je-
ruzsálemhez nem lehet kötni a zsidóságot; ha a zsidók el-
hagyják Jeruzsálemet, akkor az többé nem az övék. De 
Jabnét vihetjük magunkkal, ahová megyünk, ahová el-
szór a sors. 

Jeruzsálemet katonák védik, Jabnét tudó-
sok. Jeruzsálemben harcolnak, Jabnéban ta-
nulnak. Jeruzsálemben paloták jelentik a zsi-
dóságot, Jabnéban könyvek.

Nem Jeruzsálem, hanem Jabne. A zsidó 
várost Jabnénak hívják.”

Azért idéztem ilyen hosszan ezt a sza-
kaszt, hogy megértsük, milyen sokat jelen-
tett a zsidók számára a tanulás. Nem keve-
sebbet, mint a túlélést. A jövőt. Ezért azt is 
vallották, hogy „nem szabad az iskolás gye-
rekeket megzavarni még a szentély felépítése 
miatt sem”. Gondoljunk bele: bár a zsidóság 

számára óriási traumát jelentett a templom elpusztulása, 
azt később már nem építették újra, Izrael állam újraala-
pítása után sem. Egy másik korabeli bölcsesség pedig így 
fogalmaz: „A világ az iskolás gyerekek lehelete miatt ma-
rad fenn.”

Hadd zárjam ezt az első részt egy kiemelkedő zsidó 
tudósra, a Bar Kochba-felkelés idején mártírrá lett Rab-
bi Akibára való utalással. Ő negyvenéves koráig írástu-
datlan volt. Akkor felesége biztatására határozta el, hogy 
tanulni fog. „Rabbi, taníts a Tórára!” – kérte a zsinagógá-
ban. Természetesen az alef-béttel, a zsidó ábécével kellett 
kezdenie. Feljegyezték, hogy a palatábla egyik végét ő fog-
ta, a másikat a kisfi a. Akiba aztán a zsidóság egyik legna-
gyobb tanítója lett. Sorsa – mai kifejezéssel – a life-long 
learning szép példája.

A tanítás szerepe az Újszövetségben

Jézus ízig-vérig tanító volt. Már tizenkét éves korában is 
azzal tűnt ki, hogy a templomban ő tanította a bölcseket. 
Később a keresztséget elrendelő mondata így folytatódik: 
„…és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek…” Jézus tanított hegyen és csónak-
ban ülve, rekkenő hőségben a kútnál, vagy éjnek évadján, 
amikor Nikodémus ment hozzá.

A feltámadott Krisztus mennybemenetele előtt megje-
lent követőinek (a „tizenegynek”), és feladattal bízta meg 
őket. Ezt a keresztelés alapítási igéjeként szoktuk emlegetni, 
vagy másképpen a „missziói parancsként”. Ha megnézzük 
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Mt 28,18–20 perikópáját, akkor egy nagyon érdekes nyel-
vi sajátosságra lehetünk fi gyelmesek (vö. theologia gram-
matica est): az egész szakaszban egyetlen imperativusban, 
azaz felszólító módban álló igealak van, ez pedig az, hogy 
„tegyetek tanítvánnyá” (). Az összes többi 
ige – „elmenvén”, „megkeresztelvén”, „tanítván” – parti-
cipiumként, melléknévi igenévként mintegy a „tanítvány-
nyá tételnek” alárendelve jelenik meg. Úgy is mondhatjuk, 
hogy annak mikéntjéről szól.

Nem véletlenül hívjuk tehát Jézus követőit tanítványok-
nak, akiknek nem egyszerűen útközben, az ókorban szo-
kásos peripatetikus módszerrel, hanem állandó életközös-
ségben adta át az ismereteket és a legfontosabb normákat. 
A reformációi tematikus évek sorában a 2015-ös év „Ta-
nítványok vagyunk” jelmondata is azt jelenti, hogy nem-
csak az iskolában, az egyházban és egyéb fórumokon kell 
tanulnunk, hanem mindenekelőtt Jézustól, mégpedig tő-
le is úgy, hogy folyamatos sorsközösségben vagyunk vele. 
Ezért aztán a gyülekezetpedagógiában és az egyházi isko-
lákban különösen is fi gyelnünk kell a lelki tényezőkre. Az 
ismeretek közlésén túl a Jézussal való személyes kapcsola-
tot is fontosnak kell tartanunk. Erre azonban csak az ké-
pes, aki maga is hitben él. Mindezt persze nem lehet erő-
szakkal, legkevésbé képmutatóan, hanem csakis hiteles 
személyes példaadással végezni. Ezért a lelkészek és taná-
rok is tanítványok lehetnek.

Nagyon örvendetes és nagy jelentőségű, hogy az Együtt 
a hit útján című kötet szerzői és szerkesztői épp a krisztu-
si tanítványság gondolatát állítják a kötet középpontjába. 
Ez nemcsak abban látszik meg, hogy a könyv külön fejeze-
tet szentel a tanítványság kérdésének Szabó Lajos profesz-
szor avatott feldolgozásában (Tanítvánnyá tétel, 365–394. 
o.), hanem abban is, hogy már magának a gyülekezetpeda-
gógia fogalmának a defi niálásakor is a tanítványság gon-
dolata jelenik meg a leghangsúlyosabban. Egészen odáig, 
hogy a didaktika fogalma helyett Németh Dávid profesz-
szor a „matétika” fontosságát emeli ki: 

„A valláspedagógiában a holland teológusra, Gijsbert 
D. J. Dingemansra hivatkozva Norbert Mette tette ismert-
té a matétika fogalmát azzal a felszólítással, hogy a »Mit 
kell hinni?« kérdése mellé egyenlő súllyal kellene felvet-
ni a »Hogyan lehet Krisztus tanítványává válni?« kér-
dését is. A fogalom által jelzett szemléletváltásnak – ha 
valahol – a gyülekezetpedagógiában hatalmas jelentő-
sége lenne. Itt ugyanis sohasem az oktatás értelemében 
vett tanításról, hanem mindig közös tanulásról, dialó-
gusba ágyazott igazságkeresésről és a hit közös megélé-
séről van szó. Ilyen értelemben a gyülekezetpedagógiá-
nak egyáltalán nem didaktikára, hanem csak matétiká-
ra van szüksége.” (37. o.)

Kívánatos az is, hogy a gyülekezeteinkhez kapcsolódó 
egyházi iskolákban a különféle szaktárgyakat – így példá-
ul történelmet – tanító kollégák folyamatos kapcsolatban 

legyenek az iskolalelkésszel és a hittantanárokkal, mint 
tanítvány a tanítvánnyal. Utóbbiaknak is szükségük van 
a szakmában való jártasságra, ezért az egymásrautaltság 
kölcsönös.

A Jézustól való tanulásnak van egy egészen személyes 
vonatkozása. A tanítványok egyszer így lépnek Mesterük-
höz: „Taníts minket imádkozni!” Imádkozni is tanulni kell, 
tanulni lehet. Az evangéliumokból elénk táruló tanulá-
si modelleket megtaláljuk az Apostolok cselekedeteinek 
könyvében és a levelekben is. Pál apostol is vérbeli tanító 
volt: aki szóban és írásban rendszerezte tanítását, tanítvá-
nyokat gyűjtött össze, nevelt fel és bocsátott ki, illetve ta-
nuló közösségeket hozott létre.

A tanítás szerepe a reformáció korában

Luther egyrészt az otthonokban, másrészt az iskolákban 
való tanulás jelentőségét hangsúlyozta. Az előbbit akkor 
kezdte szorgalmazni, amikor egyházlátogató útjai során 
feltárult előtte, hogy az emberek mennyire szegények az 
ismeretben. Ekkor írta a Kis, majd a Nagy kátét, azzal 
a bevezetéssel, hogy „a családfő így tanítsa az ő háza 
népét”. A Kis és a Nagy káté tehát méltán nevezhető az 
első protestáns gyülekezetpedagógiai „projektnek”, hi-
szen céljuk az volt, hogy az újonnan formálódó protes-
táns gyülekezetekben a hitismeret egyre erőteljesebben 
jelenjék meg. Az otthonokban, családi körben – vagy 
éppen a gyülekezetben – való tanulás mellett komoly 
szerepet játszottak az iskolák is. Luther a Keresztyén is-
kolák állítása s fenntartása ügyében című iratában így 
fogalmaz: „…mi örömest akarunk gondoskodni a mi 
gyermekeinknek nem csupán hasáról, hanem lelkéről 
is.” Ez ma is az egyházi iskolák feladata: gondoskodni 
a diákok lelkéről is.

A reformáció a korábbinál szélesebb alapokra he-
lyezte a népművelést. Luther vetette fel először a kö-
telező elemi népoktatás bevezetését. Ennek megfelelő-
en a protestantizmus nem tekintette az oktatást kizá-
rólag az egyház, benne pedig a hierarchia ügyének. Az 
iskola nemcsak ecclesiasticum, hanem politicum is lett 
– vagyis az iskolaügyben fontos szerephez jutottak a 
világiak. Az egyházat azonban még nem szorította ki a 
világi hatalom, hanem a kettő egyensúlyban volt: az is-
kolák kormányzásában a világi és az egyházi rend egy-
aránt részt vett. De az iskola végső célja a vallásos ne-
velés volt. Luther szerint az iskola segít védekezni az ör-
dög áskálódásai ellen. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem campusán 
jól megfér egymás mellett Luther – meglehetősen túl-
méretezett – szobra és egy kisebb, ám jelentős mellszo-
bor Melanchthonról. Utóbbi nem egyszerűen praecep-
tor Germaniae volt, de – tágabb értelemben – egész Eu-
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rópa, azon belül pedig Magyarország tanítómestere is. 
Luther már közzétette kilencvenöt tételét, amikor ő hu-
szonegy éves professzorént Wittenbergbe került. 1518. 
augusztus 29-én tartotta székfoglaló előadását De cor-
rigendis adulescentiae studiis (A diákok tanulmányai-
nak javításáról) címmel.

Luther és Melanchthon helyzetükből adódóan a 
hangsúlyt eleinte az egyetemi oktatásra tették, Lu-
ther egyházlátogatói útjai után azonban kifejezetten 
hangsúlyozták az otthoni és az egyházközségekben 
való tanulás fontosságát. Ebből a felismerésből szüle-
tett meg Luther Kis és Nagy kátéja, amelyeknek jó teo-
lógiai alapot adott, valamint elmélyített Melanchthon 
Loci communese.

A gyülekezeti tanítás szerepe a mai protestáns 

közösségekben 

A Siba Balázs, Szabóné László Lilla és Pángyánszky Ágnes 
által szerkesztett, Együtt a hit útján című kötet is ebbe a 
bibliai – ó- és újszövetségi – és reformátori hagyományba 
illeszkedik, felvállalva a biblikus normativitás és protes-
táns igényesség örökségét.

A kötet, ahogy az imént már utaltam rá, egyszerre ré-
gi és új. Régi, hiszen ahogy láttuk, az az alapvető keresz-
tény küldetéses célkitűzés motiválja, hogy mind többen 
legyenek Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaivá a gyü-
lekezeteinkben. Régi azért is, mert illeszkedik abba a re-
formátori programba, amely fontosnak tartotta a gyü-
lekezeti tagok hittudatának és a hitről való tudásának a 
megerősítését, az egyetemes papság elve alapján is. A kö-
tet minden lapján átsugárzik az az elkötelezettség, amely 
a mai gyülekezetek tagjai számára is ezt a programot kí-
vánja megvalósítani. A könyv ugyanakkor nagyon is új. 
Nemcsak azért, mert nem is olyan régen jött ki a nyom-
dagépek alól, hanem megközelítésében és még formátu-
mában is. A gyülekezetpedagógia elvi alapvetését tárgya-
ló fejezet után az egyházunk életében jelen lévő korosztá-
lyok életkori, lélektani és szociológiai sajátosságait veszi 
sorra a könyv, és kínál elméletileg megalapozott gyakor-
lati-didaktikai – vagy ahogy hallottuk: matétikai – se-
gítséget a gyülekezetpedagógiai munkához. A kötet ör-
vendetesen használja fel a legújabb kortárs valláslélekta-
ni, valláspedagógiai, gyülekezetpedagógiai és általában: 
gyakorlati teológiai felismeréseket, és széles körben mu-
tatja be azokat. Ebben az értelemben erőssége a kötetnek 
az interdiszciplinaritás, hiszen a teológia, a pszichológia 
és a pedagógia folyamatos, gyümölcsöző dialógusának va-
gyunk tanúi a kötet lapjain.

Az Együtt a hit útján című kötet nemcsak tartalmá-
ban, hanem megjelenési formájában is friss és új: a köny-
vészetileg nagyon szépen megszerkesztett kötet nemcsak 

beszél a pedagógiai célkitűzések megvalósításának a fon-
tosságáról, hanem példát is ad ezek módszereihez. Az igé-
nyes folyamatos szöveg olvasását jól eltalált kiemelések és 
hasznos diagramok szakítják meg, nagyban erősítve a kö-
tet használhatóságát. Különösen hasznos, hogy az egyes 
fejezetek végén kérdéssor segíti az adott részben foglaltak 
feldolgozását, amely szinte kínálja, hogy ez a kötet a lel-
készképzés, a lelkésztovábbképzés és hittantanár-, vallás-
tanárképzés standard munkájává váljék a közeljövőben. 
A fejezetekhez kapcsolódó impozáns magyar és nemzet-
közi szakirodalom-lista is hozzájárul, hogy valódi kézi-
könyvként lehessen használni a kötetet. Ezt segíti a rész-
letes név- és tárgymutató is.

Az Együtt a hit útján még egy értelemben is régi és új 
egyben. Hiszen nem titok, hogy a gyülekezetpedagógiai 
munka széles körben való kidolgozásában és magyarorszá-
gi megismertetésében kimagasló szerepet játszott az utób-
bi évtizedekben Szabó Lajos professzor és az általa létreho-
zott szellemi műhely. Hasonló szerepet tölt be a reformá-
tus egyház teológiai munkájában az utóbbi évtizedekben 
Németh Dávid professzor, aki a valláspedagógia és a gyü-
lekezetpedagógia legújabb irányzatainak szintén avatott 
szakértője és sok tekintetben úttörő munkát végző magyar-
országi megismertetője. Az előttünk álló kötetnek is meg-
határozó szerzői ők, úgy is mondhatjuk, hogy a gyüleke-
zetpedagógia „nagy öregjei”. A kötet szerkesztői azonban 
immár az ő tanítványi körükből kerültek ki, akik bekap-
csolódtak ebbe a munkába, és részben már – az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen és a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Hittudományi Karán – át is vették tőlük a 
stafétabotot. Örvendetes látni – és a most megjelent kézi-
könyv ennek a jele –, hogy Szabó Lajos és Németh Dávid 
több évtizedes munkájának beérett a gyümölcse, és íme, 
tovább folytatódik az a teológiai munka és tovább terjed 
az a teológiai szemlélet, amelyet ők kezdtek el s amelyet ők 
képviselnek. S miközben még sok hasonló tanulmányt vá-
runk a „nagy öregektől”, nyugodtak lehetünk afelől, hogy 
a gyülekezetpedagógia ügye jó kezekben van. Külön öröm 
a számomra, hogy ez a kötet az ökumenikus összefogás 
újabb gyümölcse, hiszen református és evangélikus szer-
zők közös munkája.

Korunk egyszerre a tudás felértékelődésének és a tra-
dícióvesztésnek is a korszaka. Meg vagyok győződve, hogy 
a keresztény egyház egy olyan tudásnak – ahogy a ré-
giek mondták: „üdvösséges ismeretnek” – van birtoká-
ban, amely a ma embere számára is létfontosságú. Azon-
ban minden generációnak kreatívan újra kell alkotnia a 
tradíciót, és ehhez elengedhetetlen, hogy minden gene-
ráció újratanulja a keresztyén hit alapjait. És ahogy ez a 
kötet is üzeni a számunkra, nem elvont ismeretanyag-
ként, hanem az életet alapvetően meghatározó hitisme-
retként, amely az aktív tanítványi léthez, Jézus Krisztus 
követéséhez vezet.
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Luther válogatott művei 4.

Felelősség a társadalomért

Szerkesztette:  Csepregi Zoltán
Luther Kiadó, Budapest, 2019.

A Felelősség a társadalomért című kötetbe azok a Luther-művek kerültek, amelyek inkább 
csak az utóbbi ötven évben kerültek az olvasói érdeklődés homlokterébe.

Az itt közölt huszonnégy mű fő témái a világi hatalom és az engedelmesség vagy el-
lenállás kérdése, a lázadás és a háború, a török fenyegetés, a közerkölcs, a közoktatás, az 
uzsora, továbbá olyan vallási kisebbségek, mint az újrakeresztelők, a spiritualisták és a zsi-
dók. Visszatérően idézett közmondások és szállóigék: „Aki visszaüt, nincs igaza annak.” 
Hasonlóan: „Senki sem lehet a maga bírája.”

A 4. kötet anyagának kisebb része volt eddig hozzáférhető magyar fordításban. Igye-
keztünk kötetünk tartalmának teljes magyar nyelvű hatástörténetét feltérképezni, minden 
korábbi magyarítást kézbe venni, illetve az e műveket feldolgozó hazai szakirodalmat hi-
ánytalanul feltárni.

Ma, amikor sokat beszélünk a kereszténység megőr-
zésének fontosságáról, meg vagyok győződve, hogy az eu-
rópai kereszténység jövőjének megőrzése érdekében tett 
legfontosabb lépés éppen egy ilyen kötet megjelenése. Hi-
szen Európa csakis annyiban és annyira lesz keresztény, 
amennyiben és amennyire a benne élők élete a krisztusi 
minőség, az igazi tanítványság, a Krisztus-követés jegyeit 
mutatja fel. Ez a kötet ehhez segít közelebb bennünket, s 

mindazokat, akiknek nem csak lózungok szintjén fontos, 
hogy generációnkban és a jövő nemzedékeiben is élő, ör-
vendező és minőségi, Krisztus-központú gyülekezetek él-
jenek itt, Magyarországon.

Ezért ajánlom jó szívvel az Együtt a hit útján című kö-
tetet minden lelkipásztornak és valláspedagógiával fog-
lalkozó szakembernek, hogy kézikönyvként legyen a keze 
ügyében a könyvespolcán.

Konkordiakönyv 4. 

Schmalkaldeni cikkek – Értekezés – Kis káté – Nagy káté

Konkordiakönyv. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 4.

Szerkesztette:  Reuss András
Luther Kiadó, Budapest, 2019. 

Az egyház Urának tartozunk hálaadással, hogy az ötkötetesre tervezett magyar Konkordiakönyv 
negyedik kötetét közreadhatjuk. Sorozatunk abban a sorrendben közli a hitvallási iratokat, amely 
az 1580-as első latin és német kiadástól kezdve hagyománynak tekinthető.

Ez indokolja, hogy éppen ezek az iratok és éppen ilyen sorrendben olvashatók itt. Hitvallá-
si irataink gyűjteményének a reformátori iratokat felölelő része a hatvan évvel ezelőtti, 1957-ben 
csonkán maradt kiadás után ezzel teljessé vált. Nagy öröm, hogy megadatott éppen a reformáció 
kezdetének ötszázadik évfordulójára elkészíteni a kéziratot.

A kötet nem új fordításokat közöl, hanem Groó Gyula, Pálfy Miklós és Prőhle Károly korábban már megjelent fordításait. Ezeket a 
fordításokat a 2014-ben megjelent újabb kritikai kiadással vetettük egybe, de nagyon kevés helyen mutatkozott szükségesnek változtatás.
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 Szentháromság ünnepe után utolsó előtti 
(reménység) vasárnapja

f Lk 19,11–28

Igehirdetési előkészítő

A hálás szív buzgó reménysége

A vasárnap jellege

Az egyházi esztendő meghatározó Krisztus-ünnepeihez 
hasonlóan az év utolsó három vasárnapja is egyfajta ál-
landóságot nyújt a keresztény életben. A Prőhle Károly-féle 
Agendában „csak” a Szentháromság ünnepe utáni utolsó 
vasárnap van kiemelve, hangsúlyozva az egyházi esztendő 
végét. A Liturgikus könyv már határozottabban nevesíti a 
három (ítélet, reménység és örök élet) vasárnapot.

A vasárnap témája – a Liturgikus könyvben: „Remény-
séggel várjuk az Úr visszajövetelét!”, a Prőhle-agendá-
ban: „Célegyenest igyekezzünk elhívatásunk jutalmára! 
Az Eljövendő felé!” – egyértelműen utal az előretekintés 
fontosságára, az Úrral való találkozás pozitív megítélé-
sére. A megnevezésben mutatkozó eltérés azonban nem 
jelentkezik a perikóparendben: ott ugyanazokat a tex-
tusokat találjuk.

Amit a textusról tudni kell

Ha egymás mellé helyezzük a vasárnaphoz tartozó textuso-
kat, azt látjuk, hogy a kiírt evangéliumi szakaszok közül a 
lukácsi a legkevésbé eszkatologikus. Máténál az utolsó ítélet 
bárányokat és kecskéket szétválasztó példázatát és a földi 

élet utolsó nagy megpróbáltatásainak próféciáját találjuk, 
Jánosnál a halottak életre, illetve ítéletre való feltámadá-
sáról olvasunk. Ezekhez képest a kijelölt lukácsi példázat 
egészen „e világi”.

Nagyon fontos a kijelölt szakasz evangéliumon belü-
li elhelyezkedése, hiszen mintegy utolsó tanításról van 
szó, mielőtt Jézus a jeruzsálemi útra lépne. Szerkezetileg 
közvetlenül kapcsolódik a jerikói vak és Zákeus történe-
téhez, abban is Jézus záró szavaihoz, miszerint „az Em-
berfi a azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszet-
tet”. Ez a mondat az egész lukácsi szemlélet összefoglalá-
sa is lehetne.

Lukács konkrét utalással tér át a minákról szóló pél-
dázatra – „Amikor pedig ezeket hallották…” –, megindo-
kolva a történet elhangzását. Eszerint Jézus azért mondja 
el a példázatot nemcsak a szűk tanítványi körnek, hanem 
az őt kísérő sokaságnak is, mert Jeruzsálemhez közeled-
ve jelentősen megnőtt a messiási várakozás, és erről ter-
mészetesen senki sem szeretett volna „lemaradni”. Fon-
tos, hogy erre is fi gyeljünk, amikor Jézus üzenetének lé-
nyegét keressük.

Említésre érdemes a hasonlat aktualitása miatt az a va-
lószínűsíthető szándékosság, hogy Jézus ebben a példázat-
ban Arkhelaosz (Kr. e. 4 – Kr. u. 6) trónra lépésére utal, 
aki apja, Heródes után megkapta Augustustól a kinevezést, 
hogy etnarkha legyen,1 de a tiltakozó zsidó küldöttségek-
nek engedve végül a császár száműzte őt Galliába. Ez az 
az Arkhelaosz, aki miatt az Egyiptomból visszatért szent 
család Názáretben telepedett le (Mt 2,22–23).

Meg kell vizsgálni a tálentumokról szóló példázattal 
való hasonlóságot és különbözőséget is. El szabad fogad-
nunk, hogy Lukács, mivel görögöknek írta evangéliumát, 

 1 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ke-
resztyen-bibliai-lexikon-C97B2/a-a-C97B4/arkhelaosz-C98F0/.
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minákról és nem tálentumokról írt. Alapjában hasonló a 
két példázat:2 az utolsó időkről, a várakozásról és a szün-
telen szolgálatról tanúskodnak.

A perikópa megértése

A tálentumokról szóló példázattól eltérően úgy tűnik, hogy 
Jézus két szálon vezeti az eseményeket. Az egyik fő vonal 
a mátéi történethez hasonlóan a szolgák elszámoltatása, 
bár itt mindenki egyenlő részt kap a vagyonból. Szól ez a 
tanítványokhoz és azokhoz, akik valódi hittel várták Jé-
zus messiási megnyilatkozását. Az üzenet: Jézus messiási 
uralmát és a mennyek országában betöltött királyi hatal-
mát úgy mutatja meg, ha előbb elmegy. A tanítványok már 
„tudják”, hogy ez az elmenetel a szenvedésen, halálon és 
feltámadáson át vezet a mennybe (18,31kk).

A másik vonal az ellenséges polgárok viselkedése, ami-
vel a történelmi emléket kihasználva Jézus a Zákeuséhoz 
hasonló gyógyítások és csodák láttán zúgolódóknak üzen. 
Jézus nem rejti véka alá: aki nem akarja elfogadni, hogy ő 
az elveszett megkeresésére és megtartására jött, vagy – más 
oldalról nézve – aki nem akarja elfogadni, hogy elveszett-
ként szüksége van Jézus megkereső és megtartó szereteté-
re és kegyelmére, az elvész.

Igehirdetési vázlat

Idősíkok

Elgondolkodtam, hogy a példázatnak melyik idősíkjá-
ba kellene vagy szeretnénk vagy tudnánk belehelyezked-
ni. Az egyházi esztendő utolsó három vasárnapja nagyon 
szorosan kapcsolódik egymáshoz, maguk a textusok is 
szinte átfedik egymást tartalmukban. Ítélet, reménység, 
örök élet…

Három idősík áll előttünk, s a három idősíkban külön-
böző módon viszonyulnak egymáshoz a szereplők: a fel-
adatokat kiosztó, búcsúzó nemesember, az Úr távollétében 
magukra maradt szolgák és a visszatért, szolgáit számon-
kérő királyi méltóság.

Búcsúzás

A búcsúzásban tetten érhető a feszültség: néhányan kiemelt 
feladatot kapnak, aminek látható jele, hogy részesednek 
az Úr vagyonából. Mások az igazságtalan Urat látják, aki 
nem az elvárásoknak megfelelően rendelkezik hatalmával 
és vagyonával. Ugyanezzel a megosztottsággal vették körül 
Jézust is jeruzsálemi bevonulását megelőzően. A tanítvá-
nyok és akik meglátták Jézus istenségét, mint a jerikói vak 
vagy Zákeus, megkapták a maguk megbízatását, feladatát, 

 2 http://kateteka.hu/289-peldazat-a-minakrol-es-a-talentumokrol/.

a küldetést. A másik oldal pedig a kirekesztettség érzetétől 
hajtva az elégedetlenség útját választotta. Mai igehallgató 
életünkben mi sem várhatjuk önmagunktól, hogy tökéle-
tesen ismerjük Jézus Krisztus királyságszerző távollétének 
teljes forgatókönyvét. Azt érzékeljük, hogy ki-ki megkap-
ta feladatát és a feladathoz Jézus „vagyonának” egy-egy 
morzsáját. Ugyanakkor ma is vannak az elégedetlenkedők 
táborát növelő féltékeny, irigy tömegek… egyházon, gyü-
lekezeten belül is. Hogy miért? Azért, mert nagyon nehéz 
elfogadni, hogy Jézus Krisztus az Úr, hogy ő azt bíz rám, 
amit jónak lát. Ez nem valamiféle predestinációs beletörő-
dés a megváltoztathatatlanba, hanem a lehetőség felisme-
rése Isten jelenlétében és akaratában.

Várj, ember szíve, készen...

A várakozó ember sok esetben egyenlő a bizonytalan em-
berrel. A „hiszem, ha látom…” tamási magatartásmintája 
mindig is sajátja volt az emberiségnek. A harmadiknak 
említett szolga elkendőzte a rá bízott feladatot. A félelem 
és kockázatkerülés mellett bizonyára számára is megha-
tározó az az érzés, hogy nem lehet tudni, miként érkezik 
vissza Ura. Siker koronázza-e útját, vagy kudarc? Az elé-
gedetlenkedők közül is sokan egyre csak hergelték egy-
mást, növelték a feszültséget. Míg mások teljes odaadás-
sal, az ellenlábasok lázongásával nem törődve végezték 
a rájuk bízott munkát. Ezt a pillanatot kell tekintenünk 
vasárnapunk középpontjának. Ők, akik az egyből tízet, 
illetve ötöt fi altattak, reménységgel várták a visszatérő 
Urat. De mi is a reménység ebben az esetben? Nem la-
tolgattak esélyeket és valószínűségeket. Nem keresték az 
alternatív lehetőségeket. Elfogadták, hogy Uruk, akitől 
a megbízást és ezzel együtt a bizalmat kapták, a legtöb-
bet adta át nekik. Ők pedig eszerint éltek, gondolkodtak, 
cselekedtek. Vajon a tanítványok felismerték-e, hogy mi-
lyen mérhetetlen kincset kaptak Jézustól? Az evangélis-
ták tanúskodása szerint csak a feltámadott Jézussal való 
találkozás, majd a Szentlélek kitöltése hozta el számukra 
a teljes megértés csodáját. Mi, akik visszatekintve éljük 
át évről évre az üdvtörténet eseményeit, vajon tudatában 
vagyunk-e annak, hogy mit kaptunk Jézustól? Mit kez-
dünk a ránk bízott drága kinccsel? Elfogadjuk-e, hogy 
nekifeszülve megteszünk mindent, ami erőnkből kitelik, 
vagy a másik oldalt erősítjük az elégedetlenkedés, irigy-
ség és féltékenység hangjával? A Krisztust követő ember 
nem lehet bizonytalan.

Számonkérés

Bár az egyházi esztendőben elfoglalt helyzetéből fakadóan 
ezen a vasárnapon nem kell aránytalanul nagy hangsúlyt 
fektetni rá, mégsem mehetünk el a történet harmadik idő-
síkja mellett szótlanul, hiszen alapvetően meghatározza 
jelenkori életünket a jövőbeni várakozásunk.

Jézus nem hagyja zárva az ajtót, nem hagyja követő-
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it bizonytalanságban afelől, hogy mire számíthatnak a jö-
vőben. A kisgyermekek tudják, hogy miként kell fogadni 
Isten országát teljes odaadással, alázattal és elfogadással. 
Zákeus tudta, hogy mit kezdjen a javaival, miután meg-
kapta Jézustól a legnagyobb kincset. Ők nem azért csele-
kedtek így, mert számoltak a lehetséges következmények-
kel, és ez a változat tűnt a legelfogadhatóbbnak, csupán 
hálásak voltak Jézusnak azért, amit tőle kaptak. Cseleke-
deteik a már elfogadott ajándékért érzett hála visszhang-
jai voltak. A szorgalmas szolgák buzgósága szintén így te-
kinthető logikusnak, a keresztény ember Krisztust követő 
életmódja szintén így értelmezhető.

Akkor, amikor a visszatérő Úr ítéletet hirdet, voltakép-
pen azt ítéli meg, hogy ki mennyire volt képes elfogadni tő-
le bizalmát, kincsét, az ő uralma alatt való életet. Ki meny-
nyire volt hálás azért, amit tőle kapott? Nekünk is eszerint 
kell megmérnünk életünket, és ez alapján kell meglátnunk 
leltárunkat.

Jézus az életét adta értem, saját maga szállt pokolra, 
átokká lett, hogy én megkaphassam az ő igazságát, elnyer-
hessem az üdvösséget, és áldottá legyek Isten karjai közt. Ez 
kell, hogy meghatározza minden napomat, egész életemet.

További javaslatok az istentisztelethez

Énekek

EÉ 502, 439

Imádság

Úr Krisztus! Te nem szolgáddá, de testvéreiddé fogadtál 
minket, nem ezüstöt adtál át nekünk, hanem az örök éle-
tet. Adj nekünk hálás szívet, gyermeki lelkületet és buzgó 
szeretetet, hogy reménységgel tekintsünk a nap elé, ami-
kor visszatérsz, hogy magadhoz végy minket, és bevezess 
örök országodba. Ámen.

Illusztráció

GONDOLATOK

„A hála az ajándék láttán az ajándékozót próbálja meg-
találni.”

Dietrich Bonhoeff er (1906–1945) német 
evangélikus lelkész, teológus

„Te vagy a kezdet, a folytatás és a cél. Aki a te nevedben 
kezdi el minden munkáját, az jó magokat vet. Áldd meg 
a munkámat, hogy jó sikerrel járjon, hogy véghez tudjam 
vinni mindazt, ami használ és épít, ami tanít és segít.”

Johannes Amos Comenius (1592–1670) 
cseh pedagógus, író, „a nemzetek tanítója”
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 Szentháromság ünnepe után utolsó 
(örök élet) vasárnap

f Mt 13,36–43
Igehirdetési előkészítő

A szőnyeg visszája

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok közül sajátos 
üzenete van a három utolsónak. Ezek a vasárnapok nem-
csak a sort zárják, de egyúttal az utolsó idők felé is mutat-
nak. Témájuk a halál, az ítélet és az örök élet. Ezek távlata 
túlmutat a tartózkodó történetiségen, és eszkatologikus 
mélységekig tágítja a látóhatárt. Tekintetünk azonban 
nem tűnik el a félelmetes vagy éppen a jótékony isme-
retlenben, ugyanis ezek a vasárnapok – közöttük kiemel-
ten az egyházi esztendő utolsó vasárnapja – egyúttal be 
is zárják az egyházi év körét, és átadják helyüket a soron 
következő adventi vasárnapoknak. Örök élet vasárnapja 
nem kizárólag az ítéletre érkező és a hatalmával remeg-
tető Dominus Christust vetíti elénk, de a szabadulást és 
az üdvösséget hozó Vigasztalót is. Ha a végidők drámá-
ját nehezen tudjuk is értelmezni, a Krisztushoz fűződő 
kapcsolatunkat feltétlenül átgondolhatjuk ezen a vasár-
napon, és bizonyosan válaszolhatunk Jánossy Lajos kér-
désére: „…földi életünkben megláttuk-e és szolgáltuk-e 
Krisztus Urunkat az ő kicsinyeiben (vidisti fratrem, vi-
disti Dominum)?” 

Rövid exegézis

Az újszövetségi bevezetéstudománnyal foglalkozók több-
sége szerint Máté nagy valószínűséggel a márki szöveg 
alapul vételével alkotta meg a maga evangéliumát. Szer-
kesztői munkája során Máté most érkezik Márk példázat-
gyűjteményéhez (Mk 4,1–34), és az alapszövegből a saját 
evangéliumának harmadik nagyobb beszédegységét ál-
lítja össze (13,1–52). Végig céltudatosan szerkeszt: néhány 
apró stilisztikai változtatástól eltekintve a sort nyitó pél-
dázat a magvetőről, valamint annak allegorikus magya-
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rázata úgyszólván változatlan marad. Ugyanakkor a mé-
lyebb megfontolást igénylő, a példázatok értelmére célzó 
közbevetett hosszabb-rövidebb egységek bővítik a márki 
alapszöveget. A Márk gyűjteményében szereplő, a magától 
növekedő vetés néven ismert példázat helyén (Mk 4,26–
29) Máténál a búza és a konkoly példázata áll (13,24–30). 
A szelvényben valamivel később e példázat magyarázata 
is megjelenik; az allegorikus fogalmazás minden bizony-
nyal Máté sajátja (13,36–43). 

Megint csak a kutatók többségének véleménye alapján 
a jézusi példázatok szerepe az, hogy a mennyek országá-
nak titkait megismertessék hallgatóikkal. Amíg azonban 
Márknál a titok egyes számú fogalom (mystérion), Máté-
nál valóban titkokról (mystéria) van szó. Feltehető, hogy 
Márk az egyes számmal Jézus messiás voltának talányára 
utal. Máté és Lukács előtt más a látóhatár: ők a példáza-
tokkal nem Jézus rejtélyes messiás voltát emelik ki, ugyan-
is az általuk rögzített gyermekségtörténetek már evan-
géliumaik elején elárulták azt. Számukra Isten üdvszer-
ző szándéka és annak megjelenése (illetve meghirdetése) 
a fontos, akár sub contraria speciae, vagyis ellentmondá-
sokba burkoltan. Máté Isten akaratának történelmi érvé-
nyesülését és távlatát dramatizált módon, a kortárs jelenbe 
ágyazottan mutatja be. Izrael sorsa, a pogányok megtéré-
se, az engedetlen keresztények megbüntetése Isten titok-
zatos cselekvésének ismertetőjelei. A példázatok sajátos 
képeiben, fogalmaiban, eseményeiben ezek a jelek jelen-
nek meg és öltenek alakot úgy, hogy végül a hallgatók ki 
tudják mondani: most már ők is ismerik a mennyek or-
szágának titkait. 

Máté úgy tekint az Isten szándékát fel nem ismerőkre 
vagy az azt hamisan felfogókra, mint botránkozást oko-
zókra és gonosztevőkre. A búza és a konkoly példázatá-
nak értelmezésében ők semmiképpen sem kerülhetik el 
sorsukat. Árnyaltan igaz csak az a vélemény, hogy Máté 
elsősorban a zsidókeresztény hívekre fi gyelve fogalmaz. 
A mátéi gyülekezetben nyilvánvalóan léteztek a pogá-
nyok felé irányuló missziót eleve ellenzők és olyanok 
is, akik el akarták távolítani a keresztény közösségből 
a Tórával vagy akár a Tóra keresztény magyarázatával 
szemben idegenkedőket. A Máté látókörében élő Krisz-
tus-követők előtt nem volt egyértelmű, hogy a Törvény 
kőszikla alap-e, vagy kőlavina. Rá kell állni, vagy ki kell 
térni az útjából? Építeni lehet rá, vagy messziről el kell 
kerülni? Lehetséges, netán elképzelhetetlen, hogy a ke-
resztény megtérés egyszersmind a célhoz vezető utat le-
rövidítő és megkönnyítő kikerülése lenne az okafogyottá 
vált tórakegyességnek? Máté frappáns válasza: „…hadd 
nőjön együtt mind a kettő az aratásig” (13,30), más szó-
val bízzuk Isten belátására a különbségtételt a zsidó- és 
a pogánykeresztények között. Máté egyházának a szó-
nak ebben az értelmében is corpus mixtumnak, vegyes 
összetételű közösségnek kellett maradnia. Nem ideális 

közösség volt ez, hanem reális: semmiféle emberi háttér-
tényező nem befolyásolhatta és nem határozhatta meg a 
gyülekezetek körében azt, hogy kik az igazak, ki a „bú-
za”, és kik a gonosz gyermekei, ki a „konkoly”. A végső 
döntés, az ítélet vagy a felmentés Istenre várt, és rá vár 
mind a mai napig. 

Gondolatok az igehirdetéshez

„Minden titok e nagy világon / S az Isten is, ha van / 
És én vagyok a titkok titka, / Szegény, hajszolt magam.” 
(Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben) Nem feltétlenül 
szükséges költői érzékkel rendelkeznünk ahhoz, hogy a 
titkokat illetően egyetértsünk Adyval. Voltaképpen min-
den titok, vagy legalábbis titokzatos, a humán tudomá-
nyoktól kezdve a reáltudományokon át egészen a teoló-
giáig, az Istenről szóló tudományig. Közvetlen informá-
ciót nehéz adni arról, ami el van rejtve előlünk. A végső 
összefüggéseket keresve gyakran csak találgatunk, tip-
pelünk, tapogatózunk. Számos megfellebbezhetetlennek 
tekintett politikai, történelmi, társadalmi, tudományos 
tétel és elmélet bukott már meg viszonylag rövid időn 
belül. Ősi világképek és totális rendszerek omlottak ösz-
sze. Nagyszerű emberek végezték méltatlanul, sarlatánok 
pedig diadalmaskodtak. Nemcsak Ady nem értette ma-
gát, de általában nem érti önmagát az ember. Okosesz-
közöket használunk, de képtelenek vagyunk megfejteni 
az inka csomóírást. Elektronikus távcsövekkel pásztáz-
zuk a világmindenséget, miközben a nem látható, a nem 
érezhető, ám annak ellenére tesztelhető sötét energiát és 
sötét anyagot emlegetjük. Nem tudjuk, mi az, de a tudó-
sok szerint az univerzum mintegy 70-át alkotja a sö-
tét vagy antienergia, amely nevét arról kapta, hogy nem 
bocsát ki magából fényt. A sötét energia antigravitációs 
hatást fejt ki, azaz a gravitáció ellen hatva a világegye-
tem egyre gyorsuló tágulását okozza, működése viszont 
rejtély. Az antianyag szintén megfoghatatlan alkotóele-
me az univerzumnak. Semmilyen elektromágneses ki-
bocsátása nincs, szintén nem érzékelhető, csillagászati 
eszközökkel közvetlenül nem fi gyelhető meg, jelenlétére 
csak az általa kifejtett gravitációs hatásból lehet követ-
keztetni. Összeadva a sötét energiát és a sötét anyagot, 
kiderül, hogy mindössze néhány százalékát teszi ki csak 
a világegyetemnek az összes látható elem. Titok a világ és 
titok az ember önmaga számára. Költői képek, példázatok, 
zeneművek, színielőadások tudják csak érzékeltetni azt, 
amit Ady után Reményik Sándor úgy fogalmazott, hogy 
,,A világ Isten-szőtte szőnyeg, / Mi csak visszáját látjuk 
itt, / És néha – legszebb perceinkben – / A színéből is – – 
valamit.” (A szőnyeg visszája)

A bibliai példázatok arra mutatnak rá, hogy Isten is ti-
tok. Az ember nem képes eligazodni rajta. Egymást kie-
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gészítő ellentétek segítségével tudja csak körülírni, kicso-
da és milyen az Isten. Kegyelmes, de megítél. Hatalmas, 
mégis gyengéd. Hitet vár tőlünk, ám a tetteinkre kérdez 
rá. Az egyházi év utolsó vasárnapja különös élességgel 
szembesít a kérdéssel: Mi történik majd az utolsó napon? 
Hogyan képzeljük el az örök életet, és mit jelent a kárho-
zat? Mégiscsak osztályozza Isten az embereket, és egyese-
ket majd a jobb keze felől, másokat viszont a bal keze fe-
lől állít? Mintha az ember életének és Isten országának is 
két oldala lenne: a látható, a nyilvánvaló, a tapasztalható, 
vagyis a visszája, meg a nem látható, a rejtett, de mégis 
létező, az, amit „szem nem látott, fül nem hallott, és em-
ber szíve meg sem sejtett” (1Kor 2,9), más szóval a színe. 
Nem meglepő a tanítványok kérdése Jézushoz, hogy ma-
gyarázza meg nekik a szántóföldben nőtt konkoly példá-
zatát. Valószínűleg közelről ismerték annak minden rész-
letét, a szántóföldet, a magot, a búzát, a konkolyt, a ve-
tést, az aratást, a gazdát, a szolgákat, a kévét, a csűrt és 
a kemencét. Ennek ellenére nem értették az összefüggé-
seket. Jézus azonban nemcsak szembesíti az embert Is-
ten országának titkaival, hanem egyszersmind fel is tárja 
és értelmezi is azokat. Titokzatosak bár, mégis láthatóvá 
lesznek a teremtésre káros hatalmak, amelyek jelenlétét 
szomorú sikerek kísérik. Megismerjük ugyanakkor azo-
kat is, akik féltő gonddal óvják Isten országa magvetésé-
nek sorsát. Ők lesznek az utolsó idők eseményeinek asz-
szisztensei, az isteni hatalommal cselekvő Emberfi a kül-
döttei és segítői. 

Minden magyarázat ellenére, ha örök élet vasárnap-
ján nem is derül fény minden isteni titokra, azok távla-
ta és mélysége megnyílik és kitárul hitünk számára. Ti-
tok a jövő, és az is marad mindaddig, amíg Isten maga 
meg nem fordítja a szőnyeget, vagyis végképp fel nem fe-
di a rejtélyeket és talányokat az emberek előtt. Titokzatos 
az egyes emberek, de az egész emberiség jövője is. Rej-
télyesen növekszik és érik bennünk az Isten vetése úgy, 
hogy még a példázat magyarázata is magyarázatra szo-
rul: az igazak napként, némán fénylenek majd, míg a go-
noszok hangosan, tűzként lángolnak és ilyenként világíta-
nak. Az egyházi év utolsó vasárnapja arra is fi gyelmeztet, 
hogy ne akarjunk megfejteni minden titkot. A minden-
tudás üressé tenné a világot, és az elveszítené vonzerejét. 
A mindentudás nemhogy meggazdagítaná, de kiüresíte-
né és érzéketlenné tenné az embert is. A titkoknak, így 
Isten országa titkainak is az a szerepük, hogy megindít-
sanak és áhítatra késztessenek, hogy kíváncsivá tegye-
nek és elbújtassanak, hogy letaglózzanak és felrázzanak, 
hogy felnyissák a szemünket vagy lesüttessék a tekinte-
tünket. A legnagyobb felfedezések egyike az a felismerés, 
hogy nemcsak mi élünk egy titokzatos világban és Isten 
országában, de bennünk is élnek a titkok, és bennünk is 
jelen van Isten országa. 

További javaslatok az igehirdetéshez

Énekek

Az egyházi év záró szakaszához énekkincsünk értékes ré-
sze tartozik, amely a végső időkkel és eseményekkel fog-
lalkozik. Kiemelhetjük Luther énekét (Már megyek békén, 
örömmel; EÉ 500), amelyet a reformátor Simeon éneke (Lk 
2,29–32) alapján írt. Ebben a földi élettől való búcsúzás a 
Megváltó akaratára hagyatkozás és a vele való találko-
zás boldog fényébe kerül. Megfontolhatjuk Bartholomäus 
Ringwaldt énekét (Bizony betelik az idő; EÉ 502), amit a 
szerző Celanói Tamás 13. századi híres szekvenciája, a Dies 
irae, dies illa alapján írt az utolsó ítéletről. Választhatjuk 
Philipp Nicolai énekét is (Harsány szó kiált az éjbe; EÉ 493), 
amely a tíz szűz példázatát (Mt 25,1–13) idézi. 

Felhasznált irodalom
Fuller, Reginald H. 1988. Matthew. Harper & Row Publishers, 

San Francisco. (Harper’s Bible Commentary.)
Jánossy Lajos 1944. Az egyházi év útmutatása. Magánkiadás, 
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 Advent 1. vasárnapja

f Ézs 49,8–10

Igehirdetési előkészítő

Most segíti meg népét az Úr

A vasárnap jellege

Kimutathatóan a 4. századtól kezdődően ünnepeljük ad-
ventet. Az ünnep kezdetben a kereszténység felvételére ké-
szülő, a szükséges ismeretekkel már rendelkező jelentkezők 
készenlétének tartalmát hordozta. Ez a „készenlét”, készen 
állás, lelki felkészültség a továbbiakban is megmaradt az 
adventi hetek jellemzőjeként. A tél beköszöntét előre jelző 
ünnepek, Szent Márton (november 11.) és András apostol 
(november 30.) napja az évszázadok során a fi gyelem, a jó-
zan tettrekészség, az imádság és a böjt alkalmainak jeles 
napjaivá váltak. A sötétség uralmával szemben az advent 
mint „előkarácsonyi” időszak a Megváltó második eljöve-
telének üzenetével erősítette, erősíti a keresztényeket mind-
máig. Az észak-európai hagyományból származó örökzöld 
koszorú az örök élet kettős szimbólumát hordozza. Az első, 
második és negyedik vasárnap lila gyertyája a remény, bé-
kesség és szeretet jelképe, a harmadik vasárnap gyertyája 
az örömöt fejezi ki rózsaszínével. Néha egy ötödik, fehér 
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gyertya is áll a koszorú középpontjában Jézus megszüle-
tésének határtalan jelentőségére mutatva.

Amit a textusról tudni kell

Második Ézsaiás (40–55) mondanivalója az örömhírrel kez-
dődik, és annak kifejtéseként is folytatódik. Ennek lényege, 
hogy nincs Istenhez foghatóan hatalmas és könyörületes, 
népével törődő hatalom földön és égen. Az Úr a fogságban 
is törődik népével, gondoskodásának jele nemcsak a közeli 
hazatérés ígéretében látható meg, hanem magukban a vi-
gasztaló szavakban is testet ölt, amelyek minden körülmé-
nyek közt összekapcsolják a népet vele. A 49. fejezetben a 
próféta úgy mutatkozik be, mint aki a gondoskodó Úr sza-
vait hirdeti. Megszületésétől fogva egész életének az a fel-
adat ad értelmet, amelyet a fogságban kell végrehajtania. 
A szabadulás örömének hirdetése azonban nem csak a fog-
ságban élő Izraelhez szól. Az Úr a „népek világosságává te-
szi” a prófétát, hogy „szabadítása eljusson a föld határáig”. 
Az 53. fejezet emelkedett, ünnepélyes hangulatú soraiban 
már alig lehet eldönteni, hogy a próféta önmagáról vagy 
Izrael összességének példájáról beszél-e; a bemutatott alak 
a jelen megaláztatásainak és az Úr eljövendő dicsőségének 
kettősségében az Úr feltétlenül hű szolgájának bizonyul. 
(Jézus életútjának ismeretében fogalmazható meg, hogy 
Isten leghűbb szolgájának arcvonásain nem különböződ-
nek el a szenvedés és a dicsőség elemei.) Sorsa, sorsuk a 
szenvedés, nem céltalan és nem egyszerűn elmúló állapot, 
hanem ez az Úr akarata, hogy minden nép megismerje az 
ő útjának különleges, semmihez sem hasonlítható vonal-
vezetését. Deutero-Ézsaiás utolsó gondolatai (55,12–13) je-
lennek már meg az itteni szavakban a hazatérés örömeként 
(49,9–11). E szavakat az a különlegesség is jellemzi, hogy 
már nem a szolgáról vagy az Úr korhoz kötött tetteinek 
ígéretéről van szó, hanem általános érvénnyel arról, hogy 
Isten igéje mindig eléri célját. A tágabb szövegösszefüggés 
itt a történelem célra irányultságát tárja az olvasók és hall-
gatók elé. A legvégső idők nem pusztán üres megérkezést 
jelentenek egy végső ponthoz, hanem minden nép számára 
azt a mindent felülmúló örömet hirdetik, amely az Úr el-
fogadó, aktív jelenlétét vetíti előre. Hajlíthatatlan a szöveg 
igénye abban a tekintetben, hogy az Úron kívül más nem 
képes értelmet adni a sokarcú időnek.

A perikópa megértése – teológiai összefüggések feltárása

A perikópa ráirányítja a fi gyelmet a történelmi idő tagoló-
dására, amelynek csupán egyik, ám szerves része a(z Izrael 
számára) szenvedéssel járó jelen. A próféta szavai nyomán 
világossá válik, hogy az események sokfélesége mögött szi-

lárdan áll az Úr akarata, amely lépésről lépésre tárul fel a 
múlt eseményeinek és a jövő ígéreteinek kölcsönös értel-
mezése során. E szerint létezik ideje a kegyelemnek és a 
szabadulásnak. A szövegből nehéz eldönteni, hogy a kettő 
egybeesik-e a jövő egy pontján, vagy utóbbi az első felté-
telének teljesülésével következhet-e be. Más szóval a sza-
badulás napját megelőzi-e a kegyelem időszaka, amikor 
Isten „csupán” meghallgatja népét, vagy a kegyelem idő-
szaka egyben a szabadulásé is. A prófétának kulcsszerepe 
van az események alakulásában, mert bár csupán feladatot 
teljesít, Isten mégis ezen keresztül ajándékozza meg szö-
vetségével népét. Az Úr azzal őrzi meg, akit elküld, hogy 
olyan konkrét feladatok elvégzésével bízza meg, amelyek 
kimenetele az ígéret beteljesülése felé vezet (vö. Mt 4,4).

Igehirdetési vázlat

a) A vasárnap jellege lehetővé teszi a hosszabb bevezetést az 
egyházi esztendő új szakaszába. Mivel a keresztény naptár-
ban az év kezdete nem a tavaszi megújulással, hanem a téli 
előkészületek zordabb körülményeivel esik egybe – ami-
kor az emberek a kinti munkákat befejezve bemennek há-
zukba –, a természet hagyományos ritmusán tájékozódó 
embereknek nem lehet kétsége az előkészület, felkészülés, 
összpontosítás elengedhetetlen szerepéről Jézus követésé-
ben. Évenként visszatérő módon ez a tisztázó feladat áll az 
újrakezdés elején. Az evangélium tartalma jól ismerhető a 
rendelkezésünkre álló forrásokból, ez nem rajtunk múlik, 
nem is nekünk kell megújítanunk. Most azonban ismét be-
köszönt a „kegyelem ideje” (49,8), és mi az imádság és böjt, 
vagyis a megszokottnál élesebb fi gyelem eszközével tisz-
tázhatjuk a külső forrásokból ismert evangéliumhoz mért 
viszonyunkat, életünk „belső szobájának” állapotát. Ezt a 
viszonyt fejezi ki karácsony és advent kapcsolata is. Kará-
csony tartalma nem rajtunk múlik, Isten egyoldalú szere-
tetének jele az emberek üdvözítése. Karácsony öröme, az 
emberi élet lehető legnagyobb örömünnepének megvalósu-
lása azonban advent sikerén, az előkészület megtörténtén 
és a vele járó feladatok elvégzésén múlik. Isten üdvözítőt 
küldött a világnak, akinek hatalma a rá mutató emberek 
(kontextusunkban: Ézsaiás és a mindenkori igehirdetők) 
szavainak és tetteinek közvetítése révén válik valósággá 
sokak számára.

b) Mikroszálas ruháink, évszakfüggetlenített munka-
helyeink, pályázati tenderek által meghatározott munka- 
és tévésorozatoktól irányított életritmusunk jóvoltából már 
rég nem látszik ünnepeink mögött a jeles napok üzenetei-
vel kifejezett természetes háttér, amely évszázadokon ke-
resztül a keresztények segítségére volt vallási ünnepeink 
tartalmának kialakításában. Ez konkrét elszegényedést je-
lent az egyik oldalon, de rámutat arra a másikon, hogy Is-



d  4 3 2

b AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

ten ígéreteinek értelmezése még az évszázados hagyomá-
nyokhoz sem köthető hozzá végérvényesen. Izrael legna-
gyobb gondja a babiloni fogságban uralkodó viszonylagos 
szabadság és békesség ellenére a saját föld, az otthon és a 
hozzájuk tartozó vallási és egyéb szokások gyakorlásának 
kényszerű hiánya volt. A szabadítás ígérete az otthonhoz 
és az otthoni, részben vallási szokásokhoz való visszatérés 
lehetőségét fogalmazta meg. Miközben nem kisebbíthetjük 
ennek jelentőségét (mit teszünk a Teremtőtől kapott életet 
szolgáló szokások megőrzése és ezek fejlesztése terén?), ész-
re kell vennünk, hogy a megszabadítás ígéretében a végső 
és tökéletes szabadság fénye csillan meg, amelynek egye-
düli dimenziója az Úr oltalmának folyamatos és egyértel-
mű megtapasztalása. Az Ézsaiásra bízott szavak értelmé-
ben mindkét oldal eseményei: életünk konkrét hétköznapi 
részletei és a teremtés végső célba érkezése is az ígéret való-
ra válásának történelmi jelentőségére utal. Példaként: egy-
részt korunk elterjedt fogságtípusai között nincs az az idió-
ta sorozat vagy online játék, nincs az az eszement életstílus 
vagy megátalkodott szeretetellenesség, amelynek partjai-
ról Isten ne tudná és ne akarná hazavezetni számára ked-
ves gyermekeit azzal a távlattal, hogy szüksége van rájuk 
mások elveszett szabadságának visszaszerzésénél (8. vers). 
Másrészt az általa adott tökéletes szabadság olyan történel-
met alakító valóság, amely sohasem valósulhat meg ugyan 
a történelmi időben, mégis benne van minden pillanatban 
és eseményben, amelyben a benne bízók meglátják ígére-
teinek beteljesedését.

c) E kettősséget talán senki sem fogalmazta meg szeb-
ben és pontosabban Pál apostolnál, aki nem fél aktualizál-
ni Ézsaiásnak az Úrtól kapott szavait (2Kor 6). Most van 
a kegyelem ideje és most van az üdvösség napja – mond-
ja az apostol –, most hallgatja meg és segíti meg népét az 
Úr. Akik pedig az Úr kegyelmét és üdvösségét hirdetik, 
„Isten szolgái”, olyan tulajdonságokkal jellemezhető em-
berek, amelyek elolvasásával, elmélyítésével és megérté-
sével lélekben közel kerülhetünk az adventi időszak ket-
tősségekben és ellentmondásokban bővelkedő titkához és 
céljához (2Kor 6,4–10).  

További javaslatok az istentisztelethez

Lekció

2Kor 6,1–10

Énekek

EÉ 133, 135, 143, 148

Imádság

Mennyei Atyánk! Hálát adunk állandó szereteted megúju-
ló jeleiért, amelyeket napról napra, hétről hétre, évről évre 
tapasztalunk életünkben. Advent első vasárnapján tőled 

távol élő, segítségedre szoruló gyermekeidként szólítasz 
meg minket sokféle fogságunkban. Ne engedd, hogy sza-
vaid süket fülekre találjanak nálunk, hanem tedd, kérünk, 
szabadulást hozó, életre vezető úttá őket, hogy elvezessenek 
Jézus jelenlétének fi gyelmes örömére. Ámen.

Liturgiai elemek, ötletek

Advent első vasárnapja a legtöbb istentiszteleti drama-
turgiai elem alkalmazását kínáló ünnepeink egyike. 
A gyülekezet egyes csoportjai által készített koszorún 
a gyertyagyújtás szépen illeszkedik az istentiszteletbe 
a liturgia több pontján. A gyertyák hagyományos színei 
alkalmat adnak rövid tanítás vagy evangéliumi gondo-
lat kifejtésére.

Illusztráció

VERS

Babits Mihály: Esti kérdés (részlet)

…minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?
minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok
s a nap, ez égő szizifuszi kő?
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nő a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?

Fésűs Éva: Ragozás a világ legnehezebb nyelvén

te szeretsz engem – én is szeretlek 
te nem szeretsz – én akkor is szeretlek 
te megütöttél – én megsimogattalak 
te elárulsz – én soha ki nem adlak 
te gyűlölködsz – én nem gyűlöllek téged 
te ártottál nekem – én imádkozom érted.

Földes Lívia: Isten tenyerén ébredtem

Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
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Amit a textusról tudni kell

Ézsaiás próféta szolgálata a Krisztus előtti 8. századra te-
hető. Ebben az időben az Asszír Birodalom terjeszkedése 
fenyegette az akkor már kettészakadt zsidó országot. Izrael 
fővárosát, Samáriát 722-ben foglalták el, ezután az északi 
ország gyakorlatilag meg is szűnt. Júda ugyan megmene-
kült a pusztulástól, ám ennek az volt az ára, hogy Áház 
király behódolt az elnyomó hatalomnak. Ezt többek kö-
zött a kultuszi élet is megsínylette: a jeruzsálemi templom-
ban fel kellett állítani az asszír főisten, Assúr oltárát (2Kir 
16,10–18), ami éles ellentétben állt a zsidó hagyományok-
kal. A politikai vezetés számára a következő évtizedek a két 
rossz közti választásról, a világuralomra törő Asszíriával 
szembeni esélytelen küzdelemről vagy a nemzeti-vallási 
önazonosság behódolással járó feladásáról szóltak. Ézsaiás 
próféta a korszak júdai királyait a Jahvéban való feltétlen 
bizalomra intette, és még az idegen országokkal a győze-
lem reményében való szövetségkötést is helytelenítette. 
Látomásaiban, igehirdetéseiben a legfőbb hangsúlyt Izrael 
Istenének szabadítása és bölcs terve kapta, amelyet szem-
beállított az emberi okoskodással és az erkölcsi romlással. 

A keletkezése alapján három részre osztható prófétai 
könyv első harminckilenc fejezete tartalmazza Ézsaiás ige-
hirdetéseit, ám az egész könyvet ugyanaz a szellem hatja 
át: Jahve megítéli, de megmenti népét, az üdvösség ígére-
tét minden körülmény ellenére megtartja. Ez az üzenet pe-
dig már az Újszövetség felől nézve nyer igazi értelmet, mi-
után a Messiás eljövetele túlmutat a politikatörténeti vo-
natkozásokon, és egyetemes üdvtörténeti jelentőséget kap.

Textusunk mindezek szép példája a második fejezet-
ből. Bár egy igehirdetési alapige szabdalása sokak számára 
gyakran megkérdőjelezhető, a kijelölt szakasz a kihagyott 
13–16. versek nélkül is egységes és érthető, a költői felsorolás 
inkább csak stiláris értéket hordoz, átugrását leginkább az 
indokolhatja, hogy a benne szereplő földrajzi nevek – azok 
ismerete nélkül – valószínűleg inkább csak megnehezíte-
nék az igehallgató számára a képek megértését.

A szakasz két többször is visszatérő, központi fogalma 
„az Úr napja” és a pogány népektől átvett bálványok, ame-
lyek elpusztulnak „azon a napon”. A félelmetesnek lefes-
tett jelenetek azonban egyúttal vigasztaló erővel is hatnak, 
hiszen az idegen kultusz lerombolása egyszersmind azt is 
jelenti, hogy Izrael Istene visszaállítja a hatalmát népe fö-
lött, ezzel pedig véget vet az elnyomó uralomnak. Így válik 
az ítélet eszkatologikus látomása a kegyelem ígéretévé is.

A perikópa megértése

Jól egybecseng a textus az oltár előtti, kötelező lekcióval, 
az Emberfi a eljövetelének jézusi jövendölésével, amelyből 
az Útmutató heti igéje is származik. Mindkét hely arról 

Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent, amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

Felhasznált és ajánlott irodalom
Hermisson, Hans-Jürgen 2017. Deuterojesaja. In: Das wis-

senschaft liche Bibellexikon im Internet, https://www.bibel-
wissenschaft .de/stichwort/16341/.

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarNep-
rajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasos-
sag-A33C/szokasok-A355/jeles-napok-unnepi-szokasok-A596/.
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 Advent 2. vasárnapja

f Ézs 2,12.17–20 

Igehirdetési előkészítő

Megváltás a bálványoktól megszabadított új életre

A vasárnap jellege

Advent négy vasárnapja az új egyházi esztendő első ünnep-
körének bevezető szakaszaként az üdvtörténeti idő skála 
két végpontja, Krisztus első és második eljövetele közöt-
ti pillanatként határozza meg a jelent. Az egyes vasárna-
pok a keresztény egyházon belül gazdag szimbolikával 
rendelkeznek, a római katolikus liturgiában sorrendben 
a hit, remény, öröm és szeretet fogalmára, egyszersmind 
Ádám és Éva, a zsidó nép, Szűz Mária, valamint Keresz-
telő János személyére is utalnak. A karácsony előtti hetek 
böjti jellege – ha nem is olyan hangsúlyosan, mint húsvét 
előtt – még megtalálható annak ellenére, hogy ez az utób-
bi évszázadokban sokat kopott (bár a görögkatolikus egy-
házban ekkor is negyvennapos böjtöt hirdetnek, így náluk 
hat vasárnapot ölel át az adventi időszak is). A második 
vasárnap az evangélikus liturgikában a Krisztust köve-
tő életnek ítélet előtt, de kegyelem alatt álló kettősségére 
irányítja a fi gyelmet.
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mutat képeket, hogyan válik az utolsó napon az Úr dicső-
sége nyilvánvalóvá a világban, szemben mindazzal, ami-
re az ember addig felnézett. Közös motívum az a meg-
döbbentő felismerés, hogy amit korábban megingathatat-
lannak hitt mindenki, az egy csapásra összeomlik: magas 
hegyek, erős várak, „az egek tartóerői”, minden szilárdnak 
hitt alap, legyen az természetes vagy mesterséges. Pillana-
tok alatt semmivé lesz a beképzelt ember magabiztossága, 
vagyis voltaképpen a korábbi bálványok mondanak csődöt. 
A megváltás tehát valójában az ezektől való megtisztulás, 
megtisztítás eseménye. A porba hulló bálványok veresége 
pedig egyúttal azt az egyetlen utat is nyilvánvalóvá teszi, 
amely kivezet az elmúlásból, és örök életre visz.

Igehirdetési vázlat

Bálványok mindenütt

Amikor bálványokról beszélünk, elsősorban az emberi gon-
dolkodásunkból fakadó megoldásokat értjük alatta, ame-
lyektől választ remélünk életünk valamennyi problémájára. 
Ehhez vagy ezekhez fordulunk, ha megoldandó gondunk 
támad, ide menekülünk vigaszért, bátorításért, motiváci-
óért, ihletért, tanácsért, dicséretért, feltöltődésért, szere-
tetért. A sor hosszan folytatható. Attól függően, hogy mi 
a velük való kapcsolatunk célja, számtalan formát ölthet 
a bálvány. Legtöbbször valószínűleg észre sem vesszük, 
hogy erről van szó. Meredek gondolatnak hangzik példá-
ul, hogy bálványként tekintsek a reggeli kávémra, amire 
szükségem van (vagy legalábbis ezt hiszem) ahhoz, hogy 
elinduljon a napom. Pedig végső soron egy ilyen ártatlan-
nak tűnő viszony is ugyanazon alapul, mint a látványos, 
aranyszobrot öntő és az előtt leboruló bálványimádás: az 
anyagi világon túlmutató, örök értéket (a kávé esetében ta-
lán lelkesedést, céltudatosságot) remélünk egy emberkéz 
alkotta, mulandó dologtól.

Vagyontárgyaktól (vagy általában véve a vagyontól, 
pénztől) kezdve a függőséget okozó termékeken át esz-
mékig, személyekig minden-minden bálványunkká válik 
azokban a pillanatokban, amikor túllépve azok „hatáskö-
rét”, olyasmiért fordulunk hozzájuk, amit a mindenható 
Istentől kellene kérnünk: megnyugvásért, vigasztalásért, 
bátorításért, erőért vagy szeretetért.

Elfordulás az Atyától

Ennek a tévedésnek súlyos következményei vannak. Nem 
csak annyi történik ugyanis, hogy rossz helyen keresünk, 
majd amikor erre rájövünk, elnézést kérve tovább próbál-
kozunk máshol. Mulandó dolgoktól várni az örökkévalót 
alapvető szembefordulást jelent Istennel, holott ő úgy gon-
doskodik övéiről, mint egy szerető atya. Jogosnak érezhet-
jük, hogy azt várja, gyermekei ezt a gondoskodást látva hű-
ségesek lesznek hozzá, és nem fordulnak el tőle, máshová. 

Fájó tapasztalat, hogy sokan mégis megteszik. A különfé-
le bálványokban boldogulást kereső ember pedig nehezen 
talál vissza az egyetlen Atyához, legtöbbször csalódásból 
csalódásba vezet az útja, amelynek a vége a kárhozat.

Az apa–gyermek hasonlat más szempontból is helyt-
álló. Jellemző állomása az egyéni személyiségfejlődésnek, 
hogy az egykor bölcsnek gondolt édesapának a döntéseit 
egyszer csak megkérdőjelezik a gyermekek, és úgy dönte-
nek, jobban tudják ők, mi a jó nekik. A kamaszkori láza-
dás az emberiség egyetemes történetében ugyanígy felfe-
dezhető. Mintha Isten népének is át kellene esnie ezen az 
időszakon ahhoz, hogy elérje a lelki nagykorúságot (vö. Ef 
4,13), amikor újra feltétlen bizalommal fordul Atyjához.

A visszatéréshez alázat kell

A visszatéréshez annak beismerésére van szükség, hogy a 
csődöt mondó bálványok, sikertelen emberi megoldások 
nem működnek. Be kell látnunk, hogy alapvetően hibás 
a stratégiánk, és nincs esély a boldogulásra még újabb és 
újabb próbálkozások árán sem. Fel kell adnunk azt a ma-
gabiztosságot, amely a sorsunk irányításának hamis ígére-
tével csábít, és rá kell döbbennünk, hogy az életünk Isten 
kezében van jó helyen. Ezzel megszületik gondolkodásunk-
ban az alázat, amely elengedhetetlen feltétele a kegyelem 
és megváltás elfogadásának.

A megváltás

Ezt követően kezdődhet meg bennünk Isten megigazító 
munkája. A helyreállítás, amelyben a veszendő értékek a 
szemétbe kerülnek („odadobja az ember a vakondoknak 
és denevéreknek” – Ézs 2,20), az Úr pedig az őt megillető 
helyre, szívünk trónjára. A megváltás, azaz felszabadítás 
megszabadít azoktól a kötelékektől, amelyektől korábban 
boldogulást vártunk, s amelyek ehelyett bennünket tettek 
rabszolgájukká. Legyen az egy szenvedélybetegség vagy 
az Asszír Birodalom, mindkettő esetében óriási megköny-
nyebbülést élhet át a megszabadított, ami után nem marad 
más, csak a hála.

Hogyan tovább?

A történelem viharait lezáró béke korszakai szinte kivétel 
nélkül csupán egy ideig tartottak. Talán földi életünk ap-
ró megváltásai, megtérései sem lesznek tartósak. Előfor-
dulhat, hogy időről időre újra rátévedünk a magunk kis 
bálványainak útjára, hogy aztán önhittségünk összetör-
jön, s ismét alázattal térjünk vissza az Atyához. Ezért fon-
tos, hogy a megváltói munka Jézus Krisztusban személyes 
kapcsolaton keresztül valósul meg az Isten és az ember kö-
zött. A Fiú feltámadása megmutatta, hogy az ember által 
elveszettnek hitt helyzetből is van kiút rajta keresztül, ez a 
kiút pedig még az utolsó ítélet előtt megnyílt számunkra. 
Ez a kegyelem, amelynek segítségével naponta megtérhe-
tünk. Így élünk ítélet előtt, kegyelem alatt. De az igazán 
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bölcs ember sem a rendelkezésre álló idővel, sem a kegye-
lemmel nem él vissza.

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Lk 21,25–36; Róm 15,4–13

Énekek

EÉ 142, 133, 449

Illusztráció

GONDOLATOK

Dunning–Kruger-hatásnak nevezik azt a paradox emberi 
tulajdonságot, hogy minél kevesebbet tudunk egy dolog-
ról, annál alaposabbnak gondoljuk tudásunkat. A magabiz-
tosság és a kompetencia egymáshoz viszonyított alakulása 
egy koordináta-rendszerben ábrázolva tanulságos görbét ír 
le. A pálya íve jól megfeleltethető az ember önhittségéből 
fakadó, bálványokba vetett hamis bizalmának, amelynek 
mélypontján érkezhet el a megváltás pillanata. 

„Az egyetlen igazi bölcsesség tudni, hogy nem tudunk sem-
mit.”

Szókratész (Kr. e. 469–399) görög fi lozófus

Felhasznált és ajánlott irodalom
Schultz, Samuel J. 1998. Üzen az Ószövetség. Keresztyén Isme-

retterjesztő Alapítvány, Budapest.
Rózsa Huba 1996. Az Ószövetség keletkezése. 2. köt. Szent István 

Társulat, Budapest.
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netét: „Építsetek utat a pusztában az Úrnak! […] az Úr 
jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10) Adventet hagyományosan 
a várakozás idejének tekintjük. Fontos mindig feltenni a 
kérdést, hogy mire várunk, de még fontosabb, hogy tu-
lajdonképpen milyen hatással van az életünkre az, hogy 
a megváltó Jézus Krisztus megszületésére várunk. Ha si-
kerül a kérdésnek kellőképpen a mélyére néznünk, akkor 
reménység szerint advent kisböjti, önvizsgáló, felkészülő 
jellege nem kötelező feladat lesz számunkra, hanem olyan 
munka, amelynek elvégzése szívből fakad, amely felkészít 
és valóban megtisztít majd. 

Keresztelő János személyében az Újszövetség népe egy 
„ószövetségi embert lát vendgül” (Hafenscher 2010, 336. 
o.). Mi pedig advent idején mindkét szövetség prófétájára 
fi gyelünk: Keresztelőre, aki Krisztusra mutat, és Jeremiás-
ra, aki egész életét arra tette fel, hogy Úristen törvényét és 
szabadítását hirdesse.

Amit a textusról tudni kell

Az igehirdetési alapige meglehetősen rövid és tömör. Ön-
magában nehezen értelmezhető, ezért az igehirdetésnek 
mindenképpen fel kell vázolnia Jeremiás kontextusát, 
amelyben Isten ezzel a tartalommal szólítja meg. Jeremi-
ás elhívása az első fejezet első felében illeszkedik az ószö-
vetségi elhívástörténetek sorába. Jeremiás is megrémül a 
feladattól, és kifogásokat keres. Isten nem bizonytalanodik 
el Jeremiás hozzáállásától, és egy nagyon kemény üzenetet 
bíz rá (1,10): „…gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és 
plántálj!” Mindezt látomásokban bontja ki, azonban az vi-
lágos, hogy olyan helyzetbe kell beleszólnia a prófétának, 
amely súlyos problémákkal terhelt vallási, politikai és tör-
ténelmi szempontból is.

Jeremiás életéről viszonylag sok adatot ismerünk, így 
körülbelül negyvenéves működésének ideje1 is jól körülha-
tárolható, amely átfogta a kettészakadt ország déli király-
ságának a babiloni fogság előtti utolsó szakaszát, egészen 
addig, míg Júda babiloni tartomány lesz. Az Asszír Biro-
dalom Asszurbanipál (Kr. e. 668–626) uralkodásával kont-
roll alá vonta a térséget, halála után azonban a birodalom 
hanyatlásnak indult. Babilon tartomány függetlenedésé-
vel Nabupolasszár megalapította az Újbabiloni Birodal-
mat, amely a térséget ettől kezdve folyamatosan hódítás 
és ellenőrzés alá vette. Az ókori keleti hatalmi viszonyok 
változása Júda kül- és belpolitikájára is hatással volt. Jósi-
ás uralkodása alatt (Kr. e. 641–609) függetlenségre töre-
kedett az asszír hűbéri viszonyból, és a megtalált törvény-
könyvre építve átfogó rendelkezéseket hozott a kultusz és 

 1 Kutatók egy része ezt a hosszabb működési időt fogadja el 
(Kr. e. 626-os kezdettel), míg mások Jeremiás fellépését Jósiás 
halálához közelebbi dátumra becsülik. Rózsa 2002, 2: 164. o.

Advent 3. vasárnapja

f Jer 1,17–19

Igehirdetési előkészítő

„Engedem, hadd menjen”

A vasárnap jellege

Az adventi időszak ívének tartalma az első két vasárna-
pon a megtérésre hívás és ennek kibontása az ítélet és ke-
gyelem összefüggésében. A harmadik vasárnapon pedig 
Keresztelő János, Krisztus hírnöke hirdeti Ézsaiás üze-
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az egész vallási élet területén. A megtisztított és megerősí-
tett Jahve-tiszteletet a közéletben is érvényesíteni kívánta. 
A Jósiást követő királyok elégtelen uralkodása és a babilo-
ni, méd és egyiptomi hatalmak harcai nyomán Júda elve-
szíti belső stabilitását, a politikai vezetés korrumpálódik, 
a vallási élet kiüresedik. Megmaradnak a nemzeti jelsza-
vak, amelyek bűnbánat és elkötelezettség nélkül hirdetik, 
hogy Isten minden körülmények között megmenti népét 
(Rózsa 2002, 2: 161. o.).

Az igehirdetési alapigénk tehát nem a külső ellenség 
ellen irányul, hanem Jeremiást saját népéhez és annak ve-
zetőihez küldi Isten. A kemény üzenet nemcsak Jeremiás 
igehirdetésében jelenik meg, hanem egész magányos élete 
ezt hirdeti. A fogadtatás pedig az emberi természet évez-
redek alatt sem változott reakcióját tükrözi, ha kritika éri, 
környezete, a vezetőség, a papság, a nép és saját családja 
is elidegenedik tőle, felháborodnak (20,10), bántják (20,1), 
kiközösítik (15,17). Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a pró-
féta ebbe a teljes élete odaadását követelő feladatba majd-
nem belerokkan. 

Amikor Isten elhívásáról gondolkodunk vagy szólunk, 
akkor könnyen mellérendeljük, hogy ez a feladat az em-
ber egész életét kívánja, ami embert próbáló vállalás Isten 
ügyéért. Van azonban, hogy az elhívás nagyon mély krí-
zis helyzetekbe küldi az embert, és az odaadás nemcsak 
kényelmetlenséget és korlátokat eredményez a szolgálat-
ban, hanem testi és lelki épséget nem kímélve, az elide-
genedés és a fi zikai szenvedés folyamatos létbizonytalan-
ságban tartja az embert. Jeremiás története nagyon őszin-
te és megrázó példája annak, hogy Isten ügye élet és halál 
kérdése. Nincs könnyű feladata, és nem kis felelőssége van 
egyházunk igehirdetőinek, de egyértelmű kegyelmi álla-
potban élünk, hogy a mi szolgálatunkat nem háborús hely-
zetben kell végeznünk, és lelkészi létünk minden nehézsé-
ge mellett nem teljes fi zikai és lelki meghurcolás közepet-
te kell prédikálnunk. 

A perikópa megértése

Jer 1,17–19: „És te övezd fel ágyékodat, kelj fel, és mondd 
el nekik mindazt, amit én parancsolok! Ne rémülj meg, 
amikor szembe kerülsz velük, különben én ijesztelek meg 
általuk! És én, íme, ezen a napon téged várossá teszlek, és 
vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Jú-
da királyaival, fejedelmeivel, papjaival és az ország né-
pével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, 
mert én veled leszek – így szól az Úr –, hogy megszaba-
dítsalak!”2

Ezek a mondatok a próféta küldetésleírásának részei. 
Bár a héber szöveg igéi imperfectumban vannak, mégis 

 2 Az exegézis alapjául saját fordításomat közlöm. 

csupa felszólításként funkcionálnak: készülj , és kelj 
fel        , és beszélj           és ne félj         . Ezek az igék 
mutatják, hogy Isten szabadítása nem nélkülünk vagy a 
fejünk fölött történik, Isten cselekvésre hív, szembenézés-
re, őszinte, nyílt beszédre. Ez az attitűd nemcsak a hírnök 
sajátja, hanem részben az üzenet tartalma is, amely az Is-
ten szava iránt közömbös, értékítéleteiben eltompult, szí-
vében gőgös, cselekedeteiben erőszakos és érdektelen em-
beriséghez szól. A felhívás mindenkori célja a kritika, a 
fi gyelmeztetés meghallása, és harcos ellenállás vagy visz-
szavágás helyett az engedése annak, hogy az dolgozzon és 
hasson bennünk. Az Isten emberré lételére kevés mézes-
kaláccsal készülni, sokkal fontosabb a szellemi és lelki ka-
pitulálás Isten fi gyelmeztető szava előtt. Mert ebben a le-
fegyverzett állapotban tűnik ki, hogy az ember léte egyé-
ni, közösségi és strukturális szempontból is mennyire távol 
áll az Isten szeretetétől és tisztaságától.

Igehirdetési vázlat – meditációs formában

Közeledik az ünnep. Idén lehet, hogy a szokásos rutinban 
ér majd utol minket, de az is lehet, hogy a korábbi évekhez 
képest teljesen más élethelyzetben, gondolatvilágban és 
gyakorlati törekvésekben talál minket. Mi hajt bennünket 
ebben az adventben? Mi elől és mi után futunk?

Isten szól. Másokon keresztül, szóban és írásban, legyen 
az igehirdetés, szentírástörténet vagy a barátság, a szere-
tet, az érdeklődés, a részvét hangja. Isten szól hozzánk a 
minket körülvevő természetben, és most éppen ordít. Ki-
haló hangon üvölt és zokogással áztat, fulladozva lendíti a 
kezét. De emberségünk vákuumában némának hat. Isten 
szól hozzánk a belső hangunkon, a gondolatainkon, a lelki-
ismeretünkön keresztül. És ez a láthatatlan, leheletfi nom 
mechanizmus, a lelkiismeret erődítménnyé, vasoszloppá, 
ércfallá válik. Mert Isten szava megtalált, és ez kellemet-
lenül érint, kétségbeejt, feldühít. Nem én voltam, nem az 
én hibám, nem érdekel. Vagy érdekelne, de akkora teher, 
hogy nem bírom elhordozni. 

Harcolunk. Advent gyertyafényes, hűvös időszak, 
mégis melegséget áraszt. Reménységet látunk a hideg-
ben meleget és fényt adó gyertyákban. Vasárnapról va-
sárnapra egyre többet adnak. A fény és meleg mellett 
azonban sok minden kavarog a gondolatainkban, a kap-
csolatainkban, az életünkben. Viharos, gondterhelt, ma-
gányos, felfokozott vagy éppen élvezetekkel teli. Sokféle 
lehet a tartalom, de a lényeg, hogy kitölt minket, mégis 
üresnek érezhetjük magunkat. Hidegben a meleg, telve, 
mégis üresen. Állandó harcban, békére vágyva. Isten vá-
lasztott népe folyamatosan harcol valaki vagy valami el-
len. Vért ont, vért hullat, nem lehet szépíteni. Külső az 
ellenség, belső a romlás. A posztmodern vagy kortárs vi-
lág odáig jutott, hogy romlik kívül, belül. Fejlődésre, gya-
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rapodásra vágyik, miközben fogynak a javak, és fogy a 
lelki erő is. Olyan világban élünk, mintha egy száguldó 
járműben lennénk, amelyből nem lehet kiszállni, kiug-
rani sem. Jó lenne meghallgatni a testvéreket, templom-
padban, szószéken, hogy ki mit gondol erről. Jó lenne 
meghallgatni, hogy kit mi terhel. Ki mivel van elmarad-
va, ki hány órát aludt a héten, ki miben keseredett vagy 
fáradt meg először, sokadszor. Folyamatosan harcolunk, 
és nem lehet megállni. És amikor Isten igéjével vagy Is-
tennel magával szembetalálkozunk, akkor vagy mene-
külünk tovább, hiszen mi elfoglaltak vagyunk, fontosak, 
vagy elkezdünk védekezni. Falakkal, érvekkel, hárítás-
sal, ideológiával, csellel. 

„…gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” 
Aki kemény üzenettel érkezik, az szomorú véget ér. Jere-
miás, Keresztelő, Jézus… mert senki nem próféta a ma-
ga hazájában. Keressük az advent fényeit, melegét, a pró-
fétai szó pedig várossá emelkedik felettünk, vasoszloppá, 
ércfallá. A szívünk keménysége megütközik a törvény és 
az ítélet keménységével. Ha azt mondom, nincsen bűn én-
bennem, magamat csapom be, és igazság nincs bennem. 
Ha beismerem, hogy van bűnöm, ha megmutatom a leg-
mélyebbet, legotrombábbat, akkor képtelen vagyok elhor-
dozni. Küzdök inkább az ezzel szembesítő isteni szó és je-
lenlét ellen. Szeretném az életemet jól csinálni, szeretnék 
jó ember lenni – ez a legnagyobb fegyverem.

Engedem, hadd menjen. „Szelíd szemed, Úr Jézus, / Te-
kintsen rám, ha roskadok, / Adjon békét, bocsánatot…” 
Gyengülök a küzdelemben, utolsó esélyem talán az idé-
zett szavak. De még mindig harcolni akarok. Valamit még 
mindig akarok. És amikor Jézus rám néz, vagy ebben a 
görcsös akarásban én leszek képes rátekinteni, fi zikailag 
vagy csak lelkileg, akkor megértem, miről beszél Zakari-
ás: „Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem-
mel…” (Zak 4,6) Amikor eljutok ehhez a pillanathoz, ak-
kor azt érzem, hogy nem akarok semmit mondani, nem 
akarok védekezni, nem akarok visszavágni. Csendben va-
gyok, szétteszem a kezem, és engedem, hogy Isten jelen-
léte szembesítsen önmagammal, az életemmel és mind-
azzal, ami a létezésem következménye ebben a világban. 
Már az sem számít, hogy nem tudom elhordozni ezt a 
terhet, mert nem próbálkozom. Hagyom, hogy Isten je-
lenléte tegyen velem, amit akar. Szétteszem a kezem, és 
hagyom, hogy átmosson, összetörjön. Odaadtam az éle-
tem. Kapituláltam. Nincs vagdalkozás, nincsenek érvek, 
nincsenek refl exidézetek, görcsös imádságok. Egyetlen 
dolgom van, lélegezni. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Mt 11,2–10; 1Kor 4,1–5

Énekek

EÉ 133, 140, 385; ZÉ 135

Imádság

Ó, Szentlélek – mindenkiért imádkozunk –, ó, Szentlélek, 
ki életet adsz: nincs hiány itt sem tehetségben, sem mű-
veltségben, sem észben, sőt inkább túl sok van belőle; de az 
hiányzik, hogy elvedd tőlünk, ami tönkretesz, a hatalmat. 
Egyetlen dologért könyörgünk: vedd el tőlünk a hatalmat, 
s ha elvetted, adj helyette életet. Bizonyosan nincs ember, 
ki ne iszonyodna a halál pillanatától, amikor megfosztod 
hatalmától, hogy te uralkodhass rajta; ó, de ha az állat is 
megérti később, milyen jó is volt, hogy a királyi kocsis vette 
át a gyeplőt, ami először félelemmel töltötte el, és ami ellen 
értelme mégis hiába lázadt – egyedül az ember ne értené 
meg hamar, milyen jótétemény számára, hogy megfosztva 
őt a hatalomtól, életet adsz neki. Ámen. (Søren Kierkegaard)

Illusztráció

ZENE

Quimby: Most múlik pontosan
https://youtu.be/bbF7VVsKYIw

VERS

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal – 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
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S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Felhasznált és ajánlott irodalom
Hafenscher Károly 2010. Liturgika. Luther Kiadó – LFZE, Bu-

dapest.
Kierkegaard, Søren 2011. Imák. Koinónia, Kolozsvár. 
Rózsa Huba 2002. Az Ószövetség keletkezése. 1–2. köt. Szent 

István Társulat, Budapest.
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 Advent 4. vasárnapja

f Zsolt 24,7–10

Igehirdetési előkészítő

Jézus, örömmel fogadlak

A vasárnap jellege

A vasárnap témája: „Érkezik a Megváltó – örvendezzetek!”
A Keresztelő János szájából felénk elhangzó intelem 

– „Készítsetek egyenes utat az Úrnak!” – a rejtetten érke-
ző király iránti mai fogadókészségünkre utalhat.

Az ünnepnap evangéliuma azt hirdeti, hogy már közöt-
tünk van, akire várt a világ, de még sokan nem ismerték 
fel őt, holott régóta befogadásra vár. Az ünnep epistolájá-
ban az érkező Úrral együtt az üdvösséget is elérhető közel-
ségben tudó öröm szólal meg: „Az Úr közel!”

Amit a textusról tudni kell 

A 24. zsoltár egy ünnepélyes felvonulási himnusz vagy li-
turgia (vö. Zsolt 47,2.6; 68,4–5.25–27; 118,19–27; 132,8). Az 
Úr a szövetség ládája felett láthatatlanul trónolva, a zarán-
dokokkal kibővült ünnepi gyülekezet élén vonul be szent 
„lakóhelyére”.

Vitatott, hogy mikor keletkezhetett a zsoltár, éppen a 
7–10. versek különféle magyarázatai miatt.

a) Lehet, hogy még a templom építése előtt, amikor Dá-
vid Jeruzsálembe hozatta a frigyládát (2 Sám 6).

b) Talán Dávid király rendszeresítette a harci győzel-
meket ünneplő diadalmenetei során, s a város kapuőr-
zői kérdezték ünnepélyesen: „Ki az a dicső király?” Vá-
laszában a király Istennek, a királyok Királyának adta a 
dicsőséget.

c) Nagy ünnepeken szokás volt a szövetség ládáját Is-
tent énekkel dicsérő körmenetben körülhordozni Jeruzsá-
lemben (Zsolt 48,13–15; 68,25). Talán a frigyládát hordozó 
papok a templomhoz való visszatérésükkor adtak elő him-
nikus párbeszédet a megszemélyesített kapukkal. A temp-
lomban őrködő paptársaikkal váltakozva szólaltathatták 
meg a kapuliturgiát.

d) Az Egyiptomból a pusztán át népét vezető Úr a szen-
télyben „foglalja el örökkévaló lakóhelyét”. A „harcban ha-
talmas” Úr (2Móz 15,3; 2Sám 5,10) út közben győzelmekre 
vezette népét, és most győztes királyként vonul be városá-
ba (Zsolt 132,8.14). 

Kapuk és ajtók: utalhat vagy a város, vagy a szentély 
kapuira, ajtóira, amelyek – költői módon – megszemélye-
sítve fogadják a rajtuk bevonuló győzedelmes és dicsősé-
ges királyt (vö. Zsolt 3,4).

A perikópa megértése

Jézus jeruzsálemi bevonulásának ószövetségi előképe is le-
hetne, annyi megjegyzéssel, hogy a zsoltárban egyöntetű-
en várt és dicsőített királyról, míg Mt 21-ben még rejtetten 
érkező királyról van szó.

A szentély vagy város kapuinak fel kell emelkedniük, 
mert olyan „nagy” az Úr, hogy nem fér be rajtuk dicsősé-
ge (vö. Zsolt 47,3; 95,3; Ézs 6,1; 66,1; Mik 1,3).

Salamon templomszentelési imádságának kérdése: „De 
vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek 
egei sem fogadhatnak magukba téged…” (1Kir 8,27) 

Istennek ez a megnevezése: Seregek Ura azt jelenti, hogy 
minden teremtett hatalom és erő Isten parancsának és aka-
ratának van alávetve (Ézs 6,3.5; Zsolt 46,8).

Izrael a harcaiba is magával vitte a bizonyság ládáját, 
mivel tudták, hogy az Úr harcol értük (4Móz 10,35kk; 1Sám 
4,4; 2Sám 11,11).

Isten Fia „a saját világába jött, de az övéi nem fogadták 
be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, 
hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisz-
nek az ő nevében…” (1Jn 11,12)

„…akkor meglátják az Emberfi át eljönni a felhőben nagy 
hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, 
egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közele-
dik a megváltásotok.” (Lk 21,27–28)

A keresztény egyház régóta használja ezt a zsoltárt, el-
sősorban Krisztusnak a mennyei szentélybe történő be-
vonulása (mennybemenetele) ünneplésére (vö. Zsolt 110,1; 
Jel 3,21).
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Igehirdetési vázlat 

Vár a világ sóvárgva, de kire? 

A brit trónörökös, Vilmos herceg és Kate Middleton eskü-
vőjén (2011) óriási volt az érdeklődés, nagy volt a lelkesült-
ség, és izgalmas örömmel teli az alattvalók várakozása az 
eseményre. Nagyon sokan szerették volna élőben is látni az 
ifj ú párt. Emberek éjszakáztak az utcákon, hogy őrizhessék 
korán elfoglalt jó nézőhelyüket, mások felmásztak a fákra 
vagy lámpaoszlopokra, hogy akár csak egy pillanatra is, 
de láthassák őket, és integethessenek nekik, amikor majd 
nyitott hintójukon áthaladnak a városon. 

Ha így fogadnak egy ifj ú hercegi párt, vajon hogyan il-
lenék fogadnunk a világ legnagyobb királyát? 

A hatalmas és híres emberekre várakozásteljesen néző 
„szemüvegeink” optikai csalódásokat okoznak, és elkáp-
ráztatnak. Miután levesszük őket, mindig csalódunk. Nem 
úgy mennek tovább a dolgok, ahogy a szemüvegen keresz-
tül ideiglenesen láttuk. 

Az ég már megnyílt egyszer 

A megváltó Jézus Krisztus már megérkezett közénk, de 
még az övéi sem ismerték fel (Jn 1,10–11). Éppen meglepő 
alázata botránkoztatott meg sokakat: „Mert az Emberfi a 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol-
gáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,28)

Szolga, mégis uralommal bír, Úr, és mégis szolgál. Mi-
niszter, a szó eredeti értelmében, ami szolgát jelent. 

Isten adott neki teljes mandátumot, teljes felhatalma-
zást, de ő ezzel soha nem élt vissza, hanem teljesítette, amit 
názáreti programbeszédében vállalt (Lk 4). Meghirdette és 
megalapozta Isten országát, és ezt a Szentlélek és az egy-
ház (tanúi) segítségével ma is terjeszti. 

A világ minden népének legigazabb és legeredménye-
sebb „minisztere” Jézus személyében már régen eljött kö-
zénk, ma is közöttünk jár-kel, befogadásra várva. Egy mi-
nisztert illik várakoztatni? 

Mint fogadjalak téged? 

– Bizalommal. Jézus ma a szívek csendes alázatának neki 
elkészített útján közeledik felénk. Személyes, bensőséges 
módon közelít hozzánk igéjében és a szentségekben. Nem 
a személytelen tömegrendezvények, nem a csalóka tömeg-
hangulat kedvez annak, hogy biztonsággal és hűségesen 
vehessen szállást a szívünkben. 

„Az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele va-
csorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)

Személyes választ vár megszólításunkra, szelíd, de ha-
tározott ajtózörgetésére. 

– Bátran és ígéreteire nyitottan. Közeledése és szán-
déka egyértelmű: életünk középpontjába hozná el Isten ál-
dásait és javait. 

Mint amikor a népdalban az álruhába öltözött ki-
rályfi  megkéri a kosárkötő lány kezét: „Jössz-e hozzám 
vagy sem?”

És bár a lány (a megkeresett ember) vonakodik, mert ő 
csupán egy szegény kocsis legénnyel (Jézus = ács) találko-
zott, de annál nagyobb lehet az öröm, amikor kiderül, hogy 
ez az ember nemcsak kedves és igaz szívű, hanem hatalmas 
és „gazdag” is. Jelesül a király fi a (Isten Fia). A dal csatta-
nója: „Én vagyok az, nem más; csókoljuk meg egymást!” 

A menyasszony a keresztény jelképrendszerben  az egy-
házat is jelképezi, akiért eljön majd a vőlegény, és örömte-
li menyegzőt ülnek. 

– Tetteihez méltóan: hódolattal. A 24. zsoltár a dicső-
ség királyának, Istennek egyértelmű közeledéséről, jelen-
létéről, a neki való hódolatról és az ő uralmáról szól. Ő Iz-
rael Istene, azaz Királya. Tulajdon népe körében „lakik” 
a szentélyben. Ide vonul be, csak neki kijáró ünneplés és 
dicsőítés közepette. Neki nem is jár más, mint a szentély, 
mint a főváros, mint az ország, az egész nép szíve! Mert ki-
mentette népét ellenségei kezéből, és lakóhelyet adott ne-
kik, valamint hűen őrzi és pásztorolja népét.

Ugyanígy a világ Megváltójának sem juthat méltóbb 
hely, mint a mi életünk közepe és szentélye, a szívünk. 
Méltó teljes szívből jövő hódolatunkra, hálánkra és szere-
tetünkre. Miért?

Mert a mi bűntől, haláltól és gonosztól való megmenté-
sünk érdekében engedelmes volt a kereszthalálig, ezért Is-
ten fel is magasztalta őt mindenek fölé (Fil 2). És most már 
ő ami életünk vezetője és gondviselője (2Pt 2,25).

– Örömmel. A győztes királyt örömmel lehet fogadni, 
hiszen győzelme egész népe számára győzelmet, biztonsá-
got és békességet hoz.

Akkor is örömmel lehet róla énekelni, ha a világban 
nem ő a „sláger”. Mi akkor is tudhatjuk, hogy ki érkezik, ha 
a világ még nem ismeri őt, vagy nem őt kívánja ünnepelni. 

Jer, tárjunk ajtót lelkesen! A szívünk templommá legyen…

Mi emeljük fel a fejünket, mi legyünk nyitottak az érkező 
Úrra; mi vagyunk a kapuk, akiknek szól a felszólítás: nyíl-
jatok meg, mert a ma is érkező Úr a szívünk templomába 
szeretne bevonulni és ott szállást venni.

Szívünkbe és életünkbe való bevonulása következmé-
nyekkel jár. Dicsőségét szeretetével kell visszatükröznünk 
és továbbadnunk. Az ő népe vagyunk. 

További javaslatok az istentisztelethez

Lekciók

Jn 1,19–28; Fil 4,4–7

Énekek

EÉ 137, 139, 140, 141, 143
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Illusztráció

GONDOLATOK

„Uram, amikor a templomban vártalak, kint az utcán jöt-
tél szembe velem. Amikor örömben kerestelek, sírásban 
akadtam rád. Amikor nem vártam rád többé, amikor be-
lefáradtam a hasztalan várakozásba, egyszerre világos lett 
előttem: egész idő alatt velem voltál. Ámen.”

C. Catretto nyomán Cserháti József

„Nyílj meg előtte! Nem szükséges, hogy Jézust itt vagy ott 
keresd, ott van szíved ajtajánál. Áll és vár, hogy készen ta-
láljon, hogy magadhoz fogadd. Nincs szükség arra, hogy 
messziről hívjad: türelmesebben és ezerszer jobban vágya-
kozik utánad, mint ahogy te várod őt. Nyílj meg előtte, és 
akkor betér hozzád!” 

Eckhardt mester (1260–1328) keresztény 
misztikus gondolkodó

Károli Gáspár vizsolyi Bibliájában a zsoltár 7–8. versei mel-
letti széljegyzetében ezt írja: „Inti az Anyaszentegyházat, 
hogy az hozzájuk menő Királyt, az Krisztust befogadják. 
Mert az Anyaszentegyházat nevezi kapunak.”

„Isten Fia, aki a mi testünket öltötte magára, most a di-
csőség Királyaként és a seregek Uraként jelent meg, s 
nem árnyékok és előképek által lépett be a templomba, 
hanem valóságosan és tényleges tettel, hogy közöttünk 
lakozhasson.  Semmi sem tarthat tehát vissza minket 
attól, hogy dicsekedjünk: az ő erejével legyőzhetetle-
nek vagyunk!”

Kálvin János (1509–1564) francia 
származású svájci jogász, reformátor

„Ez dicséretben írja meg az Dávid az Krisztus országának 
nagy voltát és kiterjedését mind az egész világra az Evan-
géliumnak prédikálása által, és [azt is], kicsodák legyenek 
annak igaz tagjai. Annak utána inti a fejedelmeket [he-
lyes fordítás szerint: kapukat], hogy az Krisztus Királyt 
az Ő Evangéliumával megismerjék és befogadják, ha nem 
akarnak örökre elveszni. Ez dicséret intsen minden rend-
béli embereket az Krisztus Anyaszentegyházának és or-
szágának építésére, inkább hogy nem mint rontására. És 

bátorítson minket, midőn ez világ az Krisztus Evangéliu-
ma ellen háborog.”

Károli Gáspár előszava a 24. zsoltárhoz

TÖRTÉNET

„A tömeg csak úgy dőlt a nevetéstől. A királyfi  feltápász-
kodott a sárból, majd dühödten nekirontott a kapuőrnek, 
azt kiáltva:

– Én vagyok a walesi herceg! […]
A katona tisztelgésre emelte az alabárdját, és gúnyo-

san azt mondta:
– Mély hódolatom, nagytiszteletű fenség! – majd dühö-

sen hozzátette: – Takarodj, te őrült kis mocsok!
Ekkor a röhögő tömeg körülzárta a szegény kis királyfi t, 

és előretaszigálta az út mentén, pfujolva és azt kiabálva:
– Utat a királyi fenségnek! Utat a walesi hercegnek!
[…]
Az apátság épületében minden megdermedt. […] a fi ú 

méltóságteljes tartással és elszánt arckifejezéssel, határo-
zottan haladt a trón felé. Egyszer sem torpant meg, s miköz-
ben az összezavarodott fejekből továbbra sem múlt a tehe-
tetlenség, a fi ú az emelvényre lépett. A talmi király öröm-
teli arccal sietett felé, térdre hullott előtte, és azt mondta:

– Ó, uram, királyom, engedd, hogy a szegény Tom Canty 
legyen az első, aki hűségesküt tesz előtted, és azt mondja: 
»Tedd fel a koronádat, és foglald el a téged megillető helyet.«”

Mark Twain (1835–1910) amerikai író, 
újságíró, humorista: Koldus és királyfi 
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