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Mirõl szól ez a könyv?
Arról, amirõl Pál apostol olyan sokszor
be szél örömmel és boldogan. „Mert nem
szégyel lem az evangéliumot, hiszen Is -
ten ereje az, minden hívõnek üdvös sé -
gé re, elsõként zsi dónak, de görögnek is.”
(Róm 1,16) „De mivel az Isten mind e mai
na pig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek
ki csiknek és nagyoknak, és semmit sem mondok

azon kívül, amit Mózes és a próféták megjö ven -
döltek: a Krisztusnak szenvednie kell, és mint
aki elsõnek támad fel a halottak közül, vilá gos -
 ságot fog hirdetni a népnek és a pogá nyok -
nak” (ApCsel 26,22–23)

A tanítványi küldetés tartalmát meg vilá gítani
min  den korban újra szükséges, mert a mai kör -

nyezet másképpen kérdez és máshogy hallgatja a
felele te ket, mint néhány évtizeddel ezelõtt. A hét -
köznapok teológiája nem különül el az élet hely -
 zeteitõl és ese ményeitõl. Ezzel a könyvvel szeret -
nénk segíteni a teo lógia visszatalálását a hétköznapi
dialógusok kö zé. Nem jó jel a kereszténység jövõje
szem pont já ból, ha a teológia kiszorul a napi kér dé -
sek vita kö ré bõl, és csak a templom falain belül, elkü -
lö nülten gondolko dik. Nyitott templomajtót tük -
röz nek az egyes érintett területek eb ben a
könyvben, hogy a kér dezõ és a feleletet
adó egyaránt dialógusban és moz gás -
ban éljen. Az egyház tanításának is szük -
sége van erre a dinamizmusra, a kör -
nye zetének pedig csak így tud segíteni
az élet kérdéseinek átgondolásában. Jé -
zus Krisztusra irányítja a figyelmet, és az em -
beri élet célját megfogalmazó örök üzenetet hoz za
elénk a többségében fiatal doktoranduszok és lel ké -
szek munkájából létrejött felnõttképzési segéd anyag.
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Istent abban kell megtalálnunk, amit ismerünk,
s nem abban, amit nem ismerünk; Isten nem a
megoldatlan, hanem a megoldott kérdésekben

akarja, hogy megértsék, megragadják õt az embe-
rek. Ez az igazság Isten és a tudományos megisme-

rés viszonyára nézve, de ugyanúgy ez az igazság
a halál, a szenvedés és a bûn általános emberi

kérdéseinek tekintetében is. Ezekre a kérdésekre is
vannak manapság olyan emberi válaszok, amelyek

teljesen kihagyják Istent a számításból. Valójában
az emberek Isten nélkül is meg tudnak (mindig is

meg tudtak) birkózni ezekkel a kérdésekkel, s egy-
szerûen nem igaz, hogy egyedül csak a keresztény-
ség adhat megoldást rájuk. De ha már kérdésekrõl

és „megoldásokról” van szó, a keresztény válaszok
éppoly kevéssé meggyõzõek (vagy fordítva), mint a

többi lehetséges megoldás. Isten ezen a területen
sem hézagpótló. Õt nem csak lehetõségeink fogy-
tán, hanem az élet kellõs közepén kell megismer-

nünk. Azt akarja, hogy az életben ismerjük meg õt,
s ne csak majd a halálban; az egészségben és

erõnk teljében, s ne csak majd a szenvedésben; a
cselekvésben, s ne csak majd a bûnben. Ennek
alapja pedig Istennek a Jézus Krisztusban adott

kijelentése. Jézus Krisztus az élet közepe, s egyál-
talán nem „azért jött”, hogy megoldatlan kérdé-

seinkre válaszoljon. Bizonyos kérdések az élet
közepérõl nézve teljesen érdektelenné válnak, a
rájuk adott válaszokkal együtt (gondolok itt Jób

barátainak elítéltetésére). Krisztusban nincsenek
„keresztény problémák”.

Ám elég ebbõl, most éppen megint megzavartak.

DIETRICH BONHOEFFER
Tegel, 1944. május 29.
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Elõszó

Kiknek szól ez a könyv?

Azoknak, akik feleletet keresnek a mai kor aktuális kérdéseire a keresztény gondol-
kodás alapján. Azoknak, akik szeretnék megismerni az evangélikus tanítást idõszerûen,
kontextusban. Azoknak, akik felnõttként keresik a hitüket, körülnéznek a templom-
ban, gyülekezetben, és felkeresik a lelkészt felnõttkeresztségre vágyódva.

Természetesen segíteni szeretnénk azok munkáját is, akik fogadják az érdek-
lõdõket és próbálnak feleletet adni a feltett kérdésekre. Gyülekezeti csoporto-
kat is megszólíthat ez a kiadvány, úgy is, hogy az itt tárgyalt kérdések egyik-
másikát feldolgozzák az alkalmaikon, és segédanyagként forgatják e könyvet.

Nem csupán lelkészeknek és nem is a gyülekezet laikus tagjainak címzetten
készültek az egyes tanulmányok, hanem a közös továbbgondolkodás érdeké-
ben együttes használatra.

Mirõl szól ez a könyv?

Arról, amirõl Pál apostol olyan sokszor beszél örömmel és boldogan. „Mert nem
szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívõnek üdvösségé-
re, elsõként zsidónak, de görögnek is.” (Róm 1,16) „De mivel az Isten mind e
mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsiknek és nagyoknak,
és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek:
a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsõnek támad fel a halottak közül,
világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak” (ApCsel 26,22–23)

A tanítványi küldetés tartalmát megvilágítani minden korban újra szüksé-
ges, mert a mai környezet másképpen kérdez és máshogy hallgatja a felelete-
ket, mint néhány évtizeddel ezelõtt. A hétköznapok teológiája nem különül el
az élet helyzeteitõl és eseményeitõl. Ezzel a könyvvel szeretnénk segíteni a teo-
lógia visszatalálását a hétköznapi dialógusok közé. Nem jó jel a kereszténység
jövõje szempontjából, ha a teológia kiszorul a napi kérdések vitakörébõl, és csak
a templom falain belül, elkülönülten gondolkodik. Nyitott templomajtót tükröz-
nek az egyes érintett területek ebben a könyvben, hogy a kérdezõ és a feleletet
adó egyaránt dialógusban és mozgásban éljen. Az egyház tanításának is szüksé-
ge van erre a dinamizmusra, a környezetének pedig csak így tud segíteni az élet
kérdéseinek átgondolásában. Jézus Krisztusra irányítja a figyelmet, és az emberi

00 cim bev.qxd  2004. 08. 31.  11:02  Page 9



élet célját megfogalmazó örök üzenetet hozza elénk a többségében fiatal dok-
toranduszok és lelkészek munkájából létrejött felnõttképzési segédanyag.

Milyen céllal született meg ez a könyv?

Egyre többször találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy a mai nemzedék életé-
ben idegenül hat egy-egy egyházi beszéd, elõadás vagy megszólalás. Elvont
teologizálással sokszor nagyon gyorsan nõ a távolság az egyház és a környeze-
te között. Ennek oka lehet a nyelvi vagy szóhasználati különbözõség. Más nyel-
vet beszél a mai társadalmi élet, mint az egyházi közösség. Az egyházi nyelv
csak akkor újulhat meg, ha a legaktuálisabb kérdések kutatására vállalkoznak
azok, akik teológiai ismeretekre tettek szert. A teljesség és a hibátlanság igénye
nélkül, de mégis a megszólítás és bátorítás érdekében szeretnénk ismeretet,
akaratot és bizalmat ébreszteni egy korszerû és idõszerû teológiai gondolkodás
irányába minden érdeklõdõ olvasó életében. 

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

Abban az értelemben hiánypótló kiadványnak szánjuk ezt a kötetet, hogy for-
gathatják mindazok, akik érdeklõdnek a keresztény hit alapvetõ kérdései iránt,
de használható a felnõtt hitoktatás különféle területein is. Lehet felnõtt keresz-
telést elõkészítõ beszélgetések vezérfonala, de alkalmas arra is, hogy egyéves
bibliaórai munka alapanyaga legyen. Ajánlható esküvõre jelentkezõknek, ahol az
egyik fél nem nagyon járatos az egyházi életben, és szeretne tájékozódni. Eze-
ken a területeken segítheti ez a kiadvány a gyakorlati lelkészi szolgálatot, és
segítségére lehet azoknak a felnõtteknek, akik szívesen gondolkodnak, és tájé-
kozódni szeretnének hitünk alapkérdéseiben.

Az egyes cikkeket szómagyarázat követi, a feldolgozást segítõ kérdések pe-
dig indíthatnak gondolkodásra is, közös beszélgetésekre is.  A továbbvezetõ
irodalom a magyar nyelven elérhetõ legkézenfekvõbb mûveket jelöli meg. 

A szerzõk a saját maguk által fontosnak tartott szempontok szerint járják kö-
rül a témákat. A kötet azonban tükrözi azt a tényt, hogy nem egyetlen szerzõ
mûve. Egyenetlenségek találhatók az egyes szerzõk stílusa, megközelítési
módja között, de az egységesítés rovására is tiszteletben tartottuk a szerzõk
döntéseit. 

Dr. Szabó Lajos
a kötet szerkesztõje

Elõszó10
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A hit kommunikációja
Az egyház kommunikációjának gyakorlati teológiai vizsgálata
mai kontextusban

Miért fontos a keresztény kommunikáció kérdése ma?

Nem ritkán hallani olyan értékelést, hogy minden az elképzelések szerint ala-
kult, de a rossz kommunikáció miatt elmaradt a várt eredmény. Személyes élet-
helyzetekben is tapasztaljuk, hogy nem akartunk megbántani valakit, mégis
megsértõdött. Más esetekben pedig alapvetõ hiányosságok ellenére is célba ér
egy üzenet. 

A hit kommunikációjának is ezek a legizgalmasabb kérdései: hogyan lehet-
nénk eredményesebb közvetítõk, reprezentánsok vagy elõadók? A keresztény gyülekezet-
ben állandóan aktív kommunikáció zajlik. Ennek sikere építi a közösséget, kudarca
pedig sorvasztja. Érdemes átgondolni, mit tehetünk ma azért, hogy valóban hi-
telesen és eredményesen értsünk szót egymással és a környezetünkkel. Termé-
szetesen ez nem pusztán a szavainkon múlik. Hiszen a szavakat általában
gyorsabb és hatásosabb kommunikációs csatornák elõzik meg. Elég csak meg-
említeni a képeket a reklám területén vagy a hangok hatását a különbözõ zenei
közvetítésekben. De legalább ennyire fontos a mozgás a keresztény értékköz-
vetítés vonatkozásában is. Többször érhetjük tetten magunkat úgy, hogy vala-
ki még egyetlen szót sem mondott, bennünk már megszületett a vélemény róla,
s ez késõbb nagyon nehezen változik meg. 

A hit kommunikációjának összefüggésében külön kérdésként kell vizsgál-
nunk a szimpátia és antipátia születésének körülményeit. A meggyõzésnek, il-
letve az elfogadásnak fontos elõfeltétele az a kérdés, hogy mennyire szimpati-
kus a módszer. Sõt annak a közvetítõ személynek a szerepe sem lényegtelen,
aki az üzenetet tolmácsolja felénk. 

A kommunikáció vizsgálata ebbõl a szempontból egymás mellé helyezi a
lelkészi és a nem lelkészi tevékenységet a gyülekezetben. Speciális szereppel
rendelkezik a professzionális munkavégzés területén a lelkész, de nem kevés-
bé befolyásolja a hit továbbadását a gyülekezet tagjainak egymás közötti és kifelé
megnyilvánuló verbális és nem verbális kommunikációja. A kettõ összhangja is fon-
tos, és ez ma talán az egyik legkritikusabb terület. Kölcsönös reprezentáció te-
szi hitelessé az egyházat a környezõ világ számára. Nem kevés olyan hír ér el
bennünket az utóbbi években, amelyben éles kritika hangzik el lelkészekrõl, de
csak nagyon ritkán szólal meg az önkritika nem lelkészi területen. Különösen
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protestáns összefüggésben igaz, hogy az egyház kommunikációjának legfonto-
sabb megvalósítója maga a gyülekezet, mégpedig nemcsak ünnepi, kiemelt al-
kalmaival, hanem hétköznapi tevékenységével is. A hit szavai és a mindennapok
cselekedetei együtt kommunikálnak a gyülekezet környezetében. 

Ennek fogadására sokkal nagyobb érzékenység jelenik meg ma, mint né-
hány évvel ezelõtt. Ami korábban inkább egy belsõ kör érdeklõdési körében
maradt, az ma gyorsan válik egy széles, külsõ kör részévé. (Növekvõ szenzáci-
ókról szóló tudósítások egyházi területrõl, homoszexualitás, pedofília, de a leg-
újabb Jézus-film esete is példa erre.) A kommunikáció gyorsasága ma olyan
mértékû, hogy nem alkalmazható a korábbi gyakorlat, hogy lehetõleg hosszú
egyeztetési folyamat eredményeként szülessen meg az aktuális keresztény vé-
lemény. Egyre többször kerül váratlan helyzetbe, sõt kamera elé az egyház rep-
rezentánsa. Ilyenkor pedig elég egy félreértésre okot adó szó vagy mozdulat, és
egészen más hatást vált ki a megszólalás vagy a megjelenés, mint aminek a
megszólaló szánta. Ezért nem lényegtelen a tudatos felkészülés és egy olyan
begyakorolt „fellépés”, amely a legkisebb esélyt adja a félreértésnek. A kommu-
nikáció alapkérdése mindig ugyanaz: mi játszódik le a küldõtõl a címzettig tartó
úton, és mi ér igazán célba?

A megalapozottság, egyszerûség és a nyitottság egyértelmû védelmet jelentenek
a jó kommunikáció érdekében. A felszínesség, a bonyolult fogalmazás vagy a zárkózott-
ság pedig nehezítik a közvetítést, és nagyon sok komplikációt eredményeznek.
Ez nem csupán az egyéni megszólalásokra igaz, hanem a közösségi megjele-
nésre is, például istentisztelet közvetítése, egyházi témájú cikkek megjelenése,
igehirdetések közreadása leírt formában, és nem utolsósorban a nyilvános pré-
dikációk. 

Alapkérdés a kommunikáció az egyházi szolgálat számára, ahogyan az már
a Pax Romana Fórum 1998-as konferenciáján nagyon határozottan megfogal-
mazódott: „…az egyházi közösség legfontosabb kommunikációs funkciója,
hogy Isten igéjét és üdvözítõ kegyelmét szakramentálisan közvetítse minden
korok emberének. Természetesen ennek az alapvetõ funkciónak a kedvéért
szükség van a kommunikáció másik irányára is, az emberek állapotáról, gon-
dolkodásáról, kultúrájáról való ismeretek figyelembevételére az igehirdetésben
és az egyházi életben.”1

A keresztény kommunikáció fontosságára utal Klaus Douglass is, amikor
azokra a feladatokra hívja fel az egyházhoz tartozók figyelmét, amelyek az egy-
re növekvõ számú „távol maradó” európaira utalnak a mai európai keresztény-
ség környezetében. Ez a tendencia csak egy megújult és elsõséget élvezõ kom-

A hit kommunikációja12

1 Erdõ Péter: A hierarchikus kommunikáció sajátosságairól. In: Egyház és kommunikáció. Balassi Ki-
adó – Magyar Pax Romana Fórum. Budapest. 2000. 25. o.
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munikációval állítható (esetleg fordítható) meg. „A legnagyobb gond, amely-
nek ma foglalkoztatnia kellene bennünket, az, hogy miként válhatna Jézus oda-
adó követõjévé az a sok ember, aki ma távolságot tart Istentõl, a hittõl és a gyü-
lekezettõl.”2

Miért ragaszkodunk a szó erejéhez?

Egyre többször vehetjük észre, hogy a szavak általi közlésünk akkor kelti fel a
hallgatók érdeklõdését, ha gazdag szimbólumokban, metaforákban. Vajon
nincs az egyházi megszólalások szürkülése, háttérbe szorulása mögött ma egy-
fajta kommunikációs igénytelenség és indokolatlan beszûkülés? A szóhasználatunk-
ban sok az üressé vált kifejezés, a mai magyar teológiai nyelvben még mindig
dominálnak régi, ma már nehezen érthetõ fogalmak, a prédikáció nyelve pedig
távol marad az élõ, aktuális, beszélt nyelvtõl. A színeket és ízeket jelentõ il-
lusztrációról ne is szóljunk! Így nehezen hat az egyházi üzenet a kortársi kapcsolat-
ban, és mint egy muzeális közvetítõ, inkább „tárlatvezetõként” viselkedik. Valójában
pedig arra lenne szükség, hogy a legaktuálisabb szóhasználattal a legfrissebb
dialógusba kapcsolódjon be. A hírnöki, prófétai, látnoki karakterre kellene töre-
kednünk. 

A hit kommunikációjában az értelmi megközelítésen túl nagy szerepe van
az érzelmi megközelítésnek is. Az irodalom területérõl példa lehet erre a vers,
ahol a kommunikáció több csatornája egyszerre érvényesül. Az idõtlent keresi a vál-
tozó világ jelenségei között a költõ, amikor a tudatos egyszerûség vállalásával,
egy testrész és egy állat ábrázolásával (fül és kagyló) a lelki folyamat mélységét
tudja kifejezni. Rendkívülire vállalkozik az evangélium mai kommunikátora is,
amikor az idõtlen kommunikáció (Isten kommunikációja) mellett a töredékes,
véges, idõileg nagyon is behatárolt kommunikációval – emberi kommunikáció-
val – él.

Jules Supervielle
A FÜL ÉS A KAGYLÓ3

Csupa csönd a kagyló háza,
De a mélyén tenger ül.
Hosszú évek óta várja,
Hogy ráhajlik majd a fül.
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Aki egyszer kézbe fogja,
Hallja messzi moraját,
Rejtekébõl lesodorva
Láthatatlan fonalát.

És a fül, a kagyló párja
Elmemélybe tekereg,
Emberi örvénybe lát a 
Viziszerpentin helyett.

Így folyik a parton állva,
Össze majd a bent s a kint,
Néz a vedlõ óceánra,
Hogyan látja színeit.

Hogyan érzékeljük itt a mélyben lejátszódó folyamatok erejét és a képi kommu-
nikáció teremtette közelséget? Vizuális a fül és a hallás tapasztalása, és a tapin-
tásig jut el a kagyló érzékeltetése. Az ellentétpárok, a bent és a kint, a felszín és
a mély pedig kifejezik azt a felfoghatatlan távolságot, amit az ember hallása be-
foghat. Az üzenet egyértelmûen az a beteljesedés, amit a találkozás teremt meg. A sza-
vakon túli kommunikációt tárja elénk ez a kép. A kommunikáció velejárója az a feszült-
ség, ami nélkül erõtlenek a szavak. Önmagában a tartalom is gyenge marad akkor,
ha nem párosul mûvészi erõvel, a közvetítés maga pedig már ezen a szinten ját-
szódik le. 

A bibliai üzenet mai átadása  egy a mindennapi kommunikációnál feszült-
ségtelibb megszólaltatást követel meg. Egyértelmûen egzisztenciális kommu-
nikáció szükséges ehhez. 

Nem egyszerûen elismételjük a régi formát és tartalmat, hanem odakötjük a
mai érzésekhez és a mi gondolatainkhoz. Ezt a transzformáló folyamatot segít-
heti a mûvészet. A hit kommunikációjával nem az a célunk csupán, hogy egy
korábbi értéket elismerjünk, hanem az aktualitásának erõt szeretnénk adni. Ezért
hangsúlyozhatjuk azt, hogy a hit kommunikációjának folyamatában

– az ismeret közvetítése – (a szavak…) = elmondás
– az élmény sugárzása – (a szavakon túli) = megjelenítés
– a meggyõzõ hitelesítés – (a személyesség) = élményközvetítés

zajlik egyszerre. A prédikáció is ezt cselekszi, de egy fiatalokkal folytatott be-
szélgetés egy bibliai történetrõl vagy egyetlen mondatról is ebben a kommuni-
kációban bontakozik ki igazán. E három elem a közvetítõtõl elvárja a szöveg
tisztaságát, az átélt események õszinteségét és a tiszta szándékot az értékteremtés
kapcsán. Ezért is olyan fontos a szó, az igei üzenet átadásánál a megszólalást
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megelõzõ munkafolyamat. Nem spontán megszólalás történik, hanem egy ala-
pos elõkészítést követõ aktuális közvetítés. Más szavakkal kifejezve: az intim
belsõ világ jelenik meg a nyilvánosság elõtt. A személyes életsors válik a szem-
léltetés tárgyává. A saját tapasztalat és érzés fejezõdik ki úgy, hogy a hallgató
számára ez válik példává, a követés irányává. Ezért olyan fontos a keresztény
prédikáció elõkészülete, megfogalmazása és az elõadása is. A kommunikáció-
ban benne foglaltatik mindegyik, hiszen a megjelenés, hangszín, hangerõ, gesz-
tus ugyanúgy fontos, mint a mimika. 

Fontos véleményt mond el Stanislav Jerzy Lec lengyel író mondata: „Nem
elég a témáról szólni, hanem az emberekhez kell beszélni.”4 A szó akkor kerül igazán
a helyére, amikor valóban kapcsolódik a hallgató életéhez. A prédikáció is akkor vá-
lik „élõ szóvá”, amikor az igehallgatóval képes valóságosan beszélgetni. A hall-
gatók életének ismerete, meghallgatása ezért lényeges feltétele az eredményes
igehirdetõi tevékenységnek. Megszólítani csak azt lehet igazán, akit már elõtte
meg is hallgattam. Igaz, hogy a dialógus nem jelenik meg a mai igehirdetés for-
mai helyzetében, de amíg csak ismertetés, elmondás vagy éppen elõadás, addig
nem éri el azokat a mélységeket, amiket a szavakon túli kommunikáció lehetõ-
vé tesz. Aki a hit kommunikációjára vállalkozik, az nem önmagát kell, hogy a közép-
pontba állítsa, hanem a hallgatóját vállalja fel igazán. Ernst Lange használja azt a ki-
fejezést, hogy az ige hirdetõje, megszólaltatója a hallgató ügyvédje. Olyan mér-
tékben vállalja fel az életüket és veszi azt figyelembe, mint akinek minden apró
részletre is kiterjed a figyelme. A bibliai szavakról is akkor tudunk ma beszél-
ni, ha a mi korunk emberi életének aktuális kérdéseit tárgyaljuk. Az igehirde-
tés éppen ezért nem egy alapigérõl elmondott referátum, hanem a mai hallgatók
megszólítása. Kommunikáció a javából. 

„Csak amikor eléri a hallgatót az, amit mondok, válik nyilvánvalóvá, hogy
mennyire szólok a Szentírás alapján, a hithagyománynak megfelelõen az egy-
házam megbízásából és személyes meggyõzõdéssel. A keresztény beszéd tulaj-
donképpeni tárgya nem egy bibliai szöveg vagy egy irat a hit történetébõl, ha-
nem a hallgató mindennapi valósága – az üdvösség fényében…”5

Így értjük meg, hogy a szavakon túli kommunikáció ott születik, ahol a hall-
gató válik témává, természetesen „Isten elõtti” helyzetében. Nem kerülheti ki a hit
kommunikációja a címzettet úgy, hogy egy steril, független szöveget ismétel,
vagy élettelenül elmond. Az alaphelyzete az, hogy a hallgatójával beszélget.
Ezt addig teheti meg, amíg érdekes és jelenvaló a szövege. A szöveg távolsága
éppúgy veszélyes, mint a hallgatótól való távolság.

Életet segítõ beszéddé akkor válik a hitrõl szóló üzenet, amikor kilép a múlt-
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ból és megérkezik a mai élethelyzetbe. Ezért sohasem nyugodhat meg a prédi-
káció az õsi szöveg, a hagyomány vagy az örökség szintjén történõ recitálás-
ban, hanem küzd az aktuális kommunikációért. Ehhez pedig elengedhetetlen a
kortársi élettapasztalat a közvetítõ számára. Így nem becsülhetõ le az igehirdetés
utáni visszajelzés sem, amikor az igehallgató arról szól, hogy amit hallott, az
neki szólt, róla szólt, mintha õ maga mondta volna el. Ez a megszólítás, valódi
találkozás ma sokszor hiányzik, és a beszélõ távol marad hallgatóitól. Nem vál-
lalja fel életük valóságát, és így elveszti „ügyvéd” szerepét az igehirdetõ. Ennek
a megtartása, illetve visszaszerzése szüntelen és megújuló küzdelmet igényel.
A hit kommunikációja nem a múlt forrásain fejlõdik ki igazán, hanem a jelen valóságos
kérdésein. Ezen életkérdések komolyan vétele a prédikáló/tanító állandó felada-
ta. Nem lehet két – eltérõ idõben és hasonló helyzetben elmondott – igehirdetés
olyan közel egymáshoz, hogy teljesen ugyanaz lehetne. A kommunikáció sza-
vain túl a környezet, a személyek és a közvetítés mindig más. Az átélés minõ-
ségét is meghatározza az igehirdetõ hangulata ugyanúgy, mint az igehallgatóé.
A megkeresett valóságos életkérdések pedig minden személy életében mások.
Éppen ezért nehezebb ma több alkalommal kisebb létszámú gyülekezetekkel
kommunikálni, mint esetleg ritkábban és nagyobb közösséggel. Az egyház bel-
sõ kommunikációján túl külön figyelmet igényel az a helyzet, amikor külsõ – a
templom falain kívül lévõ – hallgatókkal beszél. Létébõl fakadó küldetés ez, és
a kommunikáció egy bonyolultabb környezetben történik ekkor, az „otthon
légköre” nélküli világban, ahol a „más hang” és az „idegen szó” gyorsan feltû-
nik. De hogyan lehet szót érteni a „külsõ” hallgatókkal? A kommunikáció ha-
tékonysága csak kismértékben múlik a szavainkon, nagyobb mértékben a sza-
vakon túli kommunikációs csatornákon. Ritkán szentelünk elegendõ figyelmet
annak a ténynek, hogy a találkozások, a tekintetek, a közeledések, a távolság-
tartások és a testünk mint a lelkünk tükre, vagy a magatartásunk, viselkedé-
sünk mint az üzenet hordozója mennyit árthat, illetve mennyit segíthet a kom-
munikációnknak a hit közvetítése területén! Képekre, könyvekre és formákra is
igaz ez. Talán azért ragaszkodunk annyira a szavakhoz, mert ezt szoktuk meg
és ez a valódi tradíciónk. De érdemes megkérdeznünk, hogy az információ na-
gyon gyors áramlásában élõ mai társadalom nem kíván-e több és gyorsabb esz-
közt az egyház kommunikációjában.

Hogyan tudunk szót érteni „mással”?

Klauss Douglass kérdezi Az új reformáció címû könyvében: hol maradt a dina-
mika? Így fogalmazza meg a diagnózist: „Csak nagyon kevés érezhetõ abból az
eredeti dinamikából és »ragályos« lelkesedésbõl, ami az elsõ keresztényeket jel-
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lemezte. Ellenkezõleg: a fejlõdés mai iránya ennek éppen a fordítottja. Az egy-
ház egyre és egyre csak veszít »piaci részesedésébõl« az egyéb vallási kínálatok
mellett. Ez egyébként annak köszönhetõ, hogy gyülekezeteink a legtöbb ember
számára ma semmilyen vonzóerõt nem sugároznak magukból. Még ha keresnek is
életük számára más megoldásokat, az, amit az egyház kínál, legtöbbjük számá-
ra nem jelent komoly alternatívát…”6

Ez az a kommunikációs deficit, amivel ma nagyon reálisan számolnunk kell.
Fájdalmas a megállapítás, de csak úgy tehetünk ellene, ha egyszer önmagunkra
nézve személyesen is átgondoljuk ezt a kérdést. Mit teszünk azért, hogy „hallga-
tóbarát” magatartásunk legyen a szószéken? Mennyire tudunk kritikusan oda-
figyelni az elmondott beszédeinkre – õszintén és fejlõdésre való elszántsággal?

Walt Kallestad, aki az egyik legsikeresebb gyülekezetépítõ programot hozta
létre az Amerikai Egyesült Államokban, a bonhoefferi mondatra építi elképzelé-
sét: „A gyülekezet igazán akkor gyülekezet, ha másokért él.”7 E másokért élés más
szavakkal azt is jelenti, hogy az érdeklõdõ vagy elérhetõ emberek számára nyitott
a gyülekezet. Az egyháznak az igazán lényeges kommunikációját nem befelé,
hanem „a szomszédok, a kíváncsiak és a vendégek” irányába kell gyakorolnia,
õket nem egyszerûen üdvözölni kell, hanem kitárt karokkal fogadni, ünnepelni. 

Kallestad megfogalmazta az egyház kommunikációjának tíz alapszabályát a
21. század küszöbén élõ gyülekezete számára. Az újszövetségi igét, Róm
10,13–14-et állítja a középpontba: 

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? 
Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak?
Hogyan hallják igehirdetõ nélkül?”

Tehát ez lehet az az alaphelyzet, amire ma a kommunikációs fejlõdésben, egy
gyökeres változásban a megoldást keressük. Hogyan válik érthetõvé a vallásos
szó, a keresztény vallomás egy ettõl teljesen távoli szóhasználat, életcél és
életforma közepette?

Walt Kallestad egyfajta evangéliumi kegyesség alapján közelíti meg a kér-
dést, és így keresi a választ a keresztény kommunikáció magvalósítására. Mit
vár a közvetítõtõl, a megszólalótól a hallgató, a befogadó? Milyen legyen, aki
ma az evangéliummal kommunikál? Bár nagyon elõírásízû az alábbi felsorolás,
mégis néhány alapvetõ, megfontolásra érdemes irányt mutat be.
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1) Légy valóban felkészült! (2Krón 31,21)
2) A gyülekezeten kívüli világban kell megjelenned és elõrejutnod. (Jn 17,18)
3) Találd meg a kapcsolatot: Isten jelen van az igében és az egyház falain kí-

vüli világban is! (2Kor 12,8–10)
4) Légy átláthatóvá a közösség számára! 
5) A meggyõzõdésedet nyíltan vállald fel, még akkor is, ha az sokaknak nem

tetszik! (1Thessz 1,4–5)
6) Légy gyakorlatias a beszédben, hogy mindig legyen következménye, foly-

tatása a prédikációnak! (Ne mehessen el senki azzal az érzéssel, hogy „ma
már nincs semmi tennivalóm”.) Az Istennel való találkozás mindig meghí-
vás a változásra.

7) Használd a képzelõerõdet! (A jó kommunikáció az igehirdetõ és az igehall-
gató képzelõerejét egyaránt igényli és igénybe is veszi.)

8) Legyen lelkesedés a beszédedben! (ApCsel 18,25) Érdemes egy pillantást
vetni a „lelkes” szó eredetére. Enthuziasztikus azt jelenti: Istennel telített.

9) Vedd fel bátran a rendeléseket, az elvárásokat, az igényeket! A McDonald’s
sikere mint példa szerepel: az egyik alapító gyülekezeti tag számára a leg-
fontosabb kérdés az volt, hogy „felvették-e a rendeléseket”. A mai gyüleke-
zetbe hétrõl hétre, vasárnapról vasárnapra jönnek az emberek, de mi, a
gyülekezet régi tagjai nem járunk körbe és nem „vesszük fel a rendelése-
ket”. Nem vesszük figyelembe, hogy mire van szükségük.

10) Engedd meg a minõsítést, és érdeklõdj az értékelésed felõl a hallgatóság-
ban! A visszajelzés elengedhetetlenül fontos. Formája lehet felvételrõl való
újra megtekintés, kisebb csoport szóbeli véleménye vagy kérdõívekre adott
felelet. A visszajelzés azonban nem maradhat el!8

Elgondolkodtató lehet számunkra maga az adat, hogy például Walt Kallestad
munkásságával egy 300 fõs gyülekezetbõl nagyon rövid idõ alatt 10.000-es kö-
zösség jött létre Community Church of Joy9 néven. Programjának jelentõs terü-
lete kommunikációs kérdéseket érint. Maga a kiindulási pont is ilyen: Kallestad
a legegyszerûbb és legközvetlenebb nyelvhasználattal szól a prédikációban,
ahogyan „normálisan” beszélnek az emberek egymással a templomon kívül is.
A kritika ezzel szemben a túlzott leegyszerûsítés vádja. Õ azzal védekezik,
hogy az evangélium lényegéhez pontosan az egyszerûség, közérthetõség és közvet-
lenség tartozik hozzá. A legegyszerûbb szabályt fogalmazza meg a gyülekezeti
közösség kommunikációjáról, amikor azt tartja fontosnak, hogy azt tanítsuk,
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amit ismerünk, aszerint éljünk, amit tanítunk, ismerjük meg azokat, akiket ta-
nítunk, és szeressük azokat, akik hallgatnak minket. 

A hierarchiájával és adminisztrációjával foglalkozó egyháznak ma fontos
lenne szembesülnie azzal a véleménnyel, amely szerint nem tartható tovább az
az irányvétel, amely csak a statisztikai számításokon és adminisztratív intézke-
déseken tájékozódik. Kommunikációképessé ott válik egy keresztény közösség, ahol a
felkészültség, az életvitel, az egymás megismerése és a szeretet légköre alapjaiban meg-
határozza és betölti az egyházi környezetet. Az amerikai megújuló és nagy tömege-
ket megmozgató keresztény közösségek életébõl meg lehetne tanulni ma Euró-
pában a kommunikáció megújulását. Kikerülhetetlen ezzel összefüggésben az
a feladat, hogy az egyházi közösségeknek image-javítás-ra van szükségük, hogy
megjelenésük felkeltse a környezet figyelmét, érdeklõdését. A sikertelen kom-
munikáció nem magyarázható a környezet alkalmatlanságával vagy az embe-
rek hibás magatartásával, hanem csupán az állapítható meg, hogy amit át sze-
retne adni a mai keresztény közösség, az nem jut el a megszólítottakhoz, mert
gyenge és hatástalan a kommunikáció.

Éppen ebben a helyzetben szükséges újragondolni mindazt, amit a „temp-
lom falain belül” gyakorolunk: milyen kapcsolatban áll azzal az életformával,
ami távoli vagy éppen csak néhány méternyire, az utca túlsó oldalán zajlik? Ezt
az érdeklõdõ körültekintést nem mulaszthatja el ma az, aki az evangéliumot
akarja tolmácsolni. Megláttatni és megértetni csak a kölcsönösségen alapuló dia-
lógusban lehet bármit is, ennek pedig feltétele az, hogy megértést biztosító
kommunikációja legyen a gyülekezeteknek. Erre a megláttatásra utal Eberhard
Jüngel is, amikor az egyház missziói feladatát vizsgálja a harmadik évezred kü-
szöbén az Istenrõl beszélni a világban címû tanulmányában. „Mondjuk tehát azt,
hogy evangélizálni annyit jelent, hogy bármi történjék is, valamit megláttatunk
az Ige segítségével. Vagy még inkább nemcsak valamit, hanem valami olyat,
amit megéri megpillantani most és mindörökké.” Teológiai gondolatmenetét
így folytatja: „Azt látjuk, hogy az Isten az emberekhez akar jönni, velük akar lenni, és
közöttük akar maradni. Ahol pedig ez az isteni vágy beteljesül és megvalósul, ott
jön létre az egyház. Ugyanakkor azáltal, hogy létrejött, válaszul az egész egyház-
nak az egész világgal meg kell láttatnia, hogy Isten minden emberrel akar találkoz-
ni és együtt lenni. »Az egyház a világnak az a helye, ahol a világ önmagára is-
mer.« Hogyan valósul meg mindez?”10

Ez a kommunikáció teljessége, és erre irányul minden aktivitás, amikor a ke-
resztény gyülekezeti közösség megszólal környezetében. Az önismeret is iga-
zán kommunikációban születik meg. A kommunikáció önmegnyilvánulási fo-
lyamat, és személyek közötti kapcsolatban valósul meg. Ahogyan Karl Barth
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(1886–1968) kifejtette: „vagyok azáltal, hogy vagy”.11 Ezért tulajdonképpen az
egyház kommunikációja mindig növekedéssel kellene, hogy járjon, hiszen min-
den megszólítottal új dialógus és új életkapcsolat alakul ki. A tanítványi életfor-
ma is errõl szólt a kezdetekben, és erre irányul ma is. Jüngel még a megjelenés
helyszínére is úgy tekint, mint ami már önmagában is hatást gyakorol az em-
berekre. „Elõször is hadd említsem a keresztény gyülekezet és a hozzá tartozó
helyek legalapvetõbb, eredeti funkcióját. A környezõ, nem keresztény közösség
tagjai elõször csak egyszerûen észreveszik ezeket a helyeket, ugyanakkor a he-
lyek valamilyen formában »beszélhetnek« hozzájuk, amit valójában sok eset-
ben meg is tesznek.”12

A kommunikáció kérdését azért is érdemes sokkal szélesebb értelemben vé-
ve vizsgálni a keresztény egyházak életében, mert a szavakon, emberi kifejezési
eszközökön túl az épületek, intézmények és a használt szimbólumok mind ré-
szei ennek a folyamatnak. De mindennek kiindulópontja mégis az emberi szó
kommunikációja az igei üzenetrõl. Minél intenzívebben viszi az egyház az em-
berek közé az igei üzenetet, annál inkább meglátja azt is, hogy milyen gazdag
és kiapadhatatlan az az érték, amit közvetít. Az egyháznak újra és újra erõt kelle-
ne venni önmagán, amikor elbizonytalanodik a rábízott szavak ereje felõl. Az
erõ felismerése azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy az egyház úgy
kommunikálhat, mintha nem kellene minden egyes alkalommal konfrontálód-
nia a változó, újuló környezettel. 

Az egyházi kommunikáció hatása is függvénye annak, hogy milyen felké-
szültséggel, elõkészülettel és minõséggel játszódik le. Lehet ez nagyon egysze-
rû átadás, közvetítés, ám ez sem nélkülözheti az alaposságot és a frissességet.
A prédikációra mint kommunikációs eszközre különösen is igaz ma az, hogy az
informatikai társadalomban csak az ennek – nyelvi, formai szempontból is –
megfelelõ megszólalásnak van esélye. Ha túl lassú, vagy ha egészen más mód-
szereket választ a mai egyházi kommunikáció, mint ami az élet más területein
tapasztalható, akkor idegenné válik, és nem ébreszti fel az érdeklõdést az
egyébként spirituális kérdésekkel nagyon is foglalkozó kortársak között. 

Gaál Botond református rendszeres teológus szerint igazán komoly kihívás
az egyház és a teológia számára az, hogy „bizonyos szavak, kifejezések ma már
értelmetlenné váltak, mert megváltozott a külsõ, nyelvi környezet, s ez rendkívül
komoly kihívást jelent a teológia, az egyház tudománya számára.”13 Kifejti azt
a nézetét is, hogy nem a tradicionális tartalom elleni küzdelem a változás célja,
hanem a belterjessé vált formai (közvetítési) eszköz modernizálása, egy olyan
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11 „Ich bin, indem Du bist.”
12 Jüngel, Eberhard: Istenrõl beszélni a világban. In: Lelkipásztor. 2001/6. 207. o.
13 Gaál Botond: Mi legyen a „kánaáni nyelvvel”? In: Református Egyház. 2003/12. 282. kk.
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teológiai nyelvújítási folyamat elindítása, amely során a tényleges egyházi
kommunikáció jelentõsen javulna. „Csupán az lenne fontos, hogy legyen
egyetértésre épülõ, nyelvünket újító, gazdagító, egységes szándék a teológusok
körében is, mert a csak »kánaáni nyelven« beszélõ egyházakat elõbb-utóbb
nem fogja érteni a külsõ nyelvi környezet, s így az idõ elhalad a templomokba
beszorult egyházi közösségek mellett. A teológia tehát mindenképpen nyelv-
újításra szorul, és ezt véghez is tudná vinni ökumenikus keretek között.”14

Gaál Botond megállapítását nem veszíthetjük szemünk elõl, amikor az egy-
házi kommunikáció lehetõségét vizsgáljuk, mert az új egyházi arculat kialakí-
tásának egyértelmû feltétele az, hogy idõszerû kérdéseket mai, érthetõ és az ér-
deklõdést felkeltõ nyelven fogalmazzunk meg. A prédikációnak éppúgy, mint
a tudományos teológiai munkának fejlõdési folyamatra van szüksége a kortár-
sakat elérõ kommunikáció érdekében. Egyformán szüksége van erre a fejlõdés-
re a konzervatív és a modern teológiai nézetek képviselõinek is, hiszen e nélkül
a fejlõdés nélkül elképzelhetetlen ma már a templom falain kívül, „másokkal”
történõ kommunikáció. Veszélyt jelent viszont az itt-ott Magyarországon is fel-
bukkanó, „modernkedõ”, populáris nyelvhasználat, amely megtévesztõ a mai
népszerûsítõ teológiai irodalomban, de másfajta egyházi kommunikációs meg-
nyilvánulásban is.

Kommunikáció a templom falain belül

Mi szükséges ahhoz, hogy a templom falain belüli kommunikáció legfontosabb
eleme, az igehirdetés valóban a helyére kerüljön a 21. századi gyülekezet életében?
Egy természetes alaphelyzetre van szükségünk mint a kommunikáció feltételé-
re. Amikor Berlinben jártam, betértem a Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Kirche-be.
Ez egy különleges templom. A berliniek meghagyták a régi, lebombázott tem-
plom tornyának romjait, de közvetlen mellette, szinte hozzá felépítettek egy
újat, így egymásba csúszott a régi és az új. A régi mozaikok mellett ott van a
világhírre szert tett, kékablakos modern templom. Ide léptem be egy „második
istentiszteletre”15, ahol a misztikus, sötéten kékes templomtérben ülve azt ta-
pasztaltam, hogy az oltár elõtt megszólal egy zongora, bluest játszik, majd egy
szál trombita modern korállal és végül az ének is. Több elõismeretre nem is volt
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14 Uo.
15 Az EKD gyülekezeteiben megvalósuló program az úgynevezett második istentisztelet. Ennek lé-
nyege, hogy a hagyományos liturgiájú istentisztelet mellett van egy második istentisztelet is va-
sárnap az „érdeklõdõknek”. Ez a „zweite Gottesdienst” nagyon egyszerû és közérthetõ formai
megjelenéssel zajlik. A prédikáció pedig olyan tematikus szerkezetû, hogy bárki számára követ-
hetõ, különösebb „keresztény elõképzettség” nélkül is.
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szükség, mert azonnal érezhetõ volt, hogy mûvészi szintû, magasan kvalifikált
kortárs muzsika tölti be a teret. A természetes, az igényes és a meghökkentõ egy-
szerre érte el a templom csendjében üldögélõ embereket. Nem hagyományos
istentiszteletre készültek.

Vajon van-e, lehetne-e ilyen nyugodt és biztos mozdulat az igehirdetés is,
amikor megszólal egy szakképzett, hivatása szerint is az ige megszólaltatásá-
ból élõ ember, hasonló helyzetben? Ez is mûvészet a javából! Ez a templomi kép
meg tudja mutatni nekünk azt, hogy a prédikáció és a prédikáló milyen erõvel,
milyen lélekkel és milyen, az érdeklõdést valóban felkeltõ hanggal kellene,
hogy megszólaljon.

A jó templomi kommunikáció alapfeltétele az, hogy az odaérkezõt olyan
légkör fogadja, amilyenben a lehetõ leghamarabb nyugalomra talál. Ez az érzés
még jóval az igehirdetés megszólalása elõtt születik meg. A liturgiának különö-
sen is nagy a felelõssége abban, hogy elidegenít, vagy bizalmat ébreszt a keresõ
ember elsõ perceiben egy templomtérben. A hagyományos istentiszteletek arra
az elõképzettségen és összeszokottságon nyugvó érzésre építenek, amely eleve
összekapcsolja a jelenlevõket a térrel, egymással és a majd elhangzó beszéddel.
Ez azt elõfeltételezi, hogy olyan résztvevõk érkeznek csupán, akik tudják és is-
merik azt, amire itt számíthatnak. Mintha nem lenne ma olyan feladata az is-
tentiszteletnek, hogy a meglepetés helyzetében a „legtávolabbi” résztvevõ szá-
mára is lehetõséget adjon a bekapcsolódásra, a részvételre. Lehetséges, hogy
szigorú, hagyományos formákkal elõ lehet írni a belsõ kör számára az istentisz-
telet lefolyását, de az érdeklõdõ és keresõ rétegek számára a legtöbb esetben ez a stílus
hatástalan és erõtlen marad. 

A teljes liturgiának része a prédikáció, de a prédikáció kommunikációs ereje
szempontjából döntõ a liturgia közvetlensége, korszerûsége és egyszerûsége. Az erõ-
teljesen elmagányosodó társadalmi alapszituációból érkezõ igehallgatók, kere-
sõk vagy kommunikációra vágyók számára csak úgy válik közösségi élménnyé
egy-egy istentisztelet, ha gyorsan és természetesen képes marasztaló légkört
nyújtani. Ehhez a tér erején túl a személyek – a liturgia résztvevõi – természetes
cselekvése is fontos.

Mire a prédikáció elhangzik, már megszületett egy alapérzés az addig átélt
események hatása által. Ha ebben nincsen igazán olyan megszólító erõ, amely-
re felfigyel az igehallgató, sõt ami bevonja az igehallgatót, akkor az igehirdetés
számára nagyon nehéz légkör képzõdik. Nagyon fontos kérdés a templomi atmoszféra
megléte vagy hiánya. Amit ez által az alapérzés által átélünk egy-egy istentiszte-
leten, ahhoz fogunk ragaszkodni, és az teszi eredményessé a hit kommunikáció-
ját. Az elnéptelenedõ templomok sok esetben azért ürülnek ki, mert a gyüleke-
zet a környezete számára nem tudta megteremteni a kommunikáció, a párbe-
széd, a megszólítottság alkalmát. Ez a szórványhelyzetben élõ felekezetek szá-
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mára azért is nehéz, mert rendkívül eltérõ az egyes alkalmak helyzete. Lehetet-
len minden helyzetre azonos hangszínt, formát vagy éppen beszélgetési stílust
elõírni. Pedig a néhány fõt érintõ istentiszteletnek ugyanúgy szüksége van a
szent közelségének átélésére, mint a nagy templomok látogatóinak.

A meglepõ kapcsolatra is érdemes gondolnunk, amivel a reklámok világa dol-
gozik. Egy-egy reklám néhány másodperc alatt alakítja a véleményünket, ízlé-
sünket. Hihetetlen gyorsan elér minket egy információ a jó reklám eszközével.
Sokszor az válik közelivé, amire talán sohasem gondoltunk, mert egy hang, egy
látvány vagy mozgás kommunikációja átrendezte a véleményünket, felfogá-
sunkat. A reklám pszichológiájához hozzátartozik az is, hogy életérzést teremt.
A hangulatunkat befolyásolja rendkívül nagy sebességgel. Nem egyszerûen ha-
tást vált ki belõlünk, hanem tárgyakkal, ízekkel és színekkel alapérzést épít
bennünk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy nagyon rövid bepil-
lantás után kialakul egy emberben egy vallás helyszínén a pozitív vagy negatív
alapérzés. Ezért is nagyon fontos kritikusan szemlélnünk azokat a kommuni-
kációs helyzeteket, amikor a mondanivalónk hirtelen, a modern technika gyor-
saságával odakerül a templomon kívüli világ elé. A mai kor missziói lehetõsége
nem a lassú, több órás meggyõzés alkalma, hanem sok vonásában a reklám
pszichológiájához hasonló, pillanatokra szóló találkozás. Ezért nem kedvezõ,
ha a képernyõn a vallási mûsorokban és az istentisztelet-közvetítésekben feltû-
nõ a „lassítás”. Nem csak a rosszindulatú nézõ érezheti úgy, hogy nem is mai
megszólításra (kommunikációra) irányul a mûsor, hanem csupán „tárlatveze-
tés”. Az igehirdetés kommunikációja mindig azonnali, spontán meggyõzésre is
törekszik. Az igehirdetés dinamikája is azért lényeges, mert ezzel válik a hall-
gató életének eseményévé az, ami ott elhangzott. Ezért minden képi, zenei
mozgás vagy egy-egy mai történet narratív megjelenítése sokat segít a kommu-
nikáció hatásán.

Azért is tanulságos a párhuzam a reklám általi kommunikációval, mert na-
gyon hamar eldõl a templomban is, egy-egy prédikáció elsõ perceiben is, hogy
lesz-e belõle üzenet, odafigyel-e rá a hallgató, vagy csupán ott ül a padban lát-
szólag figyelmesen, de a valóságban már valahol egészen máshol járnak a gon-
dolatai, vagyis a külsõ kép ellenére már régen elhagyta a templomot. Kiment,
mert valami hiányzott ahhoz, hogy a kommunikációs folyamat aktív résztve-
võje legyen. Bezárkózott, mert csak támadás érte az igehirdetõ felõl. Ha a cél
csak ráhatás és erõszakos véleménykifejtés, akkor a prédikáció riasztóvá válik.
Hasonló az eredmény akkor is, amikor szólamok tömege hangzik a szószékrõl,
vagy egyszerûen „kitölti az idõt” a beszélõ. 

A templomon belüli kommunikáció alaphelyzete ma éppen az, hogy a jelen-
levõk együtt szeretnének gondolkodni és igazi dialógusba kerülni az igehirde-
tõvel. Erre kell ráhangolódni, és ezt kell komoly elõkészületi munkával újra és
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újra felfedezni az igehirdetõnek. Észre kell vennie, hogy az igehirdetés nem
csupán egyoldalú aktivitás a prédikáló részérõl, hanem az ugyanúgy aktivitás
a hallgató számára is. Átélt eseménnyé csak így, a kölcsönösség jegyében válik
az igehirdetés. Ezért szükséges az a mûhelymunka a prédikáló számára, amely
nagyon hasonlít a mûvészi alkotás ihletett pillanataihoz. Nem oktatás vagy elõ-
adás az istentisztelet részeként elhangzó igehirdetés, hanem egy nagyobb kommuniká-
ciós eseményen belüli kisebb, „valódi kommunikáció”. A figyelemfelkeltéstõl a meg-
gyõzésig bonyolult az útvonal, de végsõ célja mégis ez az út önmaga, amely
minden egyes igehirdetési alkalom egyediségében él. Ha a mai kommunikáció-
ra általánosan jellemzõ a rövidebb idõtartam és a nagyobb sebesség, akkor ezt
nem kerülheti el az igehirdetés sem. 

A lényegi újragondolásban segíthet bennünket az, ahogy Leslie Newbigin
néz a mai gyülekezetre mint az evangélium igazi kommunikátorára. Amit õ
hermeneutikán ért, az éppen az a magatartásváltás, amire az eredményesebb
kommunikáció érdekében szüksége van ma egy gyülekezetnek mint kommu-
nikátornak. Cél, azaz jövõ idõ, de jelen is ez egyben.

A gyülekezet mint az evangélium magyarázója

Jézus nem könyvet írt, hanem közösséget alapított. Õ a közösség életének kö-
zepe. E közösség fõ jellemzõit vesszük sorra az alábbiakban.16

A DICSÕÍTÉS KÖZÖSSÉGE
Ez a legmarkánsabb jellemzõ (ami leginkább megkülönbözteti a közösséget),
mivel a dicsõítés teljesen hiányzik a modern társadalomból. A modern gondol-
kodás jellemzõje a szkepticizmus és a kétség lett. Tisztelet és megbecsülés – az
a magatartás, amely csodálattal és szeretettel néz fel a másikra, aki nagyobb és
jobb – értéktelennek tekintett, mint valami méltatlan dolog azok számára, akik
nagykorúvá váltak, és akik azt hirdetik, hogy az egyenlõség az emberi méltó-
ság alapja. Ilyen elõfeltételekkel természetesen az Isten tisztelete is ki van zár-
va. A mai társadalom sokat beszél az emberi jogokról. A keresztény istentiszte-
letben viszont nem helyénvaló jogokról beszélni, kivéve, amikor ez mások jo-
gaira emlékeztet minket. Magunk számára nem beszélhetünk jogokról, mivel
már mindent megkaptunk, mindent megbocsátottak nekünk, és minden ígéret
a miénk. A keresztény gyülekezet ezért olyan emberek közössége, akikben a
hála túlcsordul, és a másik ember támogatásában, segítésében ölt testet. A
másik emberrel való törõdés a kapott kegyelem ajándékának a túlcsordulása,
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következménye, és nem az erkölcsi, morális elkötelezõdés kifejezése. Nagy kü-
lönbség van e kettõ között.

AZ IGAZSÁG KÖZÖSSÉGE
Fontos felismerni, hogy minden emberi gondolkodás „elfogadhatóság-struktú-
rában” valósul meg, amely mérlegeli, hogy mi az, ami értelmes és mi az, ami
nem. A modern társadalomban élõ emberek szinte folyamatosan a különbözõ
eszmék, gondolatok, képek, szlogenek és történetek áradatának vannak kitéve,
amelyek a keresztény emberképtõl gyökeresen eltérõ „elfogadhatóság-struktú-
rát” tételeznek fel. A kortárs média befolyásoló szerepe hihetetlenül nagy. Még
a legóvatosabb, kritikusan gondolkodó embereket is megtévesztheti. A keresz-
tény gyülekezet olyan közösség, ahol az emberi sors és emberi természet igaz
történetére folyamatosan emlékeznek, és ezáltal fenntartható egy olyan egész-
séges szkepticizmus, amely képessé teszi a közösség tagjait arra, hogy a társa-
dalom életében részt vegyenek, anélkül, hogy megtévesztené és elkábítaná õket
a társadalomban megjelenõ sok különbözõ nézet. Ha egy gyülekezet hatéko-
nyan akar mûködni az igazság közösségeként, akkor az igazság hirdetésének
módszerében, technikájában nem alkalmazkodhat a modern propaganda esz-
közeihez. Sokkal inkább egyszerûnek, szerénynek, józannak és realistának kell
lennie, mert ez illik Jézus tanítványaihoz.

OLYAN KÖZÖSSÉG, AMELY NEM ÖNMAGÁNAK ÉL,
HANEM ÕSZINTÉN TÖRÕDIK A KÖRNYEZETÉVEL
A keresztény közösség annak a meghatározott helynek a gyülekezete, ahol él.
Nem pusztán azoké az embereké, akik tagjai szeretnének lenni, csupán annyi-
ban, amennyiben e tagok a szélesebb közösségért kívánnak élni. Ha az Újszö-
vetséget következetesen értelmezzük, akkor az ekklészia szó két értelemben
fordul elõ: „az Isten gyülekezete” és „Krisztus gyülekezete”. A keresztény gyü-
lekezet kettõs összefüggésben meghatározott: Isten követsége egy meghatáro-
zott helyen. Egyik sem elhanyagolható. 

Ha a helyi gyülekezetet a környezete nem olyan közösségként érzékeli,
ahonnan az evangélium jó cselekedetek formájában árad szerte, akkor a nem-
zeti civil szervezetek által kezdeményezett társadalmi és politikai tevékenysé-
gek az erkölcsi küzdelem részévé fognak válni, és elvesztik kapcsolódásukat az
evangéliummal. A helyi gyülekezet olyan közösség, ahol a megfelelõ kapcsolat
a legkönnyebben és legtermészetesebben fenntartható.

A hit kommunikációja 25

00 cim bev.qxd  2004. 08. 31.  11:02  Page 25



OLYAN KÖZÖSSÉG, AHOL AZ EMBEREK FELKÉSZÜLNEK AZ „EGYETEMES
PAPSÁG” SZOLGÁLATÁRA, ÉS AHOL ENNEK A VILÁGBAN BETÖLTÖTT PAPI
SZOLGÁLATNAK A GYAKORLATA MEGERÕSÍTÉST NYER
A gyülekezetet úgy írja le az Újszövetség, mint „királyi papságot”, amely arra
hivatott el, hogy lelki áldozatokat ajánljon fel Istennek,17 amelyek kedvesek
õelõtte, és hirdesse az õ csodálatos tetteit.18 A papi szolgálat lényege, hogy Isten
elõtt közbenjárjon az emberek érdekében, és hogy az emberek elõtt képviselje
Isten ügyét. Jézus maga az egyetlen igaz fõpap, aki egyedül képes betölteni ezt
a szolgálatot. Isten a gyülekezetet küldte a világba, hogy folytassa mindazt,
amit Jézus elkezdett, hogy ugyanannak a léleknek az erejével végezze az
engesztelés szolgálatát Isten és az emberek között.19 Ezt a papságot a világban
kell gyakorolni. A szekuláris és hétköznapi eseményekben kell felajánlanunk a
szeretet és az engedelmesség áldozatát Istennek. A teljesen hétköznapi
történések tekintetében kell testet öltenie annak a hatalmas erõnek, amely
Krisztus munkáján keresztül kiáradt a világra. A gyülekezet azért gyûlik össze
minden vasárnap – a feltámadás napján –, hogy megújítsa a Krisztus pap-
ságában való részesedését. Azonban e papság gyakorlása nem csupán a tem-
plom falain belül történik, hanem a mindennapos, hétköznapi, világi ügyekben.
Csak ilyen módon lehetséges, hogy a világban zajló közéletet – annak elfogadott
szokásait és feltételezéseit – az evangélium kihívásával szembesítsük. A keresz-
tény közösségnek valóban feladata, hogy kinevezett képviselõin – püspökö-
kön, zsinatokon, bizottságokon – keresztül idõrõl idõre szóljon a nemzethez és
a világhoz. Ilyen nyilatkozatoknak viszont csak abban az esetben van súlyuk,
ha a keresztény viselkedés és a közéletben való részvétel ezt hitelesíti. 

A KÖLCSÖNÖS FELELÕSSÉG KÖZÖSSÉGE
Az egyháznak és a gyülekezetnek egy új társadalmi rendet kell létrehoznia a
nemzeti társadalmon belül. A nyugati kultúra mai betegségének legmélyebb
gyökere az individualizmus, amely megtagadja emberi természetünk alapvetõ
valóságát, amelyet Istentõl kaptunk: igazi emberségre csak hûséges kapcsola-
tok útján és a másikért felelõsséget vállalva juthatunk el. A helyi gyülekezet ar-
ra van elhíva – és Isten kegyelme által gyakran be is tölti ezt a feladatát –, hogy
a kölcsönös felelõsség közössége legyen. Ha ez így van, akkor a gyülekezet a
szélesebb környezetbe és a nemzetbe ágyazottan jelenik meg, nem feltétlenül
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17 Vö.: „Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldoza-
tokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,5)
18 Vö.: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba
vett drága népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségbõl az õ csodálatos világossá-
gára hívott el titeket.” (1Pt 2,9)
19 Vö. Jn 20,19–23
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úgy, mint a társadalmi változások programjainak a zászlóvivõje (bár valódi tár-
sadalmi változást fog elérni), hanem úgy, mint egy másfajta társadalmi rend
elõíze. A gyülekezeti tagok az emberi felszabadítás szószólói lesznek azáltal,
hogy maguk is megszabadítottak. Az igazságért és békéért való küzdelem pe-
dig a Krisztusban való élet túláradásának következménye lesz, amelyben Isten
igazsága és Isten békéje már megtapasztalt kincs.

A REMÉNY KÖZÖSSÉGE
A mai nyugati kultúra egyik legszembetûnõbb jellemzõje a remény elvesztése.
A növekedésbe vetett 19. századi hit már nem igazolható. Széles körben elter-
jedt pesszimizmus tapasztalható a nyugati kultúra jövõjével kapcsolatban. Az
evangélium felkínálja az emberi életnek egy olyanfajta értelmezését, amely le-
hetõvé teszi a reménnyel való betöltekezést, oly módon, hogy egyaránt legyen
buzgó és türelmes, még a legreménytelenebb szituációkban is. Csak akkor va-
gyunk képesek szilárdan és magabiztosan megélni ezt a buzgó reményt, ha iga-
zán benne élünk az evangélium történetében, és mélyen benne vagyunk annak
a közösségnek az életében, amelyet ez a történet formált. A modern társada-
lomban szinte minden ellentmondani látszik ennek a keresztény reménynek.
Minden azt sugallja, hogy abszurd hit az, amely szerint a mindenek feletti ha-
talmat egy keresztre feszített ember testesíti meg. Nincs az a briliáns érvelés,
amely ezt hihetõbbé teszi a jelenlegi társadalomban. Ezért gondolom azt, hogy
az egyetlen lehetséges evangéliumértelmezés maga a gyülekezet, amely hisz az
evangéliumban. 

Az evangélium azáltal lesz kihívássá és válik megelevenítõvé a modern tár-
sadalmi élet számára, ha a helyi gyülekezetek lemondanak az introvertált, be-
felé forduló magatartásról, a „saját életükért aggódás”-ról, és felismerik azt,
hogy õk mint jel, eszköz és Isten megújító kegyelmének elõíze mindazokért lé-
teznek, akik nem tagok: az egész társadalom életéért.

Newbigin gondolatai megerõsíthetik azt, hogy nagy szükség van a prédikáció
újragondolására éppen a kommunikáció szempontjából. Nem szabad megnyu-
godnunk abban, hogy bizonyos rétegek az igehirdetés mai gyakorlatát elfogad-
ják, és nem kifogásolják. A prédikáció a templom falain belül is azzal a céllal
szólal meg eredeti értékei alapján, hogy hallgatóit nyugtalanítsa és aktivizálja a
saját környezetük világában jelentkezõ feszültségek és nehézségek feldolgozá-
sára. Az igehirdetõnek mindig kettõs meghallgatással kell indulnia a prédiká-
ciójában: Isten szavának hallása és annak a meghallása, amit a nép mond (vö.
Ézs 49,14–15).

Az igehirdetéssel foglalkozó tudomány felõl talán az egyik legjobb megkö-
zelítést Michael Herbst képviseli, aki azt a mentalitást ajánlja a mai prédikáto-

A hit kommunikációja 27

00 cim bev.qxd  2004. 08. 31.  11:02  Page 27



roknak, hogy tanuljanak meg újra hinni abban, hogy lehet ereje az igehirdetésüknek,
és még mindig várunk valami újat a sokadik igehirdetéstõl is az életünkben. 

Az elfelejtett erõ és a hatalommal történõ megszólalás (ecousia) érdekében
újra szabad bízni abban, hogy a formailag rengeteget változó, de alapjaiban
mégis a tanítványok „közelében élõ” mai kommunikátorok is válhatnak alkal-
mas eszközzé. A prédikációnak mint kommunikációs eszköznek úgy kell fel-
tárnia a bibliai igéket, hogy a hallgató számára ez segítség legyen az élethez. A
régi apostoli idõkre vagy az egyháztörténet nagy alakjaira gondolva Herbst
egy szikra kipattanásához hasonlítja azt az eseményt, amit a prédikáció mint mai
kommunikáció elérhet.20 Az igazi kérdés szerinte, hogy kipattan-e a szikra a
bibliai ige és a mai gyülekezet között; és hogyan érhetõ el, hogy éppen az ige-
hirdetés legyen az az alkalom, ahol e szikra kipattan. Ez úgy történhet meg, ha
nem embereknek akarnak tetszeni az igehirdetõk, hanem a szívünket vizsgáló
Istennek (1Thessz 2,4). Az evangéliumot kommunikáló prédikáció akkor válik
életet segítõ beszéddé, eseménnyé, ha nemcsak egyszerûen valamirõl szól, tanít,
vagy beszámol, hanem „benne él” az ige hirdetõjében, és így szólal meg. 

Erre az amerikai gyakorlati teológiai mentalitásra hivatkozik Martin Nicol
erlangeni professzor is, amikor dramaturgikus igehirdetéstanát fogalmazza
meg. „Az igehirdetés nem információ és nem instrukció, hanem Isten igéjének
eseménye.”21 Ez leginkább akkor valósul meg, ha úgy prédikál a mai egyházi
kommunikátor, hogy a szavai „belülrõl prédikálnak”. 

Összefoglalóan talán segít átgondolni a kommunikáció egyházi összefüggé-
seit Anthony de Mello két rövid írása a bõbeszédûség és a felesleges szavak el-
len, de a tiszta, értékes és eredeti „lelki szavak” mellett. Valójában nem szabá-
lyok és elõírások segítik a kommunikáció fejlõdését ma sem az egyházi hitélet
és közélet összefüggésében, hanem az emberi kapcsolatok ápolásának gyüleke-
zeti gyakorlata és az egyház önálló, sajátosan evangéliumi alázatának komo-
lyan vétele a kommunikáció területén.

Szócséplés
– Mi az, amit keresel? – kérdezte a mester egy tudóstól, aki vezetésért jött

hozzá.
– Az életet – hangzott a válasz.
– Ha élni akarsz, a szavaknak meg kell halniuk. Amikor késõbb megkérdez-

ték a tanítványai, hogy mit akart mondani, ezt felelte:
– Eltévedtetek, és csak bolyongtok, mert a szavak világában éltek. Szavakon
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20 vö. Herbst, Michael – Schneider, Matthias: …wir predigen nicht uns selbst. Neukirchener-Aussaat
Verlag. 2001. 17. kk.
21 Nicol, Martin: Einander ins Bild setzen. Vandenhoek & Ruprecht. Göttingen. 2002. 47. kk.
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éltek, s megelégedtek a szavakkal, pedig a lényegre volna szükségetek. Az ét-
lap nem fogja a szükséget elütni. Egy képlettel sohasem csillapíthatod a szom-
jadat.22

Beszéd
A tanítvány már alig bírta türtõztetni magát, hogy el ne mondja a pletykát, amit
a piacon hallott. 

– Várj egy percig – intette a Mester. – Igaz az, amit el akarsz nekünk mon-
dani?

– Nem gondolnám.
– Hasznos?
– Nem, egyáltalán nem az.
– Szórakoztató?
– Nem.
– Hát akkor minek hallgassuk meg?23

kommunikáció – Hír, információ vagy vélemény eljuttatása egyik helyrõl a másikra.
Az a személy, akitõl a kommunikáció elindul, a kommunikátor vagy közlõ fél. Aki
a közlést kapja: a befogadó. A közlés tartalma a hír vagy a tényleges tartalom. A
közlés módja, jelrendszere a kód.

a hit kommunikációja – A hit kommunikációja közvetlenül összefügg a hívõk, hallga-
tók megegyezésével, összhangjával. Az egy vallási nézeten vagy azonos hitvallá-
son nyugvó csoport számára létezik egy közös nyelv, mozgás- és viselkedéskultú-
ra, amely alapjaiban meghatározza a közösségen belüli kommunikációt. Ettõl
nagyban eltér a csoport külsõ kommunikációjának gyakorlata.

egyházi kommunikáció – A sajátos egyházi megnyilvánulásokon keresztül megvaló-
suló információáramlás. A prédikáció, a tanítás és a hivatalos egyházi közélet te-
rülete tartozik ide leginkább. A megváltozott kommunikációs eszközhasználat és
az informatikai fejlõdés gyorsasága ma különösen is sok kérdést vet fel az egyhá-
zak nyilvánosság elõtti megszólalását illetõen. 

prédikáció, igehirdetés – A kommunikációs kutatás számára ez nem csupán a temp-
lomi istentiszteleten elhangzó, meggyõzõ szándékkal megszólaló beszéd Isten
igéjének felolvasása után. Ide kell érteni az egyház, a felekezet, a közösség meg-
szólalásait, nyilatkozatait és a média területén gyakorolt tevékenységet is. A mai
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22 Mello, Anthony de: A csend szava. Távlatok. Budapest. 1998. 207. o.
23 I. m. 38. o.
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egyházi kommunikációban sokszorosan nagyobb a média területén jelentkezõ
egyházi információ befogadói mutatója, mint a hagyományos templomié.

� Mekkora szerepe van az egyház népszerûsége, elfogadása összefüggésében annak,
ahogyan megközelíti a mai kor kommunikációs fejlõdését vagy elhatárolódik attól?

� A prédikáció õrizze inkább a korábbi idõszakok hagyományos formáját, vagy le-
gyen merész a mai „divatosabb” stílusok irányában?

� Van-e szükség arra, hogy igehirdetõk rendszeresen ki legyenek téve a visszajelzés
gyakorlatának? El lehet-e fogadni mindenkit úgy, ahogy eljutott egy fokra a képzése
során, és kialakult az „egyéni stílusa”, vagy mindenkinek szüksége van fejlõdésre és
változásra?

� Mi a különbség a templomon belüli és a templom falain kívüli egyházi magatartás
között a mai gyakorló keresztény emberek életében? 

� Milyen módon védené meg az egyházat egy televíziós kerekasztal-beszélgetésben,
amikor a túlzottan bürokratikus és elintézményesedett formáját kérdõjelezik meg
mai fiatalok?
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Korábban nagyon sokan fejbõl megtanulták
a hittankönyvek és káték szövegét.

Andekdoták tömege vesz körül minket az
elõttünk élt nemzedék kemény tanulási

gyakorlatáról az egyházi életben. Vajon a
mai nemzedék hogyan foglalkozik a számára

szükséges teológiai kérdésekkel a minden-
napi életben? Lehet, hogy régiek módszerét

egyre kevesebben vállalják ma már, de az
tagadhatatlan, hogy a ma élõ generáció
számára is nélkülözhetetlenek az elemi
teológiai ismeretek a hit gyakorlásához.

Érdemes átgondolni egy kissé „másképpen” a
régi tanítást modern megközelítésben.

Az egyház sohasem mondhat le feleleteinek
és üzenetének újrafogalmazásáról. A feltett

alapkérdések sok-sok gondolkodás után vál-
hatnak életünk irányadó töprengéseivé majd,
a feleleteinkben pedig megtalálhatjuk a nyu-

godt elrendezõ erõt és a biztos támaszt.
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A Biblia és mi 

„Tiltott gyümölcs” vagy unalmas kötelezõ olvasmány?

Volt idõ, amikor nem mindenki juthatott a Biblia közelébe. Csak teológusok ol-
vashatták, õk is csak a korabeli egyház magyarázataival. Az is elõfordult, hogy
máglyára került valaki azért, mert kezébe vette ezt a „tiltott könyvet”. Usingen
dékán az erfurti egyetemen e szavakkal adott hangot megrökönyödésének,
amikor azt látta, hogy Luther egyre jobban elmerül a Szentírás olvasásában:
„Ejnye, ejnye, Márton testvér, hát mi a csuda az a Biblia? A régi egyházi tudó-
sokat kell olvasni: azok már kiszívták a Szentírás velejét és igazságait.”

Ma nem tiltott gyümölcs a Könyvek Könyve, még csak nem is papi privilé-
gium az olvasása. Ki-ki kedvére válogathat a különbözõ bibliafordítások közt.
Némelyiket jegyzetekkel is ellátták, sõt, anyanyelvünkön olvashatunk kom-
mentárokat. Bizonyos, hogy nem csak az egyházatyák és a skolasztikusok, de a
Luther kora óta élt tudósok – és az utánunk jövõk – sem képesek kiszívni a
Szentírás velejét és igazságait. Luther utolsó lejegyzett sorai is ezt tanúsítják:
„Ne gondolja senki, hogy a Szentírást eléggé megízlelte, habár száz esztendõn
át kormányozta is a prófétákkal és az apostolokkal a hívek közösségét. Koldu-
sok vagyunk, ez az igazság.” 

Miért fontos egyáltalán a Biblia?

Európában élünk. Azok a tényezõk, amelyek évezredek óta meghatározzák
kultúránkat, gondolkodásunkat, értékrendünket, elválaszthatatlanul összeköt-
nek minket. Aligha vonható kétségbe, hogy a legmeghatározóbb közös kultu-
rális kincsünk a zsidó-keresztény vallási tradíció sokat vitatott „dokumentu-
ma”, a Biblia.

Ha csak azt a szempontot vesszük is alapul, amire oly gyakran hivatkoznak:
nem érthetjük meg Leonardo, Michelangelo, Rembrandt festményeit, Bach
vagy Liszt muzsikáját, Madách világirodalmi jelentõségû Tragédiáját, Mózesét,
Babits Jónását – a felsorolásokat a végtelenségig folytathatnánk – a Biblia isme-
rete nélkül.

Ugyanez igaz a történelemre is. Milyen hatások motiváltak politikusokat,
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tudósokat, filozófusokat, reformereket? Másfél ezer éven át a szellemi légkör,
amelyben eleink lélegeztek, a vonatkoztatási rendszer, amelyben mozogtak s
amihez mérték magukat, tetteiket, s amelyhez képest egyesek „lázadónak”, újí-
tónak nyilváníttattak, az egyház által meghatározott kultúra volt. Az a lelki-
szellemi, erkölcsi és világnézeti tekintély pedig, amelynek mérlegén sokszor
épp az õt sajátjának valló egyház bizonyult könnyûnek, nem más, mint a Biblia.

Létezik-e elfogulatlan olvasata a Bibliának?

Méltán vetõdik fel a kérdés, hogy vajon a hívõ embereket nem határozza-e meg
túlságosan vallásuk, amikor a kezükbe veszik, idéznek belõle, vagy hivatkoz-
nak rá? Nem megy-e mindez a tárgyilagosság rovására? Jogos az igény, hogy
olyan nézõpontból tájékozódjunk, amely nem akar reánk kényszeríteni valami-
lyen meggyõzõdést. Kérdéses azonban az is, mennyiben töltheti be ezt a szere-
pet a kívülálló szkeptikusok nézõpontja.

Meggyõzõdésem, hogy a Szentírásnak nem létezik elfogulatlan olvasata.
Hacsak nem tartjuk általánosan elfogadandó alapelvnek, hogy egy-egy világ-
nézetet, ideológiát vagy annak dokumentumát az azzal ellentétes meggyõzõ-
désû bíráló képes egyedül tárgyilagosan és korrektül szemlélni. Ez esetben
azonban ugyanolyan nehéz elfogulatlanságot várni, mint az adott ideológiának
elkötelezett emberrel szemben.

Ha elfogulatlanságot nem is várhatunk el a Bibliával foglalkozó emberektõl,
tudományos korrektséget viszont igen. A 18. századtól a szaktudományok ön-
állósulásával rohamosan bõvültek a Biblia keletkezésével kapcsolatos ismerete-
ink. Még a legutóbbi évtizedekben is újabb szenzációs felfedezések gazdagítot-
ták a feldolgozandó leletek sorát, s látták el bõséges munkával a tudósokat: ré-
gészeket, történészeket, nyelvészeket, teológusokat.

Itt tartom szükségesnek felhívni a figyelmet arra, hogy sajnos az utóbbi év-
tizedekben rendkívüli mértékben elszaporodtak a féligazságokon alapuló,
szenzációhajhász, áltudományos könyvek is, amelyek sok esetben elõbb kerül-
nek a Bibliában járatlan és a bibliai tudományokban még inkább tájékozatlan
olvasó kezébe, mint maga a Biblia vagy valamely, a Bibliával érdemben foglal-
kozó tudományos igényû mû. Természetesen igaz, hogy még a rosszból is ta-
nulhatunk, mégsem árt alaposabban megválogatni, mire szánjuk idõnket, hi-
szen mindent elolvasni úgysem tudnánk. Az alábbiakban néhány ötletet szeret-
nék adni azoknak, akik szeretnék jobban megismerni a Bibliát, vagy akár ko-
molyabban is foglalkozni vele.

Mindenekelõtt magát a Bibliát olvassuk. Általánosan elismert alapelv, hogy
aki elõször veszi kezébe a Bibliát, jobban teszi, ha nem az elejétõl próbálja végig-
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olvasni, mivel az Ószövetség elõzetes ismeretek nélkül sok helyen igen nehézkes
és érthetetlen. Ez pedig könnyen elveszi az ember kedvét a folytatástól. Kezdet-
nek János evangéliuma ajánlható. Ezután akár az egész Újszövetséget végigol-
vashatjuk. Az Ószövetséghez nem árt, ha eleve magyarázatokkal ellátott kiad-
ványt veszünk. A Kálvin János Kiadó gondozásában 1997-ben megjelent Biblia
– magyarázó jegyzetekkel elegendõ információt tartalmaz ahhoz, hogy az esetleg
nehezen érthetõ szakaszok is valamelyest megvilágosodjanak. A Zsoltárokat, Jób
könyvét vagy a Példabeszédeket és a Prédikátor könyvét bármikor, minden kü-
lönösebb elõzetes tájékozódás nélkül haszonnal tanulmányozhatjuk. A története-
ket tartalmazó könyvekben bátran ugorjuk át a hosszas felsorolásokat, statiszti-
kai adatokat és nemzetségi táblázatokat. Mivel az ószövetségi könyvek nem min-
den esetben idõrendi sorrendben követik egymást, jó tájékozódást nyújt egy
bibliai atlasz, például a Magyar Bibliatársulat által 2001-ben kiadott változat.

Könyvvallás lenne a kereszténység?

Azt gondoljuk, hogy erre a kérdésre csak a kereszténység ellenfelei válaszolnának
azonnal igennel. Maguk a keresztények természetesen szeretnék bizonyítani, hogy
ez nem így van. Akárhogy csûrjük-csavarjuk azonban, nem tudunk kitérni az
eleinte kényelmetlennek tûnõ felismerés elõl, hogy a kereszténység bizony mégis-
csak könyvvallás. Ha összevetjük más tradíciókkal, kultúrákkal, akkor azt kell
látnunk, hogy hasonlóan a zsidósághoz és az iszlámhoz, a kereszténység is azon
vallások közé tartozik, amelyek tanrendszerét egy írott tekintély határozza meg.
Még azt is a Bibliában olvassuk, hogy „a betû megöl, a Lélek pedig megelevenít”
(2Kor 3,6). Egy ilyen mondatra pedig nyilván szívesen hivatkozunk. Kérdés
azonban, hogyan hivatkozhatnánk rá mint tekintélyes kijelentésre, ha elõbb nem
tekintjük a Bibliát valamiképpen autoritásnak? A kereszténység tehát könyv-
vallás, és ezt csak a maga szent könyvére, a Bibliára hivatkozva képes hitelesen
tagadni úgy, hogy közben ne szûnjön meg egyáltalában kereszténység lenni.

Bár a kereszténység könyvvallás, a keresztény hit mégsem „egykönyves”
életforma. Mindennemû fundamentalizmus éppen arra a kultúrára jelenti a
legnagyobb veszélyt, amelyet ádázul védelmezni próbál. Nincs ez másképp a
kereszténységgel sem. A Biblia tekintélye, mértékadó volta nem zárja ki a kü-
lönféle kultúrák iránti érdeklõdést, az ember természetes megismerési igényét.
A bibliai kinyilatkoztatás melletti elkötelezettség tehát nem jelentheti azt, hogy
más vallásokat, filozófiai rendszereket, kultúrákat valamiféle fölényes beava-
tottság-tudattal lekicsinyeljük, netán ördöginek tituláljuk.

A Biblia tudományos megismeréssel kapcsolatos viszonyára szintén jellem-
zõ bizonyos fajta feszültség. Sokak számára még mindig problémát jelent pél-
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dául, hogy a bibliai teremtéstörténetet vagy az élet kialakulásával kapcsolatos
legelterjedtebb tudományos hipotézist részesítse-e elõnyben világnézetében.
Látni kell azonban, hogy a bibliai tanúságtétel nem óhajtott természettudomá-
nyos magyarázatot szolgáltatni a világ keletkezésére. Félreérti a helyzetet, aki
alternatív viszonyt feltételez a Biblia és a természettudományos világkép kö-
zött. A hit szempontjából nem lehet kritika tárgyává tenni természettudomá-
nyos feltételezéseket. A természettudományos feltételezések csak természettu-
dományos eszközökkel vethetõk kritika alá.

Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy ez a különféle területeket
összemosó gondolkodásmód csupán a vallásos ember sajátja. Egy evolúcióbio-
lógus nyilatkozta: „Nagyon sokan még mindig hívei a duplex veritasnak, tehát
a kettõs igazság elvének, abban az értelemben, hogy vannak egyfelõl a tudomá-
nyos dolgok, és vannak a hit dolgai, és ez a két dolog egyszerre igaz. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy ezt jól lehet ugyan gyakorolni a természettudományok
nagyobb múlttal rendelkezõ ágaiban, például nagyon jó fizikus vagy vegyész
lehet valaki, miközben nagyon jó hívõ is. De tapasztalat mutatja azt is, hogy az
nem nagyon megy, hogy egy tudós kiváló evolucionista és jó hívõ legyen egy-
szerre. Ez egyszerûen gyakorlati okokból nem megy, mert annyira interferál a
két világ, hogy az ember nem tudja a kényelmes hasadt állapotot fenntartani.
Valamelyik irányba engedményeket kell tennie.”

A professzor kijelentése legalább három dolgot feltételez: egyrészt õ maga,
kiváló evolúcióbiológus lévén, természetesen nem hívõ. Mégis tisztában van
vele, mit jelent jó hívõnek lenni. Harmadszor pedig – és ez meg is fogalmazó-
dik nyilatkozatában – a biológia és a hit rendelkezik olyan közös területtel,
amelyen egymást kizáró alternatívákként jelennek meg állításaik. Milyen külö-
nös, hogy egy felvilágosult kortárs tudós egy fontos kérdésben – ha ellentétes
elõjellel is, de – teljesen azonosulni tud a vallásos fundamentalizmus álláspont-
jával. Szerinte ugyanis nem a természettudomány vehetõ kritika alá vallási ér-
vekkel, hanem a vallás igazságai cáfolhatók természettudományosan.

Természetes tehát, hogy megjelenik egy olyan törekvés is, amely szerint meg
kell próbálnunk elfogadhatóvá tenni – úgymond a felvilágosult, természettu-
dományos világkép szerint gondolkodó mai ember számára is – a Biblia igaz-
ságait. Ennek a megközelítésnek a veszélye abban áll, hogy a nemtudás aláza-
tának álcája mögött éppenséggel fensõbbséges mindent jobban értést, intellek-
tuális perfekcionizmust rejteget. Tudni véli, hogy a Biblia hol naiv és elavult,
hol tükröz primitív és meghaladott világképet, hol kell átértelmezni, újrafogal-
mazni a mitologikus beszédmódot, illetve hol érthetõ kizárólag a teológiában
jártas kiváltságosok számára. Márpedig ha az ember túlságosan magához ra-
gadja a kezdeményezést a Bibliával szemben, könnyen elveszítheti a vele való
tényleges kommunikáció lehetõségét.
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Hagyományok gyûjteménye

Már maga az elnevezés utal arra, hogy nem egységes irodalmi alkotásról van
szó, hanem egy valóságos kis könyvtárat, gyûjteményt tartunk a kezünkben. A
Biblia szó a görög biblion (könyvecske) többesszámú alakja. A keresztények ál-
tal normatív tekintélyként tisztelt Biblia két nagy részbõl áll: az Ószövetségbõl
és az Újszövetségbõl.

Az elsõ és egyben lényegesen terjedelmesebb egység valójában megegyezik
a zsidóság Bibliájával, így az „Ószövetség” elnevezés csak keresztény szem-
pontból érthetõ. A javarészt héber, kis részleteiben arám nyelven fennmaradt
iratok különbözõ történelmi korokban keletkeztek. Az utóbbi évszázadban
végzett alapos kutatások tanúbizonysága szerint hosszadalmas, bonyolult ha-
gyományozási és szerkesztési folyamat eredményeként alakult ki végsõ formá-
juk. Az Ószövetség könyveinek írásba foglalása nagyjából a Kr. e. 9–2. száza-
dok közötti idõben ment végbe. A legõsibb emlékek megõrzésében nagy szere-
pe volt a szájhagyománynak.

Más iratok is közkézen forogtak, ám ezek közül hamar kiválogatódtak a ta-
nítás és hitelesség szempontjából legnagyobb tekintéllyel bíró könyvek. Ezt ne-
vezzük a kánon kialakulásának. A kánon eredetileg hosszúság mérésére hasz-
nált nádszálat jelent. A bibliai könyvek megjelölésére csak késõbb használták
ezt a ma már közkeletûvé vált kifejezést. Kettõs értelemben is beszélhetünk bib-
liai kánonról: egyfelõl a Bibliában található „kanonizált” könyvek jegyzékeként
(felsorolás, lista), másfelõl a könyvek tartalmának hitbeli, erkölcsi mértékadó
tekintély voltára utalva. A héber kánon, más néven palesztinai kánon nagyjából
a Kr. u. 1. században vált hivatalosan is véglegessé, amikor a palesztinai Jabne
székhelyen mûködõ rabbinátus lezárta az egyes könyvek kánonisága körüli vi-
tát. Ez a felsorolás 39 könyvet tartalmaz. Azokat, amelyeket magyar nyelven a
Károli Gáspár-féle bibliafordítás és a Magyar Bibliatanács által készített új, öku-
menikus fordítás Ószövetségeként ismerünk.

A zsidóság három gyûjteményt különböztet meg ezen belül: A Tórát, a Pró-
fétákat és az Iratokat. Az elsõ és egyben legnagyobb tiszteletben tartott egység
megegyezik Mózes öt könyvével. Ez Izráel Törvénye. A második csoporton
belül a korábbi próféták gyûjteményét a Józsué könyvétõl a Királyok második
könyvéig terjedõ könyvek képezik – kivéve Ruth könyvét, amely az Iratokhoz
tartozik –, valamint Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a tizenkét kispróféta könyve
alkotja a késõbbi próféták gyûjteményét. A kispróféta megnevezés csupán a
könyvek terjedelmére történõ utalás, nem szolgálatuk érdemi jelentõségét mi-
nõsítõ jelzõ. Ez egy meglehetõsen vegyes tartalmú és különbözõ korokból szár-
mazó gyûjtemény.

A harmadik csoportba tartozik a többi könyv, beleértve Dániel könyvét is,
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amely a keresztény közgondolkodás számára különösnek tûnik, hiszen sokan
talán úgy gondolják, hogy éppen ez a nagyon sok vitára lehetõséget adó apo-
kaliptikus irat a leginkább „prófétai” jellegû. A zsidó teológiai gondolkodás
szerint azonban a prófécia mindig a jelenre vonatkozik. Erkölcsi, hitbeli döntés-
re hív, függetlenül attól, hogy a múltat idézi, vagy a jövõ lehetõségeit tárja föl.
Míg a próféciában a jövõ mindig nyitott, addig az apokaliptika sajátossága ép-
pen abban áll, hogy a befejezett történelem (eszkatológia) mint stabil végpont
felõl tekint a jelenre és jövõre. Ez azonban nem áll ellentétben a próféciával.
Más a szerepe. Az apokaliptika mint irodalmi mûfaj – akár a zsidóság, akár a
kereszténység körében – általában a vészterhes, üldözésekkel teli idõszakok-
ban elevenedett meg, hogy a végsõ igazságszolgáltatásra történõ emlékeztetés-
sel vigasztalást, bátorítást nyújtson az Istenért szenvedõ híveknek.

A Biblia keresztény felosztása lényegesen leegyszerûsíti a kérdést, amikor
történeti, prófétai és tanító jellegû könyvek csoportját különbözteti meg az
Ószövetségen belül. Eképpen a Tóra egy sorba kerül például Eszter könyvével,
ami nem csekély értékrendbeli eltolódáshoz vezet.

Fennmaradt az ószövetségi könyveknek egy másik gyûjteménye is, amely
görög nyelven, kisebb eltérésekkel, néhol késõbbi kiegészítésekkel tartalmazza
a fent említett iratokat, s ezeken kívül még hét további könyvet, amelyek a Kr.
e. 2–1. században keletkeztek. Ezek a következõk: Tóbiás, Judit, Makkabeusok
két könyve, Salamon bölcsessége, Sirák fia és Báruk könyve. A Josephus Flavius
által is feljegyzett hagyomány szerint a Kr. e. 3. században II. Ptolemaios Phila-
delphos egyiptomi uralkodó a legendás alexandriai könyvtár számára fordíttat-
ta le a zsidók Tóráját. A munkához hetven zsidó bölcset hívott udvarába, akik
hetven nap alatt készítették el a fordítást. Innen az elnevezés: Septuaginta,
amely a szakirodalomban gyakran rövidítve szerepel: LXX. A Palesztinától tá-
vol élõ, hellenizálódott szórványzsidóság körében csakhamar népszerû lett a
görög szöveg. Az Ószövetség teljes görög szövegét a fent említett kiegészítések-
kel alexandriai kánonnak nevezzük. A hithû zsidóságot képviselõ rabbinátus,
mint láttuk, fenntartásokkal viseltetett iránta, és a héber kánon könyvei mellett
döntött, de a keresztények számára sokáig ez volt a hivatalos Biblia. A katoli-
kus egyházban mindmáig ez az elfogadott. A héber szöveghez képest többlet-
ként jelentkezõ könyveket és kiegészítéseket deuterokanonikus, „másodlago-
san kanonikus” iratoknak nevezzük. Ezek ismerete is igen hasznos, a protes-
táns bibliafordítók Luther, Károli, Kámory ezeket is átültették anyanyelvükre,
de nem a kánoni könyvek között, hanem függelék gyanánt közölték õket. Nap-
jainkban is készült egy közös protestáns fordítás. 

Az Újszövetség könyvei lényegesen kisebb idõtávot fognak át mind tartal-
milag, mind keletkezésüket illetõen. A Kr. u. 1. század derekától a század végé-
ig íródtak. Gyûjteménybe foglalásuk, kanonizálásuk azonban hasonló módon
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történt, mint az Ószövetség esetében. A különféle keresztény tartalmú írások
közül a tartalmukban leginkább hitelesek, tekintélyesek hamarosan kiemelked-
tek a gyülekezeti használat során. Legfontosabbaknak az evangéliumokat te-
kinthetjük, amelyek Jézus szenvedéstörténetét és feltámadását adják tudtul kü-
lönbözõ nézõpontból. A négy evangélium tehát hasonló helyet foglal el az Új-
szövetségben, mint Mózes öt könyve az izráeliták számára.

A keresztény gyülekezet eleinte kizárólag zsidókból tevõdött össze, akik a
várva várt Messiást Jézus személyében ismerték fel. Az apostolok cselekede-
teirõl írott könyv az evangélium terjedésérõl ad hírt. Megtudjuk, hogy a tanít-
ványok számára nem volt magától értetõdõ, hogy a más népekbõl való embe-
rek, „pogányok” felé is hirdessék Jézus Krisztust. Az egyház azonban hamar
függetlenedett a zsidóságtól, sõt ellenséges viszonyba került vele. Az apostoli
levelekbõl, különösen Pál apostoléiból megismerhetjük a korai egyházon belüli
viszonyokat, problémákat, amelyekre a megfogalmazott válaszok máig értékes
tanításokká váltak a hívõk számára. A 27 kánoni irat többsége korai felsorolá-
sokban is szerepel. Némelyik levél, például Jakab, Júdás, Péter második levele,
János második és harmadik levele, a Zsidókhoz írt levél és a Jelenések könyve
kánoni volta sokáig vitatott volt. Kiemelkedik viszont két olyan irat, amely
ugyan nem került be a kánonba, mégis nagy tekintéllyel bírt az egyházi tanítás-
ban: Hermász A Pásztor címû könyve és a Didakhé, a 12 apostol tanítása. Az új-
szövetségi kánon a 4. században zárult le véglegesen. Ezt tanúsítja Athanaszi-
osz metropolita 367-ben kiadott húsvéti körlevele, amelyben már az általunk is
ismert 27 könyvet sorolja fel kánoniként. 

Mûfaji sokszínûség

A hosszas alakulási folyamat, a könyvek eltérõ keletkezési körülményei, az írói
szándékok különbözõsége mind-mind magyarázat a Biblián belüli mûfaji sok-
színûségre. Hol hitvallásszerûen, képekben, hol precíz történeti hitelességre tö-
rekedve tudósítanak a szerzõk. Vannak költõi, prófétai és tudományos formák,
ugyanakkor maga a teológia is egy sajátos irodalmi mûfaj. Ezek megkülönböz-
tetése rendkívül fontos.

Nem védjük meg a Biblia tekintélyét azzal, ha el akarjuk simítani az ellent-
mondást a történelmi tények és például Dániel könyvének azon kijelentése
között, hogy Bélsaccár volt az utolsó babiloni király, s hogy a méd Dárius fog-
lalta volna el birodalmát. A Szentírás történeti, illetve történeteket elbeszélõ köny-
veinek történeti értéke, történetiségre való törekvése nem homogén. A Króni-
kák könyve ugyanazokat az eseményeket, melyekrõl a Királyok könyve is be-
számol, elfogultabban adja elõ. Az Ezsdrás és Nehémiás könyvében leírt ese-
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mények kronológiája rendkívül nehezen rekonstruálható. A már említett Dániel
könyve több helyen is pontatlanságokat tartalmaz. Eszter könyve még proble-
matikusabb. E tekintetben nagyon hasznos lehet a deuterokanonikus könyvek
tanulmányozása. Ha megnézzük Judit könyvét, azt látjuk, hogy nem csupán
történeti pontatlanságok vannak benne, hanem teljes tudatossággal törekszik a
történelmi körülmények azonosíthatatlanságára. Így a történelemben valeme-
lyest is jártas olvasó azonnal észreveheti, hogy nem dokumentumokon alapuló
írással van dolga, hanem regénnyel vagy novellával. Hitbeli, erkölcsi üzenete,
egzisztenciális hatása azonban megrendítõ. Hitelessége nem abban áll, hogy a
benne leírt események megtörténtek, hanem abban, hogy akár meg is történ-
hettek volna, s hogy az a szellemiség, amelyet képvisel, mértékadó lehet egy
esetlegesen kialakuló, hasonló történelmi helyzetben. 

Az Újszövetség könyvei valamivel homogénebb képet mutatnak, ám ezeken
belül is megtalálhatók a történetírástól a levélirodalmon át az apokaliptikáig
terjedõ különféle mûfajok. Az evangéliumok szerzõit, habár történetet beszélnek
el, mégsem egyszerûen történetírói szempontok vezették. Sokkal inkább a ke-
resztény közösségnek az apostolok igehirdetésén alapuló közös tanúságtételét
foglalták írásba. A bennük található eltérésekre is a különféle szájhagyomá-
nyok adnak magyarázatot. Ama tény, hogy a látszólagos és valós ellentmondá-
sokkal együtt az elsõ századok keresztényei vállalták ezeket a szövegeket, arról
tanúskodik, hogy sokkal inkább azok szellemi, erkölcsi, egzisztenciális üzene-
tét tartották hangsúlyosnak, semmint fennakadtak volna a különbségeken,
vagy mindenáron törekedtek volna azok elsimítására, akár a tartalom rovására
is. Amikor tehát a Bibliát Szentírásnak nevezzük, tekintettel kell lennünk arra,
hogy a „szent” szó szerint megkülönböztetettet, körülhatároltat jelent. A Biblia
szent volta abban áll, hogy ez Isten könyve. Isten által ihletett és Isten által
ihletõ szöveg. Ez azonban nem önmûködõ mechanizmus. Egyrészt ugyanis va-
lóban sokféleképpen félre lehet érteni, másrészt pedig más szövegek is lehetnek
szakrális értelemben inspirálóak bizonyos körülmények között. Amikor az a
vád éri a Bibliát, hogy abba bármit bele lehet magyarázni, tudnunk kell, hogy
ez csak abban az esetben van így, ha a mûfaji sajátosságokat nem veszik figye-
lembe, illetve szakszerûtlenül túlhangsúlyoznak bizonyos témákat, vagy saját
prekoncepcióik igazolását keresik a szövegekben.

„Meg van írva” – kétértelmû tekintélyû kijelentés. Jézus megkísértésének
történetében a sátán éppen az írott ige tekintélyére hivatkozik. Jézus ugyancsak
a Szentírás tekintélyét állítja szembe ezekkel az érvekkel: „Viszont az is meg
van írva...”.
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Minden meg van írva a Bibliában?

Egészében véve a Szentírásnak jól körvonalazható tematikája van a teremtéstõl
kezdve Izrael történelmi kiválasztásán keresztül a Jézus személyében kapott
kinyilatkoztatásig. Szemlélete annyiban sajátos, hogy mind az antik, mind az
archaikus, mind pedig a keleti gondolkodással szemben itt a történelemnek li-
neáris és célirányos szemléletével találkozunk. Van tehát határozott jövõképe
is. Minden természetesen nincs megírva benne, de áttekinthetõ, követhetõ, lo-
gikus egészet alkot, amely a teológiai-gondolati ív egészében véve alkalmas ar-
ra, hogy akár a mai ember is eligazodjon a saját világában.

Nézzünk néhány példát! Az elsõ és egyben legfontosabb Jézus személyének
titka, hogy általa maga Isten lett közvetlenül részesévé a mi emberi történel-
münknek. Szenvedése, halála és feltámadása az emberi létnek eddig ismeret-
len, új dimenzióját nyitja meg a bûnbocsánat és örök élet felé. Tanítása és példá-
ja pedig erõforrásul szolgál és követésre indít. Jézus megjelenésével azonban az
Ószövetség sem veszítette el önálló létjogosultságát, erejét. A Zsoltárok könyve
például zsidó imádságok gyûjteménye. Ezeket az imádságokat Jézus is ismerte,
idézte, sõt imádkozta. A kereszten szenvedve a 22. zsoltár szavai törtek fel
szívébõl, kifejezve kétségbeesett gyötrelmét: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engemet?” (Mt 27,46) A Zsoltárok könyve a mai embernek is min-
dennapi imakönyve lehet. A konkrét történelmi helyzetekre történõ utalások és
az átokformulák természetesen értelmezés tárgyát kell képezzék, de a zsoltárok
imaként való olvasását ez nem gátolja.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az Ótestamentumnak szerves ré-
szét képezi a bölcsességirodalom is. Nem csak történetekkel s nem csak a tör-
ténelemmel van dolgunk az Ószövetségben! A Biblia tartalmaz olyan gondola-
tokat, amelyek rokonságban vannak a bölcselettel, a spekulációval, Istennek
mint történelem feletti abszolútumnak a keresésével. A valóságra rácsodálko-
zó, a világban helyét keresõ, az élet értelmén töprengõ vagy éppen az üresség
életérzését megfogalmazó ember szava sem hallgathatatlan az õt jól ismerõ Te-
remtõ számára: „Minden hiábavalóság!” (Préd 1,2), „nem különb az ember az
állatnál” (Préd 3,19), „az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót”
(Préd 5,17) – ezek a gondolatok is a Bibliában találhatók. Sõt találunk szerelmes
verset is a Szentírásban. Az Énekek éneke valószínûleg egy lakodalmi szertar-
tás liturgiája. Az iratok hagyományozói mégis fontosnak tartották ezt is fölven-
ni a szent gyûjteménybe. Ha az Ószövetség Jézusra irányul, márpedig hitünk
szerint ez így van, akkor ezek a gondolatok is Jézusra irányulnak, benne nyer-
nek új tartalmat vagy éppenséggel megnyugtató választ. Jézus mint Izrael né-
pének fia ebben a gondolatkörben élt, lélegzett, cselekedett.

A kereszténység számára azon kívül, hogy ez kézenfekvõ lehetõség, szinte
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hitvallásos kényszer is egyben, hogy az Ótestamentum szövegeiben Jézus Krisz-
tust keresse minden körülmények között. Nem szabad ugyanakkor megfeled-
keznünk arról, hogy az Ószövetség a zsidóság Szentírása. S ha nem is vonat-
koztathatunk el attól, hogy a benne leírtak folytatásának az Újszövetséget tart-
juk, mégsem szabad abba a hibába esnünk, hogy Jézus, illetve az apostolok bi-
zonyságtétele, még inkább az egyház tanítása felõl mintegy „belevetítsük” saját
meggyõzõdésünket az Ószövetségbe, ha az esetenként erõltetett és önkényes
is. Ne gondoljuk hát, hogy minden fa csakis keresztfa lehet, vagy mindenütt a
Szentháromságra történik utalás, ahol többes számban szerepel Isten neve.
Egyetérthetünk Lutherral abban, hogy az egész Szentírás valóban Jézusról szó-
ló bizonyságtétel, sõt ezt magának az Úrnak a szájából is így halljuk: „Ti azért
kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök élete-
tek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot.” (Jn 5,39) Ám éppen ezt a Jézus
Krisztusról szóló bizonyságtételt csonkítanánk meg bûnös módon, ha nem
vennénk tudomást arról, hogy annak a sokféle irodalmi mûfajt és stílust, er-
kölcsi és hitbeli tanítást, életet átformáló üzenetet tartalmazó írásgyûjtemény-
nek a reánk maradt kánoni formája nem véletlenül olyan, amilyen.

Mi van azzal, ami nincs megírva a Bibliában?

Ha ezt halljuk: „meg van írva a sors könyvében”, vagy „ahogy lesz, úgy lesz”,
látszólag nem sokban vagy semmiben nem különbözik attól a kijelentéstõl,
hogy „ember tervez, Isten végez”, vagy „legyen meg az Isten akarata”. Kimu-
tatható, hogy a kultúránkba bizonyos szinten beivódott s a közgondolkodás-
ban is tetten érhetõ végzethit gyökerei az iszlámba nyúlnak vissza. Ismeretes,
hogy Mohamed fellépésével zsidók és keresztények sokasága tért át erre a két-
ségkívül racionalizáltabb, kiszámíthatóbb vallásra. Tudvalévõ, hogy a klasszi-
kus görög filozófia is arab közvetítéssel érkezett az európai kultúrába, s vált a
mindmáig meghatározó jelentõségû skolasztikus teológia egyik alapkövévé.
Lehet, hogy már eme tények végiggondolása is épp elegendõ okot ad a csodál-
kozásra. Még meghökkentõbb következtetésekre juthatunk azonban, ha föl-
tesszük azt a kérdést is: miben gyökerezik maga az iszlám? Egyik részrõl az
araboknak az iszlám elõtti korban is megvolt a maguk mitológiája és kozmogó-
niája. Másrészt azonban – és ez az igazán elgondolkodtató – az iszlám a bibliai
zsidó és keresztény kinyilatkoztatásban gyökerezik!

Bár a kereszténység legfontosabb könyve a Biblia, s látjuk, hogy létezik egy-
fajta végzethit is a kereszténység talaján, mégsem mondhatjuk azt, hogy a Bib-
lia a „sors könyve” lenne. Azaz nincs benne minden megírva. Célirányosan vá-
logatott témák jelennek meg benne. Az van megírva, ami szükséges és elégsé-
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ges azon dolgok értelmezéséhez is, amelyekrõl kifejezetten nincs szó a Bibliá-
ban: a világ és az emberiség eredetének egyetemes igényû leírása, majd a min-
deneket teremtõ Istennek a világban való speciális tevékenysége, úgymint Izra-
el népének kiválasztása, a történelem új szemlélete, a beteljesedés felé tartás és
ezek hitbeli, egzisztenciális, erkölcsi konzekvenciái.

Rövidítések, eltérések, elnevezések

A Bibliában való jobb eligazodás érdekében a szöveget különbözõ egységekre
tagolták. A nagyobb egységeket fejezeteket az adott könyv nevének rövidített
változata után olvashatjuk. Például Zsolt 23. Ez a huszonharmadik zsoltárt je-
löli. Az egyes fejezeteken belül, a szöveg közben apró számokkal jelöljük a ver-
seket. Például Jn 3,16 János evangéliumának harmadik fejezetébõl a tizenhato-
dik verset jelenti. Az újszövetségi könyvek elnevezése körül nincs különösebb
eltérés, egyedül a Héberekhez írott levél kapta a magyar fordításokban a Zsi-
dókhoz írt levél címet. Az Ószövetség könyveinek elnevezése azonban néhol
eltér egymástól, a héber szavak különbözõ olvasatai miatt. Így például: Ezsdrás
a katolikus fordításban Ezdrás, Ézsaiás – Izajás, Hóseás – Ozeás, Zofóniás –
Szofóniás, Haggeus – Aggeus. Ezekhez hasonló eltérésekkel találkozunk az
egyes szövegeken belül is, például: Ezékiás – Hiszkijjá stb. A fejezet- és versbe-
osztásban is mutatkoznak itt-ott eltérések, ezeket azonban általában jelölik a
szakirodalomban. Fontos tudnunk Mózes öt könyvének tudományos elnevezé-
seit, mert általában ezek rövidítését használják az utalásokban. Ezek a követke-
zõk: Genezis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. A katolikus iroda-
lomban gyakran ezek magyar megfelelõit olvashatjuk: Teremtés, Kivonulás,
Léviták, Számok, Második Törvénykönyv.

Hol van Péter, aki látta a Krisztust
s látását bölcs lélekkel õrzi s osztja?
És hol van Pál, kinek nyelve hegyén az
„ismeretlen Isten” neve kilobban?

Az Antikrisztusok megsokasodtak;
az ég illata elveszik a bûzben;
Uram, aki vagy, adj jelet magadról,
igazgasd tévedt ebjeid szimatját!

Nem a kenyér a minden, sem a fajták
állati tülekvése, ami most van:
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krisztustalan próféták, mondjatok már
legalább annyit, hogy nem ez a Krisztus.

A Szentléleknek gõze megapadt ma;
tartányaink’ betömte az aludt vér,
tudásunk megfogy, házaink omolnak
és gépeink, mint szíveink, kihülnek.

(Babits Mihály: Vers, apostolokról – részlet)

Idõrendi táblázat
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Kor Eme korról „szól” Ekkor nyerte el végső formáját 
Őstörténet Mózes első könyve, Krónikák első 

könyve 
Kr. e. 13. 
századig 

Mózes öt könyve, Krónikák első 
könyve 

Kr. e. 12. 
század 

Józsué könyve, Bírák könyve, Króni-
kák első könyve 

Kr. e. 11. 
század 

Bírák könyve, Ruth könyve, Sámuel 
első könyve, Krónikák első könyve 

Kr. e. 10. 
század 

Sámuel két könyve, Királyok első 
könyve, Krónikák két könyve 

Kr. e. 9. 
század 

Királyok két könyve, Krónikák máso-
dik könyve 

Kr. e. 8. 
század 

Királyok második könyve, Krónikák 
második könyve, Ézsaiás könyve, Hó-
seás könyve, Ámósz könyve, Mikeás 
könyve 

Kr. e. 7. 
század 

Királyok második könyve, Krónikák 
második könyve, Jeremiás könyve, 
Náhum könyve, Habakuk könyve, 
Zofóniás könyve, Abdiás könyve  

 

Kr. e. 6. 
század 

Királyok második könyve, Krónikák 
második könyve, Ezsdrás könyve, 
Ezékiel könyve, Ézsaiás könyve, 
(Dániel könyve), Zakariás könyve, 
Haggeus könyve 

Mózes öt könyve (Tóra), Józsué 
könyve, Bírák könyve, Sámuel két 
könyve, Királyok két könyve, 
Ruth könyve, Ezékiel könyve, 
Jeremiás könyve, Jeremiás siral-
mai, Ámósz könyve, Hóseás 
könyve, Jóel könyve, Mikeás 
könyve, Jónás könyve, Abdiás 
könyve, Náhum könyve, Haba-
kuk könyve, Zofóniás könyve 
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MEGJEGYZÉSEK
A táblázatban szereplõ adatok hozzávetõlegesek, és a jelenlegi kutatások több-
kevesebb konszenzuson alapuló átlagát kívánják érzékeltetni. A történeti és
prófétai jellegû könyvek tartalmi besorolása természetesen csak idézõjelben
történhet meg, hiszen több olyan szöveg is található a Bibliában, amely nagy
idõtávokat fog át. A történelem elõtti korokról szóló beszámolók pedig nyil-
vánvalóan metaforikusak, legendaszerûek. Több esetben pedig egy-egy köny-
vön belül több, egymástól távol esõ korra vonatkozó szövegek is olvashatók
(például Ézsaiás, Zakariás), néhol pedig a könyv szerkezetébõl igen nehezen
állapítható meg a tényleges idõrendiség (például Ezsdrás és Nehémiás). Jóel
apokaliptikus próféciája és Jónás könyve, amely nem történeti, hanem tanító
jellegû könyv, még ennyire sem sorolható be annak alapján, hogy mely korról
„szólna”. Ugyanezen okból került zárójelbe Dániel és Eszter könyve, amelyek
esetében a kor ugyan meghatározható, de sok történeti pontatlansággal. A böl-
csességirodalomhoz tartozó mûvek: Jób, Példabeszédek, Prédikátor, az Énekek
Éneke és a Zsoltárok könyve értelemszerûen szintén nem került ilyen szem-
pontból besorolásra. A könyvek végsõ formájának kialakulásával kapcsolatban
pedig szükséges hangsúlyozni, hogy azt sokszor évszázadokon át tartó hagyo-
mányozó, szerkesztõi munka elõzte meg. 
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Kor Eme korról „szól” Ekkor nyerte el végső formáját 
Kr. e. 5. 
század 

Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve, 
(Eszter könyve, Dániel könyve), Mala-
kiás könyve 

Ézsaiás könyve, Ezsdrás könyve, 
Nehemiás könyve, Haggeus 
könyve, Zakariás könyve, Zsoltá-
rok könyve, Jób könyve, Példa-
beszédek könyve, Eszter könyve, 
Énekek Éneke, Malakiás könyve 

Kr. e. 4. 
század 

(Dániel könyve)  Krónikák két könyve, Prédikátor 
könyve, Dániel könyve 

Kr. e. 3. 
század 

  

Kr. e. 2. 
század 

  

Kr. e. 1. 
század 

  

Kr. u. 1. 
század  

Az Újszövetség valamennyi könyve Az Újszövetség valamennyi 
könyve 
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próféta – Istentõl ihletett ember, „látó”. Egyszerû értelmezésben: az Ószövetségben
megnyilatkozó valamennyi igehirdetõ, akik Izráel történelme eseményeinek értel-
mezésén keresztül is az eljövendõ király (Messiás) érkezését hirdették. 

apostol – Jézus tanítványa (szó szerint: küldött). Elsõsorban a tizenkettõ tartozik ide,
de késõbb Pál és mások is az apostolok közé soroltattak. A Messiás – Jézus – eljöt-
tét már megtörtént eseményként hirdetik. 

eszkatológia – A teológiának a végsõ idõkre vonatkozó kijelentésekkel foglalkozó
ága. 

tóra – Útmutatás, törvény. A zsidó teológiában terjedelmileg Mózes öt könyve. 
apokalipszis – Feltárulkozás, nyilvánvalóvá létel – a végidõkkel foglalkozó, a történel-

mi eseményeket szimbolikusan leíró irodalmi mûfaj. A két legismertebb apokalip-
tikus mû: Dániel könyve az Ószövetségben és a Jelenések könyve az Újszövetség-
ben.

� Mi lehet a jelentõsége annak, hogy a lutheri reformáció a Biblia tekintélyére hivat-
kozott az egyházi hagyományokkal szemben? 

� Hogyan hatott a Biblia az európai kultúrára? 
� Értelmezzük a következõ kijelentést! „A Szentírásnak nem létezik elfogulatlan olva-

sata, de akár hívõként, akár szkeptikusan közeledünk hozzá, ha helyesen akarjuk
érteni, nem kerülhetjük meg a kritikai-tudományos alapismereteket.”

� A Biblia keresztény olvasata milyen magatartásra ösztönöz és jogosítfel más kultú-
rákhoz és vallási dokumentumokhoz, illetve a természettudományokhoz való vi-
szonyban? 

� Mit mondhatunk el a Biblia szövegének kialakulásával, illetve mûfajával kapcsola-
tosan? 

� Kijelölhetünk-e valamilyen hangsúlyos középpontot a Biblián belül, és ha igen, mi
az? 

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Szent István Társulat. Budapest. 1999.
Soggin, Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin János Kiadó. Budapest. 1999. 
Bright, John: Izráel története. Ford.: Kálvin János Kiadó. Budapest. 2001. 
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Jagersma, H.: Izráel története az ószövetségi korban. (1. kötet) Izráel története Nagy
Sándortól Bar Kochbáig (2. kötet). Budapest. 1991. 

Budai Gergely – Herczeg Pál: Az Újszövetség története. Kálvin János Kiadó. Buda-
pest. 1994. 

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az Újszövetségi Szentírás könyveihez. Szent István Tár-
sulat. Budapest. 1995. 

Stauffer, Ethelbert: Jézus története és személye. Magánkiadás. 1996.
Baldermann, Ingo: A Biblia, a tanulás könyve. Kálvin János Kiadó. Budapest. 2003. 
Westermann, Claus – Gloege, Gerhard: A Biblia titkai. Kálvin János Kiadó. 1997. 

A keresztség

A keresztség a keresztény egyház életének legõsibb és leggazdagabb titkai
(misztériumai) világába vezet be bennünket. Olyan lelki, spirituális erõtérbe,
amelyet születésétõl fogva mindmáig magáénak vall és gyakorol az egyház. Ez
a titok az évszázadok során – minden felekezeti szakadás és tanításbeli hangsúly-
különbség ellenére is – lényegében töretlen jelentõségében maradt meg az egy-
ház legszentebb és legsajátságosabb kincsei között.

Ez a misztérium mára mintha megkopott volna – mondhatnánk a külsõ
szemlélõ látószögébõl. Ennek hátterében nemcsak a keresztelés egyházi és tár-
sadalmi értelmezése és megítélése között tátongó szakadékot találjuk. A ke-
resztségre való felkészülés és egyházi felkészítés, valamint a keresztelés mai
gyakorlata tartalmát tekintve nemcsak zavaróan leegyszerûsödött, sõt sok
megkeresztelt számára ki is ürült, hanem bátran nevezhetõ – a keresztség belsõ
gazdagságával összevetve – elégtelennek is. Idõszerû tehát a keresztség szent-
ségének tartalmát – mint már oly sokszor az egyháztörténetben és az egyes ke-
resztény hívõk életében – újra felfedeznünk: elõször a kétezer éves keresztény
teológia és egyház tanításának és gyakorlatának összefoglaló felidézésével,
amely számunkra is támpontokat ad a tájékozódáshoz, majd néhány kiindulási
pont meghatározásával, amely a keresztség mélyebb megértéséhez és elfo-
gadásához elengedhetetlen egymás közötti párbeszéd irányába vezethet.
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A keresztség vallási forrásvidéke

A vallások történetében általánosan ismertek olyan beavatási aktusok, melyek az
egyén szocializációja útján – általában meghatározott életkorhoz, azaz szemé-
lyes érettséghez kötve – a közösségben elfoglalt, új szakaszba lépõ élethelyze-
ten túl az istenséggel való találkozást, az ehhez elengedhetetlen beavatást is hi-
vatottak megjeleníteni. A különbözõ vallásokban ezek az aktusok egészen elté-
rõek lehetnek, általában gyakorlatok és szimbolikus szertartások ötvözeteként
folynak le. E – tudományos fogalommal – „küszöb-szertartások” általános gya-
korlata a keresztség megalapozásának távoli forrásvidékén helyezkedik el.

Sokkal közelebbi kapcsolat áll fenn Izráel tisztulási szertartásainak gazdag gya-
korlatával, mely a babiloni fogság utáni idõkben egyre növekvõ jelentõségre tett
szert. Ezek szerepe mindinkább a közösséghez tartozás vállalásával, illetve a
közösséghez tartozás elfogadásával kapcsolódott össze: egyrészt az izráeliták kö-
zösségéhez tartozás jeleként (zsinagógai bemerítések, mellyel a „betérõket” fogad-
ták maguk közé), másrészt a zsidóságon belül elkülönülõ csoportoknál (például
esszénusok). E sorba illeszthetõ az úgynevezett prozelitakeresztelés is, amely
az Izráel népébe betérõ pogányok felvételekor egyszeri aktusként valósult meg.
(Történetileg tisztázatlan, hogy ezt a gyakorlatot már Jézus életében követték-e.)

Keresztelõ János keresztsége is e háttérbõl sarjadt ki. Az õ keresztelési gyakor-
latának tartalmát a szinoptikus evangéliumok a „megtérés keresztsége a bûnök
bocsánatára” szavakkal foglalják össze, ami szorosan kötõdött János prófétai
igehirdetéséhez az utolsó ítélet közelségérõl és határozott megtérésre sürgetõ
felszólításához. Ebben az értelemben a keresztség – mint egyszeri aktus – a ra-
dikális megtérés szimbóluma is volt, melyben egyszerre volt kifejezhetõ az
egyéni elhatározás és a felkínált kegyelmi lehetõség. Ezt a keresztelési gyakor-
latot Jézus és tanítványi köre közvetlenül is megismerte, illetve kezdetben szór-
ványosan gyakorolta is (Jn 3,22; 4,2).

Jézus megkeresztelkedése

Márk evangéliumi beszámolója szerint Jézus – miután Keresztelõ János kereszt-
ségével megkeresztelkedett – így kezdett prédikálni: „elközelített már az Isten
országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15) Ez a felszólí-
tás két alapvetõen rokon vonást mutat Jánossal: a végidõ bekövetkeztének kü-
szöbön állásában, illetve ennek fényében a megtérésre hívó felszólításban.
Amikor János megkeresztelte Jézust, ez az eszmei rokonság is szerepet játszha-
tott. Ez azonban semmiképp sem jelentette azt, hogy a keresztelõ bármilyen ér-
telemben a megkeresztelt felett állt volna (Mt 3,14k).
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Ennél sokkal lényegesebb vonás Jézus megkeresztelkedésében a szolidaritás
motívuma, amelyet ebben az aktusban Jézus a megváltásra szoruló bûnösökkel
szemben vállalt magára. Az evangéliumi beszámolók ebben világos megalapo-
zását adják annak a szolidaritásnak is, amely a keresztség által minden megke-
resztelt személy között létrejön.

A keresztség gyakorlata

Habár az elsõ tanítványok nyilvánvalóan nem voltak megkeresztelve Jézus ne-
vére, az újszövetségi iratok egybehangzó tudósítása szerint az egyház születésé-
tõl fogva gyakorolták a keresztelést (Péter pünkösdi beszéde után a megtérõk rög-
tön megkeresztelkedtek!, ApCsel 2,38kk), amely szorosan összetartozott a ke-
resztény közösségalakítással. Erre megbízást is kaptak a már feltámadott Jézus
Krisztustól (Mt 28,19k).

A keresztelési formulák kezdetben sokféleséget mutatnak: „Jézus Krisztus ne-
vében” (ApCsel 2,38), „az Úr Jézus nevére” (ApCsel 8,16), „Krisztus Jézusba”
(Róm 6,3). Késõbb ez a gyakorlat a szentháromsági formulává egységesedett,
amely szintén fellelhetõ a missziói parancsban (Mt 28,19).

Nem bizonyossággal eldönthetõ kérdés, hogy a keresztelendõket teljesen
alámerítették-e a vízbe, vagy pedig a vízben állva öntötték le õket. Az bizo-
nyosnak tekinthetõ, hogy a kereszteléshez minden esetben használtak vizet, lehe-
tõség szerint mindig élõ vizet.

A víz bibliai szimbolikája jelentõsen hozzájárult a keresztség teológiai értelmezésé-
nek történetéhez is. A vízhez kötõdõ tapasztalatokat három alapvetõ motívum sze-
rint csoportosítják: (1) a víz az életet veszélyeztetõ káosz hatalma (vizek szétválasz-
tása, a víz és a szárazföld különválasztása, özönvíz, a víz mint halálos veszedelem
képe); (2) a víz az élet forrása (négy folyó Édenben, sziklából fakasztott víz, az élet
vize); (3) a víz tisztít és éltet (fizikai, erkölcsi és kultikus értelemben a megtisztulás
és gyógyulás eszköze).

Az apostolok és az elsõ keresztények gyakorlatában nemcsak egyéneket ke-
reszteltek meg, hanem egész családokat, „házakat” is (ApCsel 10,24kk). Ez azt
is mutatja, hogy a keresztelés mélyen érintett olyan szociális közösségeket is,
mint a család, a háznép, a szélesebb rokonság. Itt kell megemlíteni, hogy az Új-
szövetség nem szolgáltat elegendõ világos adatot a gyermekek megkeresztelé-
se kérdésében, melyet érvként, illetve ellenérvként felhasználva kizárólagos
döntésre juthatnánk. Az azonban a rendelkezésre álló tényekbõl is kitûnik, hogy
a gyermekek megkeresztelése nem ragadható ki a család összefüggésébõl.
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Ma meglepõnek hathat Pál apostol felvetése, hogy „a hitetlen férj meg van szentelve
hívõ felesége által, a hitetlen feleség pedig hívõ férje által, különben gyermekeitek is
tisztátalanok volnának, így azonban szentek” (1Kor 7,14). Az ehhez hasonló szent-
írási kijelentések mindenképp megfontolt mérlegelésre intenek.

A keresztség szentségének teológiai értelmezése

A keresztség sokszínû teológiai tartalmának kibontásánál az Újszövetségben
feljegyzett kezdetek nyújtanak kiindulási pontot: egyfelõl az Apostolok csele-
kedeteirõl írott könyv, másfelõl Pál apostol teológiai fejtegetései, amelyek men-
tén a dogmatörténeti fejlõdés a késõbbiekben is kikristályosodott. A Péter pün-
kösdi prédikációját követõ elsõ keresztelésekrõl – ami egyben az elsõ, jeruzsále-
mi keresztény gyülekezet megszületését is jelentette – bõséges tartalmi kifejtést
is adnak a feljegyzések (ApCsel 2,37–41): „Térjetek meg, és keresztelkedjetek
meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára, és megkap-
játok a Szentlélek ajándékát.”

A keresztelést igehirdetés elõzte meg, amely a Szentlélek pünkösdi kiáradá-
sát követõen hangzott el, s amely hitre indított mintegy háromezer embert.
Mindebben együttesen jut kifejezésre a Lélek által elõidézett esemény és annak hit-
tel való fogadása, ami azután a kereszteléshez vezetett.

Péter felszólítása – „keresztelkedjetek meg Jézus Krisztus nevében!” – az
esemény irányultságát mutatja meg, amennyiben a keresztség Jézus Krisztusra
irányuló életfordulat. Ez az életközösségbe kerülés Jézussal nem kevesebbet jelent,
mint hogy a megkeresztelt magának Jézus Krisztusnak a sorsában részesedik.
Ennek a gondolatnak teljes és mély kifejtését Pál apostolnál találjuk meg (Róm
6,1–11): „a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amikép-
pen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsõsége által, úgy mi is új életben
járjunk” (4. v.). Ennek a változásnak radikalitását éppen a keresztségben ilyen
értelemben megvalósuló sorsközösség adja: „halálból életre keltetek” (Róm 6,13).

A keresztség ugyanakkor a bûnök bocsánata. Az élet megváltoztatása így szo-
rosan kapcsolódik mind a megtéréshez, mind a kereszteléshez. Itt jelenik meg
legmarkánsabban a megtisztulás motívuma, ahogyan Pál apostol is felidézi sa-
ját megkeresztelésének emlékét: „keresztelkedj meg, mosd le bûneidet, segítsé-
gül híván az Úr nevét” (ApCsel 22,16). Ez magától értõdõen jelent egyet az er-
kölcsi megújulással is, hogy azt „a víz fürdõjével az ige által megtisztítva meg-
szentelje” (Ef 5,26).

„...és megkapjátok a Szentlélek ajándékát” – fejezte be Péter a felhívást. A pün-
kösdi események sodra arra figyelmeztet, hogy a Szentlélek mûködése az egy-
házra irányul (létrehozza és közösséggé teszi), miközben a feltámadott Jézus
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Krisztus elevenségét hozza napvilágra a megtapasztalhatóság birodalmában.
Így érthetõ, hogy az Apostolok Cselekedeteiben a rendkívüli, szokatlan voná-
sok leírására kerül nagyobb hangsúly. A keresztség vonatkozásában mindez
azt teszi világossá, hogy a keresztelési aktus mozgató ereje és tere maga a
Szentlélek, aki átjárja és összefogja a történést, ahogyan elhívja, gyûjti, megvilá-
gosítja és megszenteli az egyház közösségét és tagjait is.

A Szentlélek ajándékának elnyerése – vagy ahogyan a pünkösdi mozgalomban
mondják: a „Lélekkeresztség” – a keresztelés megtörténtével való viszonyában igen
változatos képet mutat a Szentírás alapján. Péter pünkösdi prédikációja a kereszte-
léshez köti azt, Kornéliusz házában azonban ugyanõ így nyilatkozik: „Vajon megta-
gadhatja-e a vizet valaki ezektõl, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy meg-
kapták a Szentlelket, mint mi?” (ApCsel 10,47) Ebben az elbeszélésben éppen az a
kiemelt szándék nyilvánvaló, hogy Péternek Isten szándékát kell tudomásul vennie,
amikor vonakodik az evangéliummal a pogányok felé fordulni. Ugyancsak Péter és
János azok, akik viszont Samáriában találnak olyan megtérteket, akikre a Szentlélek
„még nem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére” (ApCsel 8,16).
Ezek a bibliai példák is világossá teszik, hogy a keresztség és a Lélek ajándéka kö-
zötti viszonyban semmiféle automatizmus vagy kizárólagosság hirdetése nem állja
meg a helyét.

A háromezer megtérésérõl és megkeresztelésérõl szóló beszámoló az elsõ
gyülekezet megszületésének a története. A gyülekezeti élet folytatólagos leírása
világossá teszi azt is, hogy a közösség a keresztség által alakult meg, s ezáltal a
Szentlélek a szolidaritás közösségét alkotta meg közöttük. Pál apostol így fogal-
maz: „egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk” (1Kor 12,13).
Ezen az alapon valósul meg a megkereszteltek közösségének, az egyháznak az
összetartozása és tagjainak egyenlõ méltósága, mivel „mindnyájan Isten fiai
vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek
meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,26k)

Az elsõ pünkösdi prédikáció ívéhez szervesen tartozik hozzá az Újszövet-
ség egy másik megközelítése is: miként értelmezhetõ és írható le a keresztség
hatása a megkeresztelt ember életében? A keresztség újjászülõ és megújító fürdõ
– írja Pál apostol (Tit 3,5). Az újonnan születés gondolatát a keresztségre vonat-
kozóan a legmélyebben János evangéliuma bontakoztatja ki: víztõl és Lélektõl
születés (3,5kk), újonnan, illetve felülrõl születés (3,3.7). A keresztség erejét és
jelentõségét, „mûvét” az ember életében az elsõ gyülekezetek – Jézus szavai
szerint – az ember megszületésével tudták nemcsak összemérni, hanem mint-
egy második születésként értelmezni. Ennek az új, lelki embernek a megszüle-
tése természetes módon jelent életújulást is, amely az ember teljes valóját érin-
ti: mind személyes, mind szociális és erkölcsi értelemben.
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A keresztség szentsége az evangélikus teológiában

A reformáció evangélikus teológiájában a keresztség tartalmának tárgyalását,
összefoglalását magánál Luthernél találjuk meg legvilágosabban. Az Ágostai
hitvallás (Melanchthon munkája) ide vonatkozó szûkszavú cikkelye (CA IX)
pusztán ennyit mond: „szükséges az üdvösséghez, és Isten a keresztség által
kegyelmét adja.” A továbbiakban – szintén röviden – a gyermekkeresztség –
egyes reformációs csoportokban erõsen támadott – gyakorlata mellett érvel. Ez-
zel szemben Luther nemcsak kátéiban, hanem egy terjedelmes, a keresztségrõl
szóló igemagyarázatában is kifejtette álláspontját, amely mindmáig alapvetõen
meghatározza egyházunk tanítását és gyakorlatát.

Maga a tény is, hogy sem az Ágostai hitvallás, sem annak védekezõ irata, az
Apológia nem fejtett ki errõl részletes tanítást, mutatja, hogy a keresztség kér-
dése önmagában nem jelentett éles összeütközési pontot a katolikus egyházzal.
A reformátori teológia erõs hangsúlya a keresztségnek az ember Isten elõtti
megigazulásában (bûnbocsánat, megmenekedés a haláltól és ördögtõl, üdvös-
ség) betöltött szerepére sem jelentett az egyház történetében addig ismeretlen
újítást. Ilyen értelemben tehát nem lehet és nem is célravezetõ elválasztanunk
a lutheri állásfoglalásokat a keresztség fentebb részletezett kifejtésétõl, inkább
azt kell számba vennünk, hogy Luther és követõi mely vonásokat emelték ki,
illetve gazdagították teológiájukban.

A Nagy kátéban Luther elõször a keresztelés aktusát vizsgálta meg: a kereszt-
ség „nem egyszerû víz, hanem Isten igéjébe és parancsába foglalt, s ezzel meg-
szentelt víz”, az igét pedig azért rendeli hozzá a vízhez, „hogy megragadhas-
suk benne ezt a kincset”. Ezáltal a keresztség „Isten saját cselekedete”, amit
azonban a megkereszteltnek hittel kell fogadnia, mivel „hit nélkül semmit sem
használ a keresztség”. Az így elrendelt szentség munkája az emberben – a kö-
zépkori teológia szavával: a keresztség „haszna” – a szentírási mondat értelmé-
ben (Mk 16,16), „hogy üdvözítsen”.

Hogy mindez miként is megy végbe, néhány szempont szerint kerül Lu-
thernél kifejtésre. Feltûnõ azonban, hogy nem egyszerûen a keresztséggel kap-
csolatos teológiai tartalmat adja vissza, hanem azonnal alkalmazza is azt a kátét
olvasó – többnyire gyermekkorban – megkereszteltek életére: a keresztség „az
óember megölése, s az újember feltámadása”, amihez azonnal hozzáteszi: „e
kettõnek kell történnie bennünk egész életünkön át. A keresztény élet nem más,
mint mindennapi keresztség: egyszer elkezdtük és mindig benne élünk.” Még
szemléletesebb képpel él, amikor ezt mondja: „A keresztséget mindennapi ru-
hánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk állandóan.”

Sokkal részletesebb kibontakoztatást találunk Luther sermójában (igema-
gyarázatában). A korábban kifejtett hangsúlyok mellett itt megtaláljuk a lelki-
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pásztori értelmezést. Amikor Pál apostol nyomán (Róm 6) kijelenti, hogy a ke-
resztség „a bûnnek való boldog meghalás és Isten kegyelmében való feltáma-
dás”, ismét hozzáteszi, hogy a keresztség egész életre kiható folyamat, amely
végsõ állomását az újjászülés és megszentelés szempontjából csak a földi élet
után érheti el, addig azonban szüntelen küzdelmek között valósul meg és teljese-
dik ki: „csak a halálban lesz igazán teljessé, mert akkor meríttetik bele az ember
igazán a keresztségbe... azért ez az egész élet nem más, mint megszakítás nél-
küli lelki keresztség.” A szentség üdvösséget munkáló hatása tehát az egész ke-
resztény életen át valóságként s nem csupán jelképesen mutatkozik meg: „erõ-
sen kell hinnünk, hogy a szentség nem csupán jelzi a halált és az utolsó napon
való feltámadást, amely által az ember újjá lesz, hogy aztán bûn nélkül örökké
éljünk, hanem ezt már bizonyosan elkezdte és eszközli is.” A küzdelem hang-
súlyozása ugyancsak lelkipásztori megfontolás alapján kap ilyen kiemelt he-
lyet: egyrészt mivel „nagyon tévednek, akik azt gondolják, hogy õk a kereszt-
ség által már egészen megtisztultak”, másrészt azonban a küzdelemben idõn-
ként alulmaradó hívõket biztatja, hogy „ha valaki bûnbe esett, akkor gondoljon
a legerõsebben a keresztségére... boldogan rá kell hagyatkozni.”

Kiemelkedõ lutheri hangsúly a keresztségben a szövetség gondolata: „Isten
itt veled szövetséget köt, és veled egy lesz, kegyelmes és vigasztaló szövetség-
ben.” Olyan szövetségrõl van itt szó, amelyet Isten kezdeményez, s amelyben
a keresztség egyben „külsõ ismertetõjel vagy jelszó” is, amint az ember ezt a
kezdeményezést hívõ bizalommal fogadja. Így lesz ez Isten felõl „a kegyelem
özönvize”, amely „semmivé csak akkor lesz, ha az ember nem hisz a hatásá-
ban.” Ez a megkeresztelttel kötött szövetség egészen személyes jellegû, ameny-
nyiben „Isten minden szentnek az õ különös kegyelmét adta, hogy a maga
módján teljesítse keresztségének követelményét.” Ez azonban figyelmeztetés is
arra, hogy a megkereszteltség tényével a megkeresztelt ne éljen könnyelmûen
vissza.

Nagy jelentõségû még Luthernak az a gondolata, hogy a keresztség – éppen
hatalmas és üdvösséges ereje és munkája által – hálát váltson ki a megkeresztelt
emberbõl. A valóságos életben személyesen is komolyan magára vett kereszt-
ség mellett ennek egyéni és gyülekezeti kifejezése sem szorulhat háttérbe: „ko-
molyan arra kell törekednünk, hogy (a keresztségért) Istennek szívbõl és öröm-
mel, szüntelenül hálát és dicséretet mondjunk.”

A figyelmes tanulmányozás azt is megmutatja, hogy a reformáció lutheri
ága nem a keresztség teológiai újraértelmezésére tette a hangsúlyt, sokkal in-
kább annak kifejtésére, hogy mit jelent az ember egész életére nézve, hogy meg
van keresztelve. Ez a megközelítés nyilván azt a célt szolgálta, hogy ezt a szent-
séget visszaemelje a mindennapi keresztény élet valóságába a gyermekként
megkereszteltek számára. Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy éppen ebbõl a
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megfontolásból tekinti fontosnak az evangélikus egyház a keresztség és a kon-
firmációi oktatás összetartozását. A szentírási ige – „aki hisz, és megkeresztel-
kedik, üdvözül” (Mk 16,16) – fényében a keresztség és a tudatos hit egységét
célozza a konfirmáció. Ez a reformátori értelmezés azt is megvilágítja, hogy Lu-
ther és munkatársai miért nem fordultak szembe a gyermekkeresztség gyakor-
latával, s hogyan törekedtek megválaszolni az ebbõl fakadó kérdéseket. Ebben
ragadható meg világosan, hogy miért tartották hamis és félrevezetõ érvelésnek
az újrakeresztelõk gyakorlatát és a mögötte álló felfogást, amely – máig tartó –
feszültség azonban már az egyháztörténet világába vezet át bennünket.

A keresztség az egyház történetében

A keresztség tartalmának kibontakozását nemcsak a szentség jelentésében rejlõ
gazdagság határozta meg, a mindenkori befogadó közeg számára fontos hang-
súlyokat is megõrizte az egyház- és dogmatörténet. Ez a keresztségnek az a
sokszínû arca, amely a hívek közösségi és személyes életén ismerhetõ meg, s
amelyben már az is látható, miként fogadták ezt a szentséget a mindenkori ke-
resztények.

Az õsegyház korában az apostolok, majd az õ tanítványaik és munkatársaik
munkája nyomán megszületõ gyülekezeteket elemi erõvel járta át a felfokozott
várakozás, amely csak az idõ múlása nyomán, nemzedékek távlatában csillapo-
dott le. Ez a várakozás Jézus Krisztus visszatérésre vontakozó ígéreteinek min-
den pillanatban várható bekövetkezését jelentette, amely természetesen az Is-
ten üdvösséges országának nyilvánvaló beköszöntét is magában foglalta. Ez a
szüntelen, a beteljesedett jövõ (eszkatologikus üdvösség) küszöbén álló lelkület
átjárta a gyülekezetek közösségében a keresztséget is. A szórványban élõ, gyak-
ran hitük miatt üldözött keresztények számára a keresztség felvétele azt is je-
lentette, hogy azzal átléptek Isten üdvösséges országának közösségébe (mely-
nek a keresztények gyülekezeti közössége is része volt), amely a beteljesedésig
ugyan még nem látható formában van jelen, mégis valóságos. Ez természetesen
mélységes elkötelezést is jelentett, amelyet belsõ és külsõ életfordulatnak is ne-
vezhetünk, s amely kifejezésre jutott a liturgiában, amikor a keresztelés elõtt ki-
fejezték az Istennel szemben álló erõkkel való végleges szakítást. Természete-
sen kiemelt hangsúlyt kapott a Szentlélek életet teremtõ és alakító munkája a
keresztségben.

A keresztség súlyát, egyházi jelentõségét emeli ki, hogy az aktust hosszan
tartó felkészítés elõzte meg, amit katekumenátusnak neveztek. A keresztelésre
jelentkezõ egyéneket elõbb egy, az idõk során végül három esztendõsre bõvülõ
oktatásban részesítették. Ennek tartalma magában foglalta az alapvetõ tanítás-
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beli és keresztény erkölcsi nevelést is, s fokozatosan vezetett az alapvetõ isme-
retektõl az egyház lényegi, „szent titkai” felé, melyeket az oktatás végén, a ke-
resztségben és az azt közvetlenül követõ – a gyülekezetbe történt felvételt jelen-
tõ – eukharisztukus közösségben való részesedés elõtt ismerhettek csak meg
(disciplina arcani). A keresztelést az egész gyülekezet jelenlétében húsvét vigí-
liáján tartották.

A keresztség életfordulatot jelentõ vonása komoly követelményeket állított a meg-
keresztelt hívõk elé. Ez nemcsak a felkészítés komolyságában mutatkozott meg, ha-
nem abban az egyházi párbeszédben is, hogy a keresztelés után elkövetett bûnökre
lehet-e feloldozást kapni. A keresztelést tehát egyszerre tekintették a bûnök bocsá-
natának, valamint olyan kezdetnek, amely után a gyülekezet közösségébe felvett
ember mindenkor ellene mond a bûnöknek és kísértéseknek. Éppen ezért az elbukás
jelentõségét nem becsülhették alá. Elgondolkodtató a mai keresztények számára az
is, hogy a 2. században élt Hermász Pásztor címû munkájának álláspontja, miszerint
egyszer (!) a keresztelés után is lehet – mély bûnbánat esetén – bûnbocsánatot nyerni
valamely fõbûnre, enyhe állásfoglalást képviselt. Egyébként azonban végsõ soron a
gyülekezetbõl való kizárást alkalmazták büntetésként.

A keresztségnek az üdvösségbe jutáshoz való szükségességét is hangsúlyozták
(Mk 16,16). Az üldözéseknek azonban gyakran estek áldozatul olyan hitvalló ke-
resztények is, akik még nem részesültek a keresztség szentségében. Az õ esetükben
mártíriumukat tekintették az úgynevezett vérkeresztségnek.

Fontos még megjegyezni, hogy a kereszteléstõl – mely mindenekelõtt még a felnõtt-
keresztséget jelentette – elválaszthatatlan volt a keresztelendõ hitvallása. Ezek a mind-
inkább csiszolt teológiai formába öntött liturgikus hitvallások részben rekonstruál-
hatók a Szentírásból, másrészt a ma is ismert Apostoli hitvallás közvetlen elõzmé-
nyeit is jelentették.

Fordulatot jelentett az egyház életében, amikor a kereszténység elõbb bevett
vallás (313), majd kizárólagos államvallás (391) lett a Római Birodalomban. A ko-
rábban jól körülhatárolható belsõ, tartalmi szembenállás az egyház és a kör-
nyezõ világ között fenntarthatatlannak bizonyult. A – sokszor egyáltalán nem
elkötelezett – tömegek beáramlása az egyházba nemcsak a „végsõ várakozá-
sok” hõfokát apasztotta le, hanem áthidalhatatlan feszültséget teremtett a ke-
resztelés korábbi felfogásával szemben is. Egyrészt az oktatás ezután az aktust
követi, azaz a misztérium megtapasztalása az abban való növekedés elé kerül.
Hangsúlyossá lesz a meghalás-föltámadás motívuma (Róm 6), ami azonban a
bûnbocsánatot is jelenti. Ugyancsak újdonságnak tekinthetõ, hogy a betérõ csa-
ládok gyermekeit is magától értõdõen keresztelték meg a felnõttekkel együtt.
Mindebben azt ismerhetjük fel, hogy az egyház helyzetében váratlanul támadt
fordulat és a keresztelésre jeletkezõk tömege viszonylag gyorsan megoldandó
kihívást jelentett, amelyet az egyház korábbi gyakorlatának és elkötelezésének
az adott helyzetben való újragondolásával úgy kívánt megoldani, hogy a ke-
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resztséget elõször a részesedés titokzatos alkalmává tette – ami mindenekelõtt
a Krisztusban való részesedést jelentette –, majd azt követõen ezt a titokzatos
tapasztalatot kívánta elmagyarázni és elmélyíteni.

Az átmenet feszültségét jelzi az a gyakorlat, hogy a keresztelést mind késõbbre, nem
ritkán a halálos ágyra halasztották a megkeresztelendõk (mint maga Konstantin csá-
szár is). Ennek oka az volt, hogy egyrészt a kereszténység szigorú álláspontja a bûn-
nel szembeni ellenállásáról a keresztséget követõen, másrészt az esetleges elbukás
nyomán történõ kiközösítés sokakat óvatosságra kényszerített. Az a tény, hogy ez a
megfontolás késõbb szinte teljesen kiveszett az egyház gyakorlatából, sajnos azt is
jelzi, hogy a keresztény egyház fegyelme fellazult.

Újabb történelmi fordulat következett a korai középkorban, mely a népvándor-
lás során Európába özönlött népek és törzsek közötti missziós tevékenység kor-
szaka lett. Éppen ezért vált meghatározóvá a keresztség teológiájában Jézus
missziói parancsa (Mt 28,19), melyben az Úr minden nép megkeresztelésének a
feladatát bízta a tanítványokra.

Ez a missziói tevékenység több problémát vetett fel. Egyrészt a beözönlõ germán
törzsek között – a korábbi, óegyházi misszió nyomán – számosan vették fel az ariá-
nus hitvallást, amelyet az egyházi zsinatok hosszas vita és küzdelem után veszélyes
eretnekségként vetettek el (325, 381). E népek újrakeresztelése tehát napirenden volt.

Komoly veszély fenyegette az egyház és a teológia hitelességét, amikor a missziói
parancsot – elsõként Nagy Károly, de késõbb más uralkodók is – a leigázott népek
közötti erõszakos térítésre használták fel. Ez ellen akkor a vezetõ teológusok és fõ-
papok is tiltakoztak. Hamis képet festenénk azonban, ha azt gondolnánk, hogy a té-
rítõk munkájára csak ez volt az általánosan jellemzõ. Legtöbben hosszas nyelvtanu-
lás után fegyvertelenül keresték fel a pogány népeket, s nem ritkán életük elveszté-
sével pecsételték meg szolgálatukat.

Az érett középkorban a keresztségrõl szóló koncepció a skolasztikus teoló-
gia építményébe foglaltan jelent meg. Ennek az értelmezésnek az „ok” és „ha-
tás” közötti feszültség adta meg az alapvetõ irányt. Talán sehol nem érvénye-
sülhetett világosabban a skolasztika ex opere operato elve (azaz: a rítus, a szent
cselekmény erejénél fogva hat a keresztség, melyhez nem szükséges a hit, hogy
a megkereszteltbe bevésõdjék a keresztelés cselekményével a szentség „karak-
tere”). A hit azonban a szentséghez kapcsolódó kegyelem elnyeréséhez elen-
gedhetetlen maradt. Ebbõl következett, hogy a gyermekkeresztséget magától
értõdõ szükségszerûségnek tartották, ellenben nem a hit hangsúlyozása nélkül,
hanem azzal a kiegészítéssel, hogy „a kicsinyek mások által hisznek”.

A középkori skolasztika idején kiteljesedõ gyermekkeresztelési gyakorlat fennma-
radt a reformáció legfõbb irányzataiban, így az evangélikusságban is, de tartalmi
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megközelítése természetesen jelentõsen megváltozott. Fentebb már jól láthattuk,
hogy maga Luther is lényegében magától értetõdõen indult ki abból, hogy az akko-
ri egyház tagjai gyermekként részesültek ebben a szentségben, annak tartalmát te-
hát ennek megfelelõen kellett a reformáció teológiája szempontjából újra kifejteni.
Ebben természetesen teljesen eltûnt az ex opere operato jelleg, és a hit szükségessé-
gének hangsúlyozása alapvetõvé vált. A gyermekkeresztség fenntartása mellett
azonban nemcsak az szólt, hogy például a „mindennapi keresztség” tanításával így
is át tudták hidalni az aktus és a személyes hit közötti távolságot, hanem annak el-
kerülése is, hogy a keresztséget másodszor is kiszolgáltassák felnõtt korban, aho-
gyan azt a radikális újrakeresztelõk hirdették. A keresztség másodszori felvétele, il-
letve kiszolgáltatása ugyanis kétségbe vonná az elsõ keresztelés „érvényességét”,
azaz a keresztségben rejlõ szentségi tartalmat, s egyoldalúan a befogadó hitére teszi
a hangsúlyt: „nem azon van a fõ hangsúly, hogy hisz-e vagy nem hisz az, akit ke-
resztelnek... mert a hitem nem alkotja, hanem befogadja a keresztséget” – mondja
Luther „kissé éles különbségtétellel” a keresztségrõl tartott igemagyarázatában. Eb-
bõl következik, hogy „ha százszor is vízbe merítkezünk, az sem több az egy kereszt-
ségnél”. Így mondja ki a végsõ álláspontot az Ágostai hitvallás (IX): „a gyermekeket
meg kell keresztelni. Mikor ezeket a keresztség által Istennek felajánljuk, Isten õket
kegyelmébe fogadja.”

A gyermekek megkeresztelése hátterében különbözõ megfontolásokat találha-
tunk. Egyrészt az evangéliumi kijelentést: „aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül,
aki nem hisz, elkárhozik” (Mk 16,16), melynek alapján a keresztség szükségessége
az üdvösség eléréséhez kezdettõl fogva jelen volt az egyházi gondolkodásban. Nem
véletlen, hogy a középkor folyamán a magas gyermekhalandóság tényét ott kell lát-
nunk a keresztelési gyakorlat mögött. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a kon-
stantini fodulattól (313) egészen a közelmúltig az egyház „népegyházi keretekben”
gondolkozhatott, s ebben a gyermekek megkeresztelése felelt meg leginkább a kiala-
kult és egyben fenntartható gyakorlatnak – kérdéseket és kételyeket inkább csak a
missziós tevékenység során, illetve az egyházzal szembeni tudatos konfrontáció
útján fogalmaztak meg, azaz éppenséggel kívül a már kiépült népegyházi struktú-
rán. Harmadszor megemlíthetjük az evangélikus reformáció által is használt érvet a
gyermekkeresztséget elvetõkkel szemben: „hogy Isten valóban helyesli a gyerme-
kek keresztségét, annak bizonysága az, hogy Isten az így megkeresztelteknek a
Szentlelket adja. Mert ha ez a keresztség hatástalan lenne, senki sem kapná meg a
Szentlelket, senki sem üdvözülne, végeredményben tehát nem lenne egyház sem.”
(Apológia IX)

A reformáció egyre nagyobb megosztottságot mutató táboraiban a kereszt-
ség is eltérõ megítélés alá esett. Kálvin (akárcsak Zwingli) – szemben a katoli-
kus és evangélikus állásponttal – ugyan elvetette a keresztség szükségességét
az üdvösséghez, mégis azt tekintik a látható egyház közösségébe való felvétel
jelének, amely mintegy az Istennel érvényes szövetség pecsétje azok számára,
akik – a kiválasztás által – Krisztus lelki testének is tagjai. A keresztség a Krisz-
tussal való egyesülés jele, másrészt mint a bûnök bocsánata a megszentelõdés
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alapja is. Kálvin és Zwingli is kitartottak a gyermekkeresztség mellett, tudatos
konfrontációval az újrakeresztelõkkel szemben.

Ez utóbbiak mindenekelõtt német nyelvterületen hatottak (Zürich, Münster),
s a keresztelésben a megkeresztelendõ belsõ döntését, külsõ jellel való megjelö-
lését, valamint a belsõ megszentelõdést elõsegítõ jelleget hangsúlyozták: azaz
végletesen az individuum felé torzították annak tartalmát, amely – kimondva,
kimondatlanul – a szentségi jelleget is kétségbe vonta. Ennek hátterében egyfaj-
ta általános rajongó vallásosság állt, melyet erõs spiritualizmus és a végsõ (apo-
kaliptikus) várakozásokra fogékony túlfûtöttség jellemzett (ez volt a sokszor
szélsõségesen individualista vallásosság és kiválasztottságtudat táptalaja).

Hasonló úton jártak a 18. század radikális pietistái is, akik számos újrake-
resztelõ gyülekezetet is alapítottak. Elképzeléseik középpontjában egy olyan
„lelki egyház” állt, melyhez az egykor újrakeresztelést követelõk túlfûtöttsége
és spiritualizmusa ismét életre kapott. Ebben a keresztség mindenekelõtt a bel-
sõ meggyõzõdés és radikális elkötelezés külsõ jelévé silányult. Radikális pro-
testantizmusuk nem ritkán keveredett a középkori misztika néhány túlfûtött
elemével is.

A keresztség történetében a felvilágosodás hatása is mély nyomot hagyott.
A racionális megközelítés a teológiai tudományosság terén belülrõl, a társada-
lomnak és a kultúrának az egyház intézménye és gyakorlata iránti (túl)raciona-
lizált felfogása pedig kívülrõl nehezítették meg a keresztségnek mint misztéri-
umnak a megközelítését. Ennek következtében tartalmi gazdagságából – a teo-
lógusok zárt körén túl – egyre szûkebb és szárazabb összefoglalások születtek,
s ez kétségtelen nyomot hagyott a keresztelés egyházi gyakorlatán is. Hiszen a
keresztségnek mind a mai egyházi gyakorlatban, mind a megkeresztelt töme-
gek életében tapasztalható válsága mögött nemcsak a szekularizmus elsöprõ
ereje ismerhetõ fel, hanem az embernek az életrõl, a környezõ világról, nem
utolsósorban pedig Istenrõl és önmagáról alkotott képének – gyakran igen torz
– változása is, amely a ma sok tekintetben válságát élõ felvilágosult eszmerend-
szeren alapul.

Párbeszéd a keresztségrõl

A keresztség történelmi útjának áttekintése felõl érkezve meg a mához, õszinte
számvetés után ki kell mondanunk: akár a keresztséggel kapcsolatos ismeretek
általános hiányára, akár a keresztelés mai egyházi gyakorlatára nézve sokrétû
válságról beszélhetünk. Az okok további elemzése helyett álljon itt beszédesen
mindössze annyi, hogy a keresztség elszáradásának tapasztalata sürgetõvé te-
szi, hogy új viszonyba kerüljünk magával a szentséggel – amelyrõl valljuk,
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hogy önmagában sem elhalt, sem kiürült nem lett – és a keresztség körül egy-
mással: megkeresztelt emberek megkereszteltekkel, megkereszteltek a kereszt-
ség iránt érdeklõdõ meg nem kereszteltekkel. Ennek pedig egyetlen módja a
párbeszéd, melyben feltárulhat a szentség belsõ gazdagsága, és amelynek nyo-
mán újra elfoglalhatja méltó helyét a mai egyházi és liturgikus gyakorlatban. A
következõkben – e cél szolgálatában – a mai párbeszéd néhány lehetséges kiin-
dulási pontját járjuk körül. 

KERESZTSÉG: SZOLIDARITÁS
Amikor Jézus Krisztus nyilvános szolgálatának kezdetén megkeresztelkedett a
Jordán folyó vizében, az nem a megtérés és bûnbocsánat Keresztelõ János által
hirdetett keresztsége volt – hiszen Jézus Krisztus maga nem ismert bûnt –, ha-
nem közösségvállalás a bûn és a végsõ pusztulás terhe alatt szenvedõ ember-
rel, illetve emberiséggel. Ezért magától értõdõ, hogy a keresztelés nyomán az
ember felvétetik ebbe a szolidáris közösségbe Jézus Krisztussal és általa Isten-
nel, aki éppen az õ megkeresztelésénél erõsítette meg ezt a közösséget: „Ez az
én szeretett fiam...” (Mt 3,17) Ebbõl azonban az is következik, hogy ebben a tel-
jes szolidaritásban, az egy keresztségben való részesedés által minden ember
egymással is szolidáris közösségbe kerül, ennek a szolidaritásnak a közössége
pedig az egyház, amely a megkeresztelt emberekbõl áll. Ez a szolidaritás – ter-
mészete szerint – az élet egészében megvalósul.

KERESZTSÉG: MISZTÉRIUM
A keresztség szentsége lényege szerint misztérium (hittitok), amely a Szentlé-
lek teremtõ, megelevenítõ munkájának sodrában halál és élet küszöbén áll.
Szent titok, hiszen Isten mélységeibe vonja bele az embert, amikor bûnbocsá-
natban, újjászületésben, szeretete közösségében, végsõ soron pedig örök üd-
vösségében részesíti. Olyan hittitok, amely a misztérium természete szerint
meghaladja a tapasztalati világ valóságát, de a részesedés által mégis valósá-
gosnak bizonyul. Amikor ezzel találkozik az ember, magával a kegyelmes és
szeretõ Istennel találkozik.

KERESZTSÉG: TÛZ ÉS VÍZ
A keresztség a vízhez társuló ige, ugyanakkor Isten Szentlelkében való részese-
dés, akit – pünkösdi leszállása óta különösen is – gyakran jelképeznek tûzzel.
A tûznek és víznek ez az összetartozása az emberi létezés teljességére irányul,
amennyiben Isten a (materiális) testként és lélekként, szellemként létezõ ember
egészének felkínálja az üdvösség szövetségét. Erre akkor is fontos felfigyelni,
ha valljuk, hogy testünknek bûneink miatt ismét porrá kell lennie, lelkünk pe-
dig a földi életben folytatott küzdelem után érheti csak el az üdvösség zavarta-
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lan nyugalmát, békéjét (szombatját) Istennél. Ugyanakkor arra is emlékezteti az
embert, hogy a keresztség mind a belsõ és lelki, mind a külsõ és materiális éle-
tére vonatkozik – mindkettõt a halálra ítélt állapotból Isten eleveníti meg.

KERESZTSÉG: HALÁLBÓL ÉLETRE
Halálból életre – a keresztségnek ez a világos iránya emeli ezt a szentséget a
legnagyobb méltóságra Isten és ember kapcsolatában. Isten egyértelmûen kife-
jezett akarata, hogy nem akarja az ember halálát, hanem hogy megtérjen és él-
jen, hatalmas támadás a halál, a pusztulás és az azt okozó mindenféle bûn és
erõ ellen. A keresztségben tehát Isten a halál elleni szövetségbe hívja el, illetve
hívja be az embert, aki azontúl a szolidaritás egyházi közösségében az élet szol-
gálatára kötelezi el magát. E küzdelemben, amelyre maga a keresztség is köte-
lez, Isten a már megszerzett gyõzelem áldásaiban részesíti az embert, amennyi-
ben a keresztelés során – a vízbe merülés szimbólumával – Jézus Krisztus halá-
lában részesít, hogy azután igéjével új, Krisztus gyõzelmes feltámadása által
napvilágra jött életre szólítson elõ.

KERESZTSÉG: KERESZTÉNY NÉVADÁS
A névadás mozzanata mindmáig elevenen kapcsolódik a keresztséghez, koráb-
bi sokszínû keresztény tartalma azonban igencsak elszegényedett, pedig ez
nem puszta névadás, illetve az újonnan megkeresztelt név szerinti bemutatása
a többi megkeresztelt egyháztagnak. A szentírási hagyományból fakad az az
õsi tapasztalat, hogy aki meg tud nevezni valakit vagy valamit, az lényege sze-
rint felismerte, megismerte az elnevezett személyt, tárgyat stb. Ilyen értelem-
ben tehát birtokába kerített valamit annak lényegébõl, s így hatalmában, képes-
ségében áll megneveznie. Maga Isten is többször adott nevet kiválasztott em-
bereknek, akiknek az életét ezzel állította új irányba és szolgálatba (1Móz
17,1–8; 35,9–12; Ézs 43,1; Mt 16,13–20). A keresztelési névadás szimbolikus tör-
ténés, mert a név kimondásával Isten mintegy birtokába veszi a megkeresztel-
tet. (Az egyház ilyenkor azért könyörög, hogy a megkeresztelt neve az Élet
Könyvébe is be legyen írva az utolsó napon.) Ezt a tradíciót – habár az egyházi
hagyományhoz szorosan köthetõ – elhomályosította az a gyakorlat, hogy ke-
resztény szentek nevét adták a gyermekeknek, ezzel mintegy biztosítandó a
megnevezett szent pártfogását és védelmét.

KERESZTSÉG: FELNÕTTEKNEK ÉS GYERMEKEKNEK
A keresztség története megmutatta, hogy a felnõttek, illetve a gyermekek meg-
keresztelésének gyakorlata szoros összefüggésben van az egyház mindenkori
helyzetével. Népegyházi keretek között (ahol a keresztség szociális szerepe is
jelentõsen megnövekedett) hosszú évszázadok óta a gyermekkeresztség gya-
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korlata vált általánossá. E keretek mai összeomlása gyakran veti fel újra e gya-
korlat jogosultságának kérdését.

Fontos kimondani, hogy a gyermekkeresztség dolgában a Szentírás nem
szolgál perdöntõ érvekkel egyik álláspontnak sem: semmilyen formában nem
veti el, de nem ad egyetlen kifejezett tájékoztatást sem kisdedek megkereszte-
lésérõl. Ez arra utal, hogy az egyház jó úton jár, akár felnõtteket, akár gyerme-
keket keresztel. Ehhez azonban figyelembe kell venni számos körülményt.

A gyermekkeresztség elválaszthatatlan összefüggésben áll a megkeresztelen-
dõ kisded családjával, hiszen feltételezi azt, hogy a gyermek nevében a szülõk,
keresztszülõk tesznek vallást hitükrõl, melyben az egyház annak biztosítékát
látja, hogy körükben az idõ múltával mind a keresztény tanítást, mind a keresz-
tény példamutató életet megismerheti a gyermek. Ha erre nincsen belátható re-
mény, a keresztelést célszerû akkorra halasztani, amikor e feltételek létrejön-
nek, ellenkezõ esetben minden felelõsség az egyházra, illetve magára a keresz-
telést végzõre hárul.

Ennek nyomán azonban – tekintettel a bibliai alapokra, az egyháztörténet
tanúságára és az egyházat övezõ társadalmi környezetre – nyitottságot kell ki-
alakítani a felnõttek keresztelésének gyakorlata felé is, ami részben a felkészí-
tés, részben a liturgikus formák újragondolását is jelenti.

KERESZTSÉG: AZ ÖKUMENIKUS EGYSÉG KÖTELÉKE
Az elmúlt másfél évszázad érlelte meg a keresztény felekezetek közötti párbe-
széd, az ökumené igényét és gyakorlatát. Ennek máig legnagyobb eredménye,
hogy a keresztség szentségének kiszolgáltatását a számottevõ keresztény fele-
kezetek kölcsönösen elismerik. Mivel az egyház a megkeresztelt emberek kö-
zössége, a keresztség köteléke arra kötelezi a szétszakadozott kereszténységet,
hogy ennek fényében vizsgálja az egymással összekötõ és egymástól elválasztó
kérdéseket, hiszen a keresztség nem emberi találmány, hanem Isten által elren-
delt, ezáltal igéjével egybekötött szentség, amely létrehozza a megkereszteltek
valóságos közösségét az Egyházban. Ezért minden keresztelés – a magunké is
– erre a kötelességre emlékezteti a keresztényeket.

A KERESZTSÉG: MEGHÍVÁS KÜLDETÉSRE (II. JÁNOS PÁL)
A keresztség az üdvösség ígéretét hordozza, tehát még nem a célbaérkezés, ha-
nem sokkal inkább egy új élet kezdete, melynek távlata egyszerre teszi fontossá
a megérkezést és az addig vezetõ lépéseket egyaránt. A keresztség ajándékának
egész gazdagságát megkapjuk Istentõl, melybõl a keresztség vize – lelki érte-
lemben – mindennapi éltetõ vízzé válik a tanítványságra. A keresztség tudatos
hittel vállalása a szentség egész tartalmával való bátor élésre és az arról való ta-
núskodásra ad felhatalmazást. Az Istennel szövetségben élt élet pedig önmagá-
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ban is küldetés a világban. Mivel „újjászülõ és megújító fürdõ” ez (Tit 3,5), élõ
vize nemcsak a keresztény embernek, de a megkereszteltek közösségének (egy-
ház), sõt az egész világnak felüdülést hoz. A keresztség tehát Isten hívó szava
minden emberhez a keresztény életben rejlõ küldetésre.
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Keresztség Mai üzenet Mai kihívás
Szolidaritás Jézus Krisztus, a Megváltó

megkeresztelésével bûntelenül
is szolidaritást vállalt a bûnös
emberekkel, emberiséggel.

Mit jelent számunkra ez a felénk
irányuló isteni szolidaritás? Mit je-
lent, hogy a keresztségben egy-
mással is szolidáris közösségbe lé-
pünk?

Misztérium (hittitok) A keresztség szent titok, mely-
ben Isten erejénél fogva meg-
haladja a tapasztalati világ va-
lóságát is.

Milyen tapasztalati és azon is túl-
mutató ereje van ma a keresztség-
nek? Miben érhetõ tetten e hittitok
ereje?

Tûz és víz A keresztség tûz (Szentlélek) és
víz, amely egyaránt szól a testi
és lelki – tehát a teljes – em-
bernek.

Mi a keresztség mai üzenete az
ember testi-lelki megváltásra és
megújulásra szorultságáról?

Halálból életre A keresztség iránya mindig a
halálból az életre vezet, Jézus
Krisztus gyõzelmébe von be.

Miként üzen hadat a keresztség a
halál erõinek? Miként segíthetjük
egymást – megkeresztelt emberek-
ként – az ezek elleni küzdelemben?

Keresztény névadás A keresztségben Isten nevün-
kön és személyesen szólít meg
minket.

Mit jelent a megkeresztelt számára
Isten megszólító szava?

Felnõtteknek és
gyerekeknek

A keresztségben egyaránt ré-
szesülhetnek felnõttek és gyer-
mekek a Szentírás és az egy-
ház története alapján is.

Elég nyitott-e a gyülekezetünk és
egyházunk, hogy mind a gyerme-
kek, mind a felnõttek keresztelését
elfogadja és gyakorolja? Ki viseli a
keresztséggel járó felelõsséget?

Az ökumenikus
egység köteléke

Az Atya, Fiú és Szentlélek
nevére történt keresztséget a
kereszténység döntõ részét je-
lentõ történelmi egyházak köl-
csönösen elismerik.

Mire kötelezi a megkereszteltek
közösségét ez a kölcsönös elisme-
rés a gyakorlati életben, az öku-
menikus párbeszédben?

Meghívás külde-
tésre

A keresztség gazdag ajándék,
amely a megkeresztelt ember
egész életét átjárhatja.

Mit jelent a mai világban a keresz-
tény ember küldetése?Miben segít
ennek megértésében a keresztség
gazdag tartalmának újra felfedezé-
se?

FELDOLGOZÁST SEGÍTÕ KÉRDÉSEK
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Luther Márton: Bûnbánat, keresztség, úrvacsora. Három sermo a szentségekrõl. Ma-
gyar Luther füzetek 4. Magyarországi Luther Szövetség. 1994.

D. Dr. Prõhle Károly: A hit világa. Gyõr. 1948.
Schneider, Theodor (szerk.): A dogmatika kézikönyve. II. Vigilia Kiadó. Budapest. 1997.

Úrvacsora

Krisztus lelke, kifogyhatatlan gazdagságod által szentelj meg engem!
Krisztus teste, önfeláldozó szenvedésed által üdvözíts engem!
Krisztus vére, szívednek rám áradó melege által ihless meg engem!
Krisztus kínszenvedése, azzal az erõvel, amellyel kínjaidat elviselted, erõsíts meg engem!
Óh, édes Jézus, mert te olyan végtelenül jó vagy, hallgass meg engem!
Sebeid mélyén, mert az biztos menedék nekem, rejts el engem!
Gonosz ellenségtõl – mert másképpen legyõznek – oltalmazz engem!
Halálom óráján, amikor szívem remeg a félelemtõl, szólíts magadhoz engem!
S mert kezdettõl fogva szerettél, vonzz magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérjelek

téged, Uramat, Istenemet, mindörökké. Ámen.
(Loyolai Ignác (1491–1556) imája nyomán P. Lippert)

Veled ajándékozom meg magam a kacsintásomban és szomorú sóhajomban; a szívem ka-
cagásában és a lelkem könnyeiben; a lábam ritmusában és a hallgatásom csöndjében.
Uram, veled ajándékozom meg magam.

Veled ajándékozom meg magam a megtartott ígéreteimben és a megbocsátott sértése-
imben; a megosztott örömhírben és a megõrzött titokban; a nagyszerû dolgokra emléke-
zésben és a megbocsátott bûnök elfelejtésében. Uram, veled ajándékozom meg magam.

Veled ajándékozom meg magam a fiatalokban, akik mellé kuporodok és az idõsekben,
akikkel együtt üldögélünk; a még meg nem születettekben, akikért imádkozom és a hal-
doklókban, akikkel együtt imádkozom. Uram, veled ajándékozom meg magam.

Veled ajándékozom meg magam a dalokban, amelyeket komolyan veszek, a csendes
szünetekben, a különleges pillanatokban, és amikor életem rábólint akaratodra; és mégis
veled ajándékozom meg magam a dadogó imádságban, a sokáig elhúzódó kétségekben, a
lélek kiszáradt napjaiban és az ellentmondó reményekben. Veled ajándékozom meg ma-
gam.
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Veled ajándékozom meg magam a föld szépségeiben és egy fakereszt csúfságában; a
négy évszak teljességében és a kert üres sírjában; a gyengék melegségében és a hatalma-
sok elutasító tekintetében; Isten népének közösségében és a távoli helyek egyedüllétében;

S néha, amikor egy kõfalba ütközöm, megajándékozom magam veled, aki ott imád-
kozol a túloldalon: Atyám, a te irántam érzett szereteted legyen meg bennük is, hogy én
is bennük lehessek és õk is mibennünk.

(A Iona közösség egyik liturgikus imája nyomán Rozs-Nagy Szilvia)

VASÁRNAPI ÉS HÉTKÖZNAPI KERESZTÉNYSÉG
Keresztény vagyok. Szinte a templomban nõttem fel. A legtöbb barátom hívõ keresz-
tény. Együtt járunk bibliaórára és énekkarra, sõt csütörtök esténként van egy imacso-
portunk is. Számomra az életnek az örök életre készülés ad értelmet. Szerintem Isten
azért teremtette a világot, hogy azt megváltsa, és így kegyelme mindenki elõtt nyilván-
való legyen. Az olyan dolgok, mint politika, környezetvédelem, gazdaság nem igazán
érdekelnek. Ezek ugyanis pusztán világi dolgok. Az embernek inkább a lelki dolgokkal
kell törõdnie, hiszen egyedül ezek, amik számítanak. Az úrvacsora nagyon fontos szá-
momra, arra emlékeztet, hogy Jézusnak mennyit kellett szenvednie értünk itt a földön.

Keresztény vagyok. A középiskola végéig folyton templomba jártam, no meg ifjú-
ságira. Késõbb azonban tele lettem kérdésekkel, amelyekre leginkább az egyházon kí-
vül találtam választ. Rájöttem, hogy a betegségeket az orvosok gyógyítják, és a gazda-
sági növekedést a kutatás segíti elõ, s nem az ima. Jobban érzem magam egy moziban
vagy kávéházban, mint a gyülekezetben. Ráadásul mostanában, ha betévedek a temp-
lomba, gyakran feldühít, vagy kiábrándít, amit ott hallok. Szívesebben önkénteskedem
egy szekuláris jótékonysági vagy nonprofit szervezetnél, mint az egyházban, mert ott
azt érzem, hogy tudok változtatni valamit a világon. Istenre fõleg a természetben gon-
dolok, a rákos édesanyám ágya mellett viszont úgy érzem, hogy Isten valahol nagyon
messze kell legyen, ha megenged ekkora szenvedést.

Keresztény vagyok. A legtöbb vasárnap elmegyek az istentiszteletre. Jólesik halla-
nom a kedves énekeket, és itt találkozom a legjobb barátaimmal is. Az úrvacsora és a
húsvét sokat jelent nekem. A bûnbocsánat és a feltámadás erõt ad. Hiszek Krisztusban.
Amúgy biológiatanár voltam, de most a Környezetvédelmi Minisztériumban dolgo-
zom. Életem e két területét viszont nagyon nehezen tudom csak összeegyeztetni. A
munkahelyemen kötelességemnek érzem, hogy tanúságot tegyek a hitemrõl, de az
csak nevetség tárgya lesz a régimódi szavak miatt. Vasárnap meg a prédikáció úgy
szól, mintha e világ eseményei és a tények nem is lennének. Szoktam pénzt küldeni a
templomi gyûjtéskor az árvízkárosultak megsegítésére, de tudom, hogy ha a kormány
nem lép közbe, ez a csekély segítség mit sem ér. Nem találom a kapcsolópontot e két
világ között. Te megtaláltad?

Nem vagyok keresztény. Hogy mit jelent nekem a kereszténység? Ezt azért nehéz
összefoglalni egy pár szóban. Gyakran vonz a misztikája, például mikor kirándulásaim
alkalmával beülök egy-egy félhomályos, színes üvegablakos templomba. Az egyházi
megnyilvánulások néha tanulságosak, de leginkább távoliak. Az istentiszteleten pedig
mindig homályos maradt, hogy miért fontos a keresztényeknek, hogy úrvacsorát ve-
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gyenek, s hogy ez miért jelent mégis mást mindegyiküknek. A legfurcsább persze az,
hogy észben kell tartaniuk, hogy milyen templomban vannak, mert egyik helyen ve-
hetnek, míg a másikban el vannak tiltva tõle.

Az úrvacsora eredete 

„Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik:
»Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem elõtt megegyem veletek ezt a húsvéti vac-
sorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebbõl a húsvéti vacsorából, amíg
csak be nem teljesedik ez az Isten országában.« Azután vette a poharat, hálát adott, és
ezt mondta: »Vegyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem
iszom mostantól fogva a szõlõtõ termésébõl, amíg el nem jön az Isten országa.« És vette
a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: »Ez az én testem, amely
tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.« Hasonlóképpen vette a
poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: »E pohár az új szövetség az én
vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.«” (Lk 22,14–20; L. még: Mt 26,20–29 és Mk
14,17–25)

A keresztények az úrvacsora elõképét látják mind a páskavacsorában, ahol Izra-
el egyiptomi fogságból való szabadulására emlékeznek, mind a Sínai-hegynél
elköltött szövetségi eledelben (2Móz 24). Az úrvacsora az egyház új páskava-
csorája és az új szövetség étele, amit Krisztus ad a tanítványainak. 

Az utolsó vacsora liturgikus étkezés volt, ahol Jézus szimbolikusan cseleke-
dett és beszélt. Következésképpen az eukharisztia szent étkezés, ami látható jelek-
kel közvetíti felénk Istenk szeretetét, ami Jézus Krisztusban testté lett; a szerete-
tet, amivel Jézus mindvégig szerette az övéit (Jn 13,1). Az úrvacsora ünneplése
mint az egyház alapvetõ és lényegi cselekedete az egyház istentiszteleti kereté-
ben történik.

Az úrvacsora sosem áll magában. Nem pusztán az istentisztelet liturgiájá-
nak egy része, annak a vége felé, hanem mindig egy folyamat, mely az élet egé-
szén vonul át. Valahonnét indulunk, valahonnét kilépünk, valahonnét kiszaba-
dulunk, mert valami értékesebbre, szabadabbra, jobbra leltünk, valami felé tar-
tunk, s valamit el akartunk érni. Az úrvacsora pedig olyan ezen az úton mint
jól elhelyezett források sora, ahol megpihenünk, erõt nyerünk, mert étel, ital és
társaság vár minket.

Az úrvacsorának több elnevezése is létrejött a történelem folyamán. Az eu-
kharisztia név az, amit ökumenikus liturgiákon leginkább használunk, amit
szinte minden keresztény közösség hisz és elfogad. Az eukharisztia görög szó,
hálaadást jelent, s a liturgia központi imádságára utal, melyben hálát adunk Is-
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tennek a köztünk végbevitt teremtõ és megváltó munkájáért. A többi elnevezés
más és más részét emeli ki ennek a csodálatos és összetett rítusnak: úrvacsora,
a kenyér megtörése, oltáriszentség, szent asztalközösség, szentáldozás, isteni
liturgia, mise.

Az úrvacsora jelentése 

„Az oltáriszentség Jézus Krisztus Urunk valóságos teste és vére kenyérben és borban,
melyet Krisztus maga azért rendelt, hogy azt mi, keresztények együk és igyuk.” (Luther
Márton: Kis káté)

Az úrvacsora szentség. Isten látható, tapintható, ízlelhetõ jelenléte a minden-
napjainkban. Találkozási pont. Krisztus testének és vérének közösségében min-
den keresztény a megváltás ajándékának lesz részese. Az úrvacsorában, a ke-
nyér evésében és a bor ivásában ugyanis Krisztussal válunk egy közösséggé.
Teste testünkké, vére vérünkké, élete életünkké, halála halálunkká, feltámadása
feltámadásunkká lesz. 

E vacsorának Isten maga is cselekvõ résztvevõje azáltal, hogy Krisztus élõ
valóságként lehet jelen közöttünk, és testének minden tagját, vagyis minket, a
benne hívõket önmagához vezet. Mindig lehetõséget ad, hogy életünket Krisz-
tus tanítása szerint irányítsuk, mindennapi életünk részévé váljék az a békes-
ség és szeretet, mely az Istenben lakik. Krisztus testének minden egyes megke-
resztelt tagjának bûnei bocsánatát ígéri (Mt 26,28), és az örök élet fedezetét (Jn
6,51–58) nyújtja. 

Habár az úrvacsora alapvetõen egyetlen, teljes esemény, az alábbiakban a
következõ részei szerint tárgyaljuk: hálaadás az Atyának, Isten országának la-
komája, megemlékezés Krisztusról, a Szentlélek segítségül hívása és a hívõk
közössége. 

HÁLAADÁS AZ ATYÁNAK 
Az úrvacsora Isten munkájának a hirdetése és ünneplése. Hatalmas hálaadás min-
denért, a teremtés véghezviteléért és befejezéséért, a megváltásért és megszen-
telõdés útján vezetésért; mindenért, amit Isten véghezvitt az egyházban és a
világban és mindenért, amit Isten végrehajt majd, amíg elhozza országának tel-
jességét. Az úrvacsora tehát tulajdonképpen áldás, mellyel az egyház Isten
minden jótéteményéért kifejezésre juttatja háláját.

Az úrvacsora hálaáldozat, melyet az egyház az egész teremtett világ nevében
ajánl fel. A világ ugyanis jelképesen megjelenik minden úrvacsorában: a ke-
nyérben és borban, a hívõ emberekben s a minden emberért és önmagunkért
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felajánlott imában. Krisztus e hálaáldozatban önmagában egyesíti a híveket, és
imáikat saját közbenjáró imájába foglalja bele. A hálaáldozat csak Krisztusért,
Krisztussal és Krisztusban lehetséges. 

ISTEN ORSZÁGÁNAK LAKOMÁJA
„– Hogyan tehet a testi evés és ivás ilyen nagy dolgokat? – Nem az evés és ivás teszi,
hanem ezek az igék: »Érettetek adatott«, és »Kiontatott bûnök bocsánatára«. A testi evés
és ivás mellett ezek az igék alkotják a szentség fõ részét. Aki hisz ezeknek az igéknek, az
elnyerte azt, amit ezek hirdetnek és hangoztatnak, ti. a bûnök bocsánatát.” (Luther
Márton: Kis káté)

Az úrvacsora jelenvalóvá teszi Isten megígért uralkodását, azt a látomást, hogy
Isten lesz minden mindenekben. Az uralkodás egyik legfõbb jele a teremtett
világ megújulása. Ezen megújulás látható módon fedezhetõ fel ott és akkor,
ahol és amikor az emberek az igazságosságban, szeretetben és békében része-
sednek és ezekért munkálkodnak. Az úrvacsora ünnep, amikor az egyház hálát
ad Istennek ezekért a jelekért és várja Isten országának a kiteljesedését az egész
világban.

A világ, aminek a megújulás ígéretét adták, jelen van az egész úrvacsorai ün-
neplésben: az Atyának szóló hálaadásban, ahol az egyház az egész teremtés ne-
vében beszél; Krisztus életére és megváltó mûvére emlékezésben, ahol az egy-
ház a nagy Fõpappal és Közbenjáróval egyesülve imádkozik a világért; a Szent-
lélek ajándékait kérõ imában, ahol az egyház mindenek megszentelõdéséért és
új teremtésért könyörög. 

Az úrvacsora lakomájában Krisztus összegyûjti, tanítja és táplálja az egyhá-
zat, melynek határai túlnyúlnak téren és idõn. Krisztus az, aki meghív az étkezés-
re és aki elnököl a vacsorán. Krisztus testének tagjai kibékítve az úrvacsorában
a békítés szolgálatára és a feltámadás tanúskodására vannak elhíva. Most, amikor a
keresztények nem tudnak teljesen eggyé válni, mert megfosztották magukat at-
tól, hogy ugyanazon asztal köré gyûljenek össze, hogy ugyanazt a kenyeret
egyék, s ugyanabból a pohárból igyanak, a missziói tanúságtételük erõsen
meggyengült mind egyéni, mind pedig közösségi szinten. 

Jézus bûnösökkel és paráznákkal találkozott és vállalt asztalközösséget földi
szolgálata alatt. A keresztények az úrvacsorában tehát szolidaritásra vannak el-
híva, hiszen amennyiben Mesterüket követik, életközösséget kell vállalniuk a
kirekesztettekkel, munkálkodniuk kell Isten országának eljövetelén. A keresz-
tények legfõbb feladatát maga az úrvacsoravétel tanítja meg, s emlékeztet ben-
nünket folyamatosan: Krisztus szeretetének jeleivé kell válnunk a világban. 
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Tennivalóink: eukharisztikus megújulás
A keresztény hitet elmélyíti az Úr vacsorájának ünneplése. Ezért az úrvacsorát
minél gyakrabban kell ünnepelni. Luther Márton szerint Krisztus azért is kí-
vánja (a szentség) gyakori élvezését, hogy róla megemlékezzünk, s az õ példája
szerint gyakoroljuk magunkat a keresztény közösségben.

Mivel az eukharisztia Krisztus feltámadását ünnepli, helyénvaló, hogy leg-
alább minden vasárnap ünnepeljék az istentiszteletek keretében. Mindent ke-
resztényt bátorítani kell, hogy gyakran vegyen úrvacsorát, vagyis Isten
népének szentségi étkét.

� Milyen módon fejezi ki az egyház a köszönetét az Istentõl kapott áldásokért?
� Miként erõsítette meg a gyakoribb úrvacsoravétel az Isten szeretetébe vetett bizal-

mát?
� Mi a feltámadott Krisztus szerepe az úrvacsorai hálaáldozatunkban? Hogyan nyer

mindez kifejezést az istentiszteleten?
� Mit jelent a teremtett világ számára, hogy Krisztusban állhat Teremtõje elé? Az úr-

vacsora hetenkénti ünneplése miért jelenti az egyház központi eseményét?
� Jézus Krisztus Isten és ember. A Krisztussal való meghalás és feltámadás hogyan se-

gíti összekapcsolni vasárnapi és hétköznapi kereszténységünket?

MEGOSZTOTTSÁG AZ OLTÁR ELÕTT
László magába roskadva ült a reggelizõasztalnál, miután felesége és gyermekei nélküle
mentek misére. Nem volt egy könnyû döntés. Azonban már nem bírta tovább, hogy
végig részt vegyen a liturgián anélkül, hogy a családjával együtt eukharisztiát vehetne.
És miért? Csak azért, mert még mindig ugyanannak az evangélikus egyháznak a tagja,
ahol gyermekként megkeresztelték, és ahova hittanra járt.

Majd gondolatai visszaszálltak egész az esküvõig. Magdi és õ rengeteget beszélget-
tek a hitükrõl, mielõtt elhatározták volna, hogy összeházasodnak. Hívõ katolikusként
Magdi ragaszkodott ahhoz, hogy a katolikus templomban legyen az esküvõ. Õ bele-
egyezett, s emlékszik, milyen hálás volt, amikor az atya meghívta az evangélikus lel-
készt is, hogy az részt vegyen a szertartáson. Milyen boldogok voltak a rokonok, hogy
egyazon templomban ünnepelhetnek.

Majd feleségével együtt imádkoztak, hogy egyszer majd együtt járulhassanak az
eukharisztiához. Reményeiket erõsítette az ökumenikus mozgalom terjedése és a II. vati-
káni zsinat nyitottsága. Ám Károly fiuk elsõáldozásakor még mindig nem volt lehetséges,
hogy László is részesüljön a szentségben. Mikor lányuk, Mónika elsõáldozására került
sor, õ nem bírta tovább, s beállt a sorba. Az atya nem utasította el, ám a mise után ba-
rátságosan, de határozottan magyarázta el neki a katolikus gyakorlatot és tanítást.

Az is nyilvánvaló, hogy Magdi és a gyermekek sem vesznek úrvacsorát az evangé-
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likus templomban. Az ugyanis nincs teljes értékûként elismerve a katolikus egyházban,
mivel ott az evangélikus lelkész felszenteltségét nem ismerik el hitelesnek.

Az igazat megvallva mindebben semmi meglepõ sincs. Az esküvõjük napján tud-
ták, hogy mit vállalnak. Az évek múltával azonban egyre nehezebb volt elfogadni,
hogy nem történt elõrelépés. Magdi és õ nem teológusok, de meg vannak gyõzõdve
arról, hogy mindketten ugyanazt hiszik az eukharisztiával kapcsolatban. Különben is,
ha mindkettejük keresztségét ugyanúgy elismerik, akkor miért tartják õket távol a köl-
csönös eukharisztiavételtõl?

Gyorsan lenyelte a szájában lévõ falatot, felhörpintette elhûlt kávéját. Sietve felpat-
tant, hogy még odaérjen a szomszéd utcában levõ evangélikus templomba – egyedül.

MEGEMLÉKEZÉS KRISZTUSRÓL
A megemlékezés biblikus elképzelés, az egyház örömteli ünneplésében testet
öltött jelenlét, képviselet és várakozás. Mikor megemlékezésrõl beszélünk, ak-
kor nem csupán a múltat és annak jelentõségét tartjuk szemünk elõtt, hanem Is-
ten hatalmas tetteit és ígéreteit hirdetjük a jelenben.

Az úrvacsora megemlékezés a keresztre feszített és feltámadt Krisztusról.
Krisztus maga van jelen e megemlékezésben, mindazzal együtt, amit értünk s
az egész világért tett megtestesülésében, szolgaságában, szolgálatában, tanítá-
sában, szenvedésében, áldozatában, feltámadásában, mennybemenetelében és
a Szentlélek elküldésében. A múltbeli esemény tehát nem ragad bele a múltba,
hanem élõ valóság lesz. Amikor a hívõ Krisztussal találkozik az úrvacsorában,
akkor ott az élõ Úr van jelen, aki megajándékozza a vele való közösséggel. A
hívõ egy test lesz Krisztussal, megtapasztalja, hogy a követése nemcsak azt je-
lenti, hogy a nyomában jár, hanem vele, sõt õbenne jár. 

A képviselet és a várakozás kiváltképp a hálaadásban és a közbenjáró imában
jut kifejezésre. Az egyház hálával telten idézi fel Isten szabadító tetteinek erejét
és nagyságát, és kéri Istent arra, hogy minden embernek része legyen e tettek
jótéteményeibõl. 

Krisztus a pásztor, aki vezeti Isten népét, a próféta, aki Isten igéjét hirdeti, a
pap, aki Isten titkait ünnepli. A legtöbb egyházban az úrvacsorai ünneplés,
amelyet Krisztus nevében végeznek, világossá teszi, hogy a rítus nem a gyüle-
kezet saját találmánya vagy tulajdona; az úrvacsorát ugyanis az egyházában
élõ Krisztustól kapjuk. Az úrvacsorai ünneplésben a szolgálattevõ az a küldött,
aki az isteni kezdeményezés képviselõje, és kifejezi a helyi közösség kapcsola-
tát az egyetemes egyház más helyi közösségeivel.

A Krisztusról való megemlékezés a hirdetett ige tartalmának a közepe, s így
e kettõ kölcsönösen erõsíti egymást. Az úrvacsora helyes ünneplése mindig
magában foglalja az ige hirdetését. Az ige lényegi eleme az úrvacsorának, ezért
állnak Krisztus utolsó vacsorán elhangzott szavai és cselekedetei az ünneplés
középpontjában. 
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Az ige pedig arra hív minket, hogy Krisztusban naponta élõ és szent áldozat-
ként ajánljuk fel magunkat (Róm 12,1; 1Pt 2,5). Ez lelki istentisztelet, melyet az
úrvacsora táplál. Megszentel minket és kibékít, hogy a békéltetés szolgái le-
gyünk a világban.

Krisztus számos módon betölti ígéretét, hogy az övéivel lesz egészen a világ
végezetéig. De Krisztus jelenléte az úrvacsorában egyedülálló. Jézus azt mond-
ta: „Ez az én testem… ez az én vérem.” Az egyház vallja Krisztus valódi, élõ és
aktív jelenlétét az úrvacsorában. Míg Krisztus valóságos jelenléte nem függ a
hívõk individuális hitén, addig mindnyájan egyetértünk abban, hogy Krisztus
testének és vérének vételéhez hit szükséges.

� Magyarországon nagyon sok családban ismerõs az ökumenikus házasság és család
témája s problematikája, melyek egy részérõl az elõbbi történetben olvashattunk.
Az ön gyülekezetében is vannak ökumenikus házaspárok? Õk hogyan oldják meg
az úrvacsoravétel kérdését? Hogyan segítik õket a különbözõ egyházak és a gyüle-
kezetek?

� Óhatatlanul elõkerülnek az ellentétek, amikor az egyháznak mint szervezeti rend-
szernek személyi problémákat kell megoldania. Gondoljunk csak Pálra Korinthus-
ban! Hogyan kellene megoldania az egyháznak az élet, a szerelem és a törvény kér-
déseit a maga változó struktúrájában és egyházpolitikájában?

� A történelem során Krisztus valóságos és egyedülálló jelenlétérõl az úrvacsorában
számos értelmezés keletkezett. Melyik magyarázat vált általánossá az ön hagyomá-
nyában? Mennyire befolyásolta ezt az értelmezést a mindenkori egyházi polémia?

� Miért kell, hogy olyan nagy hangsúlyt helyezzünk az emlékezés bibliai felfogására
az eukharisztiával kapcsolatban? Az emberi idõ és tér határai megköthetik-e a feltá-
madt Urat?

� Az evangéliumok alapján képesek vagyunk-e ökumenikusan megerõsíteni 
– „Krisztus egyedülálló áldozatát”, ami „nem ismételhetõ meg, és amihez nem le-
het semmit hozzátenni”, valamint
– Krisztusnak és az egyháznak az egész emberiségért mondott eukharisztikus köz-
benjáró imáját?

ÖSSZHANGZATTAN
A környékbeli ifjúság hetenként találkozó- és szórakozási helynek használta nemcsak
az ifjúsági órát, de a gyülekezet egyéb alkalmait is, ideértve a vasárnapi istentisztele-
teket. Ám ahogy öltözködtek és viselkedtek, egyáltalán nem talált meleg fogadtatásra
az idõsebb korosztály körében. Õk bár kissé nehezen, de a keresztény vendégszeretet
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elvére figyelve nem küldték máshová az ifjakat; de õszintén megvallva rengeteg jelét
adták annak, hogy nem kívánatosak itt.

Molnár Jutka, aki a felnõtt énekkart vezette, talán mindenkinél jobban remélte,
hogy a fiatalok találnak külön alkalmakat, és mihamarább eltûnnek a felnõtt gyüleke-
zeti életbõl. Egy kicsit bántotta emiatt a lelkiismeret, de hát nézni sem bírta, ahogy
azok a sutykók kalimpíroztak a nagymamájától örökölt zongoráján. Csak találnának
egy másik helyet maguknak!

Vasárnap a gyülekezet együtt ünnepelte az úrvacsorát, miután a tisztelendõ arról a
textusról prédikált, hogy „Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével
való közösségünk-e? A kenyér, amit megtörünk, nem a Krisztus testével való közössé-
günk-e? Mert egy kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérbõl része-
sedünk.” Jutka teljes figyelmével jelen volt mind a prédikáció alatt, mind az úrvacso-
rai ünneplésben. Teljes szívvel hitte a szavakat, amiket a lelkész mondott: „Érted ada-
tott... érted ontatott ki.”

Mindezek után Jutka odalépett Marcihoz, akinek híresen bicskanyitogató stílusa
volt. Néhányan az énekkar tagjai közül kissé rémülten néztek össze. „Tetszik az órád,
Marci. Igazán csinos darab” – mondta. S arról érdeklõdött, honnan kapta a fiú.

Marcit ezzel teljesen lefegyverezte, mert édesapjától kapta az órát, aki két éve
meghalt, s így az nagyon a szívéhez nõtt. Majd beszélgettek a családi kapcsolatokról,
s Jutka megemlítette a zongorát és a nagymamáját is. Az egyik téma hozta a másikat,
mígnem egészen belemerültek a zene és a kosárlabdázás rejtelmeinek a taglalásába. 

A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
Az Atya jelenti az úrvacsora elsõdleges eredetét és végsõ beteljesítését. A test-
té lett Fiú az, aki által és akiben megvalósult ez az élõ középpont. A Szentlélek
az a mérhetetlen szeretet, aki jelenvalóvá teszi a megfeszített és feltámadt Krisz-
tust az úrvacsorában, betöltve a szereztetési igékben foglalt ígéreteket. Az úr-
vacsora és a Szentháromság között fönnálló kapcsolat világítja meg a Szentlé-
lek szerepét, aki egyetlenként képes Jézus történelmi szavait jelenvalóvá és élõ-
vé tenni. 

Az úrvacsora szereztetési igéiben foglalt ígéretekre alapozva kéri az egyház
az Atyát, hogy küldje el a Szentlélek ajándékát, vagyis hogy az eukharisztikus
esemény valóság legyen: a megfeszített és feltámadt Krisztus valóságos jelenlé-
te, aki életét adta az egész emberiségért. Krisztus élõ igéjének és a Szentlélek
erejének köszönhetõ, hogy a kenyér és a bor Krisztus testének és vérének a
szentségi jeleivé lesznek. Az egész úrvacsorának ezért is van egy Szentlélekért
könyörgõ hangvétele, mivel az a Szentlélek munkáján függ.
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� Miért olyan hangsúlyos az Újszövetségben a megbékélés evangéliuma? Ki az ala-
nya és ki a tárgya a Jézus Krisztusban összpontosuló megbékélésnek?

� Mitõl egyedülálló Krisztus jelenléte az úrvacsorában? A valóságos jelenlét felisme-
réséhez miért szükséges a hit?

� Krisztus valóságos jelenléte e szentségben hogyan erõsíti meg a Fiú és a Lélek egy-
ségét? 

� A liturgikus reform mozgalom közelebb hozta az egyházakat és az Úr vacsorájának
ünneplési módját. Mivel egy közös eukharisztikus hit nem jelenti a liturgia vagy a
gyakorlat azonosságát, milyen különbözõ formák meglétét találná hasznosnak a
spirituális növekedése szempontjából?

� Néhány egyház azt tartja, hogy az eukharisztia megosztása az apostoli hitben a ke-
resztény egység „célja”. Mások szerint ez az egység elérésének az „eszköze”. Krisz-
tusban létünk „már” és „még nem” minõségei hogyan befolyásolják ön szerint az
egyházak közös gyakorlatának alakulását?

KÖZÖS KENYÉRTÖRÉS
Megremegett... ez valami új érzés volt. A gyülekezet áment énekelt az ének végén és
kezdõdött az úrvacsora. Pár perccel ezelõtt hívta magához a lelkész az egyik presbi-
tert, hogy segítsen az úrvacsora kiosztásában. Amikor az a gyülekezet felé fordult, Ba-
lázs döbbenten vette észre, hogy e presbiter az õ volt fõnöke, Hamari úr. Gyöngyözni
kezdett a homloka, felgyorsult a szívverése, szinte nem is hallotta a lelkész szavait:
„Vegyétek, egyétek, ez az én testem... Cselekedjétek az én emlékezetemre...” Mit csi-
náljon most?

Balázs élete nem volt túl egyszerû. Kétéves volt csupán, mikor családját arra köte-
lezték, hogy hagyja el a kis vidéki házat, ahol éltek. Mint a többi elszegényedett tíz-
ezer, õk is egy munkásszállóba költöztek a fõvárosba. Nem fizettek adót, viszont gyak-
ran hetekig nem volt víz, villany vagy gáz a roskadozó panelben.

Balázs az utcán nõtt fel. Gyerekkorát, sõt az összes környékbeli életét három szó
jellemezte: szegénység, éhség, fertõzések. Egy kis elégedetlenség és a rossz társaság
eredményeként börtönben kötött ki. Hat évre ítélték rablásért. Balázs néhány cellatár-
sa hetente egyszer általában elment valami összejövetelre. Ez a kivételes helyzet von-
zó lett a szemében, s kicsit utána kérdezett, hogy mi ez az egész. Az egyik társa ma-
gyarázott a lelkészrõl, aki bibliatanulmányozást vezet nekik, s a feléledt reményükrõl.
Mivel Balázsnak már elege volt abból, hogy sosem jött látogatója, s mindig ugyanazo-
kat az arcokat látja, hát engedélyt kért, s õ is elment.

Az elsõ találkozó nem volt semmi különös. Egy kukkot sem értett abból, amirõl a
lelkész beszélt, de legalább egy kis változatosságot jelentett. Jó sok idõ eltelt, míg mind-
ez fontossá vált, és a „megtérés” megértett szóvá és az életévé lett.

Miután lejárt hatévi büntetése, a lakhelye közelében lévõ templomocska gyüleke-
zetébe kezdett járni istentiszteletekre. A második héten egy gyülekezeti tag látogatta
meg a hírrel, hogy 10 emberrel egy kis üzem nyit, ahol motoralkatrészeket gyártanak,
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s most van a munkásfelvétel. Hamari úr fogadta, s mondta, hogy ha vállalja, másnap
reggel kezdhet. Balázs kapva kapott az alkalmon, s már ott is volt a következõ nap.

Az inflációs válság azonban hamar elérte a kis üzemet. Hamari úr egy nap össze-
hívta a munkásokat, és bejelentette, hogy hatuknak mennie kell, hogy a többi négy
maradhasson. Õ ugyanis nem tud többet fizetni, mert még a felvett kölcsönöket is ki
kell egyenlítenie, s nincs több hitellehetõség kisvállalkozóknak. A munkások nem
akartak menni, hiszen valahogy gondoskodni kellett a családjukról. A szakszervezetük
is azt tanácsolta nekik, hogy foglaljanak földet maguknak, és kezdjenek el gazdálkodni.
Hamari úr keményen ellenezte mindezt. Még emlékszik, amint hozzálépve szúrósan
azt kérdezte: „Ez a köszönet, hogy kisegítettelek? Vissza akarsz menni a börtönbe?”

A munkások mindenesetre az eredeti tervnél maradtak, és kivonultak a földekre. A
felhúzott kis fatákolmányban laktak, s esténként szorosan egymás mellett aludtak a
padlón. Megosztották ételüket, amit családtagjuk vagy barátjuk hozott nekik. Egyek
lettek a közös cél elérésében. Este Balázs felolvasott a Bibliából, s együtt könyörögtek
segítségért az Istenhez. Balázs megkérte a többieket, hogy hadd menjen vasárnap temp-
lomba, és most... itt ül a padban, és nem tudja, hogy vegyen-e úrvacsorát.

Amikor a lelkész a presbiternek adta a kenyeret, hogy az kiossza, látta, hogy könnyek
vannak a szemében. Hamari úr akkor vette észre, hogy Balázs ott van a gyülekezetben.
Ez valami új érzés volt... megremegett.

A HÍVEK KÖZÖSSÉGE
Az úrvacsora személyes közösségbe kapcsol minket Krisztussal és ugyanakkor
minden hívõvel túl téren és idõn, vagyis magával az egyházzal. Egy pohár és
egy kenyér megosztása egy adott helyen jelképezi és hatással van a hívõk egy-
ségére Krisztussal és egymással minden idõben és minden helyen. Az úrvacso-
rai alkalom az, ahol Isten népe teljesen láthatóvá válik. Az úrvacsora ünneplése
mindig kapcsolatban van az egész egyházzal. Az egész egyház jelen van minden
egyes helyi úrvacsora-ünneplésben.

Az úrvacsora átöleli az élet minden területét. Ünneplése megköveteli a ki- és
megbékülést és az egyenlõ részesedést azok közt, akiket Isten családjának, fiai-
nak és leányainak tekintünk. Az eukharisztia állandó kihívást jelent, amikor a
társadalmi, gazdasági és politikai életben a megfelelõ kapcsolatok után
kutatunk (Mt 5,23; 1Kor 10,16; 1Kor 11,20–22; Gal 3,28). Mindenfajta igazságta-
lanság, rasszizmus, elkülönülés és szabadsághiány radikálisan megkérdõjele-
zõdik, amikor Krisztus testét és vérét vesszük magunkhoz. 

Az úrvacsora a világ történelmének a központi eseményébe vonja be a hívõt.
Az úrvacsora résztvevõiként következetlennek bizonyulunk, amennyiben nem
veszünk részt aktívan a világ és az emberhez méltó feltételek folyamatos hely-
reállításában: a társadalom állandó igazságtalanságon alapuló emberi kapcso-
latai, a számtalan széthúzás az emberi gõg, az anyagiakon függés és a hatalmi
politika miatt, és mindenek fölött a felekezetek közötti igazolhatatlan ellentét
makacssága közepette.

Úrvacsora 73

01 1 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 73



A szolidaritás és a keresztények felelõsségteljes gondoskodása egymásról és
a világról különleges módon jut kifejezésre a liturgiában: a bûnök kölcsönös
megbocsátásában; a béke jelében; a mindenkiért szóló közbenjáró imában; a kö-
zös evésben és ivásban; az elemek elvitelében a betegekhez s a börtönben le-
võkhöz. A szeretet mindezen megnyilvánulásai az úrvacsorában közvetlenül
kapcsolódnak Krisztusnak mint szolgának a saját tanúbizonyság-tételéhez. 

Amint Isten Krisztusban az ember körülményei közé lépett be, úgy az úrva-
csorai liturgia is közel van mind a férfiak, mind a nõk konkrét és aktuális hely-
zetéhez. Az õsegyházban a diakónusok és a diakonisszák szolgálata juttatta ki-
fejezésre az eukharisztiának ezt az aspektusát. E szolgálat Krisztus világban
való jelenlétérõl tesz bizonyságot.

Feladatunk: szembeszállni az igazságtalansággal
Az úrvacsora átöleli az élet összes területét. Ez az egész világ nevében végzett
hálaadás és felajánlás reprezentatív aktusa. Az úrvacsora ünneplése megbéké-
lést és a javak egyenlõ megosztását kívánja azok között, akik Isten családjában
testvérnek tekintik magukat. Állandó felvállalása ez a megfelelõ kapcsolati és
közösségi formák kutatásának a társadalmi, a gazdasági és a politikai élet terü-
letein (Mt 5,23k.; 1Kor 10,16k.; 1Kor 11,20–22; Gal 3,28). 

� Milyen erkölcsi dilemmával találtuk szembe magunkat a kezdõ történetben? Képes
vagyok-e megosztani ugyanazt a kelyhet az ellenségemmel ugyanúgy, mint a bará-
tommal?

� Mit jelent az ön számára az a tény, hogy az egyház az alapvetõ, a közönséges ételt
és italt használja az istentisztelet központi eseményében? Milyen kapcsolatot lát az
isteni és az emberi igazságosság s az úrvacsorai ünnepség és a mindennapi életért
folytatott küzdelem között? 

� Miért van kétfelé választva az élet „lelki” és „anyagi” oldala? Hogyan zavarja össze
és gyengíti mindez a keresztényeknek a társadalmi életben játszott szerepét?

� Milyen gazdasági jelentõsége lehet a Szentháromságba vetett hitnek?
� El lehet-e várni úrvacsorai közösségben élõ keresztényektõl, hogy mentesek legye-

nek a kapzsiságtól és az önérdektõl (ApCsel 5,1–11)? Mirõl ír Pál apostol Róm 7,19–
25-ben? Mi vezeti a keresztényeket arra, hogy figyeljenek mások és az egész terem-
tett világ szükségleteire?
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Az úrvacsora ünneplése

Az úrvacsora liturgiája teljes egész. Történeti szempontok alapján azonban fel-
osztható a következõ elemekre:
– hálaénekek,
– bûnbánati aktus, 
– bûnbocsánat hirdetése,
– Isten igéjének hirdetése különbözõ módokon,
– hitvallás,
– közbenjáró imádság az egész egyházért és a világért,
– a kenyér és a bor elõkészítése,
– hálaadás az Atyának a teremtés csodájáért, a megváltásért és a szent életért

(sanctificatio),
– az eukharisztia jézusi szereztetési igéi az Újszövetség hagyománya szerint,
– anamnézis, vagyis megemlékezés a megváltásról, a szenvedésrõl, a halálról,

a feltámadásról, a mennybemenetelrõl és pünkösdrõl, ami létrehozta az
egyházat,

– a Szentlélek kérése a gyülekezetre és a kenyérre és borra (epiclesis) (akár a
szereztetési igék elõtt vagy a megemlékezés után, vagy mindkétszer; vagy
néhány utalás a Szentlélekre, ami megfelelõ módon juttatja kifejezésre az
eukharisztia „epikletikus” karakterét,

– a hívõk Istennek ajánlása,
– utalás a szentek közösségére,
– imádság az Úr visszatéréséért és királyságának végleges kinyilvánításáért,
– az egész közösség ámenje,
– Miatyánk,
– a kiengesztelõdés és béke jele,
– a kenyér megtörése,
– evés és ivás közösségben Krisztussal és az egyház minden tagjával,
– a hálaadás végsõ aktusa,
– áldás és küldés.

Az úrvacsora ünneplésében és közösségében a legjobb út az egység felé magá-
nak az úrvacsorának a megújulása a különféle egyházakban, tekintettel a taní-
tásra és a liturgiára. Az egyházaknak a folyamatban lévõ úrvacsorai egyezmé-
nyek fényében kell megvizsgálniuk saját liturgiáikat.

Az ökumenikus liturgikus reformmozgalom közelebb hozta egymáshoz az
egyházakat az úrvacsora ünneplésének módjában. Egy bizonyos liturgikai vál-
tozatosság azonban összeegyeztethetõ közös eukharisztikus hitünkkel mint
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ami egészséges és gazdagító. A közös úrvacsorai hit megerõsödése nem jelent-
het uniformitást sem liturgiában, sem gyakorlatban.

Némely egyház hangsúlyozza, hogy Krisztus jelenléte az ünneplés után is
folytatódik a megszentelt elemekben. Mások a fõ hangsúlyt magára az ünnep-
lésre helyezik és az elemek elfogyasztására a közösség aktusában. A különbsé-
geken túl fontos meglátnunk és kiemelnünk, hogy az elemek kezelési módja
különleges figyelmet igényel. Az elemek megõrzésének gyakorlatát tekintve
minden egyháznak tiszteletben kell tartania a többiek gyakorlatát és ke-
gyességét. Az egyházak között a gyakorlatok különbözõségét véve alapul és
ugyanakkor figyelve a jelen helyzetet az egymás felé hajlás folyamatában, ér-
demes javasolni:
– hogy egyik oldalról emlékezzenek meg, különösen is a prédikációkban és az

útmutatásokban, hogy az elemek megõrzésének elsõdleges szándéka azok-
nak a kiosztása betegeknek és a távollevõknek, és

– hogy a másik oldalon ismerjék fel és találják meg az úrvacsorai ünneplésben
szolgált elemek irányában mutatott tisztelet legjobb módját, anélkül, hogy
kizárnánk azok használatát a betegek kommuniójában.

ökumené, ökumenikus mozgalom: A keresztények egységtörekvése egyénileg vagy
felekezetileg. Modern kori kezdetét jelölhetjük a Keresztény Diákok Világszövet-
ségének 1895. évi alapításával, vagy az 1910-es edinburghi nemzetközi misszioná-
riuskonferenciával. 
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Hitvallás és modern élet
A régi és új hitvallások ereje, szerepe, jövõje

A hit megvallása

Amikor hitünkrõl beszélünk, akkor életünk legszemélyesebb kérdésérõl val-
lunk. Így is szoktuk mondani: bizonyságot teszünk. Ugyanakkor hitvallásaink-
ban Isten igéjére válaszolva a legnyilvánosabb, legegyetemesebb magatartás-
formába kapcsolódunk be. Nem népi vagy személyes hiedelmek felsorolásáról
van itt szó, hanem arról a legalapvetõbb középpontról, amelyhez egész életün-
ket viszonyítjuk. Arról az alapról, amelyre létünket építjük, amelyen állunk.
Arról a meggyõzõdésrõl, amely tartja az embert, amely meghatározza gondol-
kodását, egész magatartását. A hit megvallásának eseménye a keresztény élet
és az egyháztörténet egyik nagyszerû pillanata. Ilyen az egyéni hitvallás, de
még inkább a közösségi vagy egyházi hitvallás. Olyan megnyilvánulás ez,
amelyben kifejezésre jut, hogy miként tekintünk Istenre és ugyanakkor önma-
gunkra. Válasz Isten igéjére. Nem véletlen, hogy istentiszteleti gyakorlatunk-
ban is Isten igéjének hallgatását követõen kerül sor hitünk gyülekezeti körben
történõ megvallására.

Álljon itt elsõ példaként a Zsoltárok könyvének 51. részében olvasható bûn-
valló imádság, amely felirata szerint Dávid zsoltára, méghozzá abból az idõbõl,
amikor Nátán próféta szavain keresztül Isten igéje figyelmezteti a királyt elkö-
vetett bûnére: „Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hûtlensége-
met nagy irgalmaddal! (…) Lásd, én bûnben születtem, anyám vétekben fogant
engem. Te pedig a szívben levõ igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira ta-
nítasz engem.” (Zsolt 51,3.7) Ez az imádság is válasz Isten hirdetett igéjére. Dá-
vid megvallja hitét, mely szerint Isten irgalmas és igazságos, õ maga ellenben
„vétekben fogant” bûnös ember. Bizonyságot tesz azonban arról is, hogy ez a
kettõ nem független egymástól, hatással van egyik a másikra, hiszen az ember
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hûtlensége megszomorítja Istent, aki viszont igazságával megtérésre hívja a
vétkezõt.

Amikor valaki megvallja hitét, az mindig jóval több, mintha csak azt állíta-
ná, hogy van Isten. Hitvallásainkban mondunk is valamit Istenrõl. Kifejezésre
juttatjuk, hogy milyennek ismertük meg õt, hogy mi az akarata, s hogy mit je-
lent ez a mi számunkra, a mi életünkre nézve. Dávid zsoltárában is azt látjuk,
hogy rögtön magára, személyes életére vonatkoztatja az imádkozó mindazt,
amit Istenrõl és Istentõl tud. Nem csupán spontán megnyilvánulás a hitvallás;
legtöbbször inkább olyan tudatos magatartás, amelyre Jézus missziói parancsa
is indítja a benne hívõt: „…tegyetek tanítvánnyá minden népet…”.

Talán nem is gondolnánk, mennyire különbözõ módon történhet hitünk
megvallása. Nemcsak szavakkal, de tettekkel, jelekkel is lehet hitet tenni. Nem
egyszerûen egy kötött, betanult szöveg felmondása ez, hanem életünk egyik
legfontosabb eseménye. Apró gesztusok és jelek, hallgatások és elkomolyodá-
sok, megszólalások és kiállások. Kommunikációnk nagy százaléka nonverbális,
vagyis szavak nélküli. Vannak helyzetek, amikor érzéseinkre, gondolatainkra,
élményeinkre nem is igazán találunk szavakat. Ilyen helyzetekben is történhet
hitvallás. Ahogyan a költõ is beszámol errõl:

Ady Endre
KRISZTUS-KERESZT AZ ERDÕN

Havas Krisztus-kereszt az erdõn
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgõs szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.

Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.

Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idõ, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idõ, úgy röpültünk.
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Húsz éve elmult s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem a kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.1

A keresztény hitvallás

Máté evangéliumában olvashatjuk azt a történetet, amely Simon Péter vallástéte-
lérõl tudósít. Péter Jézusnak arra a kérdésére, hogy tanítványai kinek tartják õt, így
válaszol: „Te vagy a Krisztus, az élõ Isten Fia.” (Mt 16,16) A tanítvány itt Jézus
személyének legfontosabb igazságát mondja ki, hogy tudniillik a názáreti Jézus Is-
ten megígért Messiása, aki személyében magát Istent képviseli az emberek között.

Pál apostol is használ leveleiben hitvallásokat. Erre csak egy példa a Filippi-
ekhez írt levél 2. részébe beépített Krisztus-himnusz, amely az Újszövetség ma-
gyarázói szerint egy õskeresztény himnusz volt, és amelyet természetesen az
apostol is jól ismert. A következõképpen szól:

„Az az indulat legyen bennetek,
ami Krisztus Jézusban is megvolt:
mert õ Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlõ Istennel,
hanem megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett,
és magatartásában is embernek bizonyult;
megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért fel is magasztalta õt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb,
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és földalattiaké;
és minden nyelv vallja,
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.” (Fil 2,5–11)
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Az egyház hitigazságainak, keresztény hitünk lényegének rövid összefogla-
lása mégis az az Apostoli hitvallás, amelyet bár nem maguk az apostolok fogal-
maztak meg, mégis az õ hitüket tükrözi. Ebben a hitvallásban vallja meg az
egyház istentiszteleten, illetve keresztelés alkalmával az Atya, Fiú, Szentlélek,
Szentháromság egy igaz Istenbe vetett hitét. Alapos kutatások eredményeire
alapozva mondhatjuk, hogy ennek a hitvallásnak a legrövidebb formája szin-
tén a Bibliában található ebben az egyszerû megfogalmazásban: „Jézus az Úr”.
(1Kor 8,6; Ef 4,4–6) És hogy miért olyan fontos ez a rövid kijelentés? Azért, mert
benne a hitvalló olyan hatalom birtokosának vallja a názáreti Jézust, aki nem
csupán egy nép, nem is csak egy birodalom, hanem az egész világ, az egész te-
remtettség fölött uralkodik. Azt a szót, azt a méltóságcímet alkalmazza e rövid
kijelentés Jézusra, amely az Ószövetségben csak Istent illette meg. A késõbbiek-
ben természetesen szükség volt e hit részletes kifejtésére is, nehogy bárki ebbõl
arra következtessen, hogy a keresztény hit többistenhitet jelent.

Az Apostoli hitvallás szövege az új, ökumenikus fordítás szerint a következõ:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek teremtõjében.

És Jézus Krisztusban,
az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban,
aki fogantatott Szentlélektõl,
született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt,
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élõket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,
a szentek közösségét,
a bûnök bocsánatát,
a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen.
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Hitvallás és hitvallási iratok

Hitvallási iratoknak nevezzük azokat az iratokat, amelyeket az evangélikus
egyház az alapvetõ tanítás és a közös hit kifejezéseként elfogadott. Természete-
sen ez nem azt jelenti, hogy csak ezek az iratok nevezhetõk hitvallásnak, de azt
igen, hogy egyházunk ezekben az iratokban igyekezett összefoglalni a keresz-
tény hit és speciálisan az evangélikus egyház tanításának lényegét, a korabeli
kérdésfeltevésekre való tekintettel. Hozzá kell tennünk, hogy hitvallási irataink
nem tartalmaznak, hiszen nem is tartalmazhatnak mindent a keresztény hittel
kapcsolatban. Sok olyan kérdés merül föl napjainkban, amely 1500 vagy akár
még 500 évvel ezelõtt sem foglalkoztatta az embereket. E kérdésekre ma kell
keresni a válaszokat. Ebben a keresésben nyújthatnak segítséget a Szentírással
együtt hitvallási irataink, melyek nem receptkönyvek tehát, hanem az alapvetõ
hitigazságok kifejezõeszközei. Végül pedig nem elhanyagolható az sem, hogy
ezek az iratok a közös hit foglalatai. Nem egyénieskedõ, szubjektív megfogal-
mazások – ez esetben embereket egymástól inkább csak elválasztanának –,
hanem olyan szövegek, amelyek az egyház tagjainak közös hitét tükrözik, ezál-
tal még inkább erõsítik a hívõk egymáshoz tartozását.

Meg kell különböztetnünk két rokon értelmû, ám egymástól mégis különál-
ló fogalmat. Az egyik a credo, a másik a confessio. Az egyik a keresztény hit hi-
vatalos és rövid összefoglalása (credo), amely közös keresztény kincsünk, a
másik pedig (confessio) a protestáns egyházak hitelveit összefoglaló, többnyire
a 16. században megfogalmazott dokumentumokat jelenti. Ilyen például az
Ágostai hitvallás (Confessio Augustana, 1530). Más szempontból keletkezésük
ideje szerint is feloszthatjuk egyházunk hitvallásait, eszerint külön kell megem-
lítenünk a három óegyházi hitvallást (Apostolicum, Nicaenum, Athanasianum),
illetve a 16. századi reformátori hitvallásokat (Luther Kis és Nagy kátéja, az
Ágostai hitvallás, Apologia, Schmalkaldeni cikkek, Értekezés a pápa hatalmá-
ról és elsõbbségérõl, Egyezségi irat, illetve mindezeket az iratokat tartalmazó
Konkordiakönyv).

AZ APOSTOLI HITVALLÁS (APOSTOLICUM)
Sok feltételezés él keletkezésének idejére nézve, pontosan azonban nem tudjuk
megmondani, mikor is született ez az õsi hitvallás. Ismerjük azonban néhány
elõképét a késõbb általánosan elterjedt és elfogadott szövegnek. Ezek közül a
legfontosabbak: (1) Az ún. Traditio Apostolica, amely a római püspök, Hyppolitus
keresztelési rendjében található, és kérdés-felelet formában hangzott el keresz-
telések alkalmával. Mai napig is él ez a forma keresztelési liturgiánkban. (2) A
Római hitvallás, amely formájában leginkább hasonlít az Apostoli hitvallás mai
szövegére, keletkezése a 2-3. századra tehetõ.
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Az Apostoli hitvallás ma használt szövegének elsõ dokumentuma a Bobbio mi-
sekönyv, amely a 8. századból való. A hitvallás használatát nyugaton Nagy Károly
(768–814) frank király, késõbb római császár vezette be a mise rendjébe, szöve-
gének végsõ formáját pedig I. Ottó (936–973) német-római császár készíttette el,
és liturgiai egységre törekedve keresztelési hitvallásként Rómában is bevezette.

A NICEAI HITVALLÁS VAGY NICEA-KONSTANTINÁPOLYI HITVALLÁS
(NICAENO-CONSTANTINOPOLITANUM)
Ennek a hitvallásnak a keletkezésére a Krisztus személye körüli viták adtak okot.
Pontosabban Krisztusnak az Atyához fûzõdõ viszonyáról fogalmazódtak meg
egymástól eltérõ tanítások. Arius (†336) alexandriai presbiter azt tanította, hogy
Jézus csupán hasonló lényegû (homoiusion) az Atyával. A Nagy Konstantin csá-
szár által összehívott niceai zsinat 325-ben Arius tanait elvetette, és a homou-
sion hittételét fogadta el, amely Jézusnak az Atyával való egylényegûségérõl
szólt, és amelyet a 381-es konstantinápolyi zsinat emelt végleges hittétellé. A
zsinat tehát ünnepélyesen kifejezésre juttatta azt a hitét, hogy Jézus Krisztus az
Atyával egylényegû. Errõl a vitáról számol be Madách Imre is Tragédiájában:

PÁTRIÁRKA

1541. sor „(…) E gonosz hitûek
A szentháromság rejtélyes tanában
A homoiusiont hirdetik,
Míg az egyház a homousiont
Alapítá meg a hit cikkeül.”
(…)
ÁDÁM

1586. sor „Óh, jaj, ne tréfálj! – hát egy i miatt is
Mehetni illy elszántan a halálba? –”2

Nos, amint látjuk, Madách nyilvánvalóan lekicsinyli ezt a vitát. Hiszen nem
csupán egy „i” miatt vitatkoztak az akkori hitvallók. A kérdés az volt, hogy
melyik kifejezés, melyik gondolkodásmód a helyes – a két szó között pedig ép-
pen ez az egy betû a különbség.

E hitvalláshoz kapcsolódott egy másik fontos vita, az úgynevezett filioque-
vita is. A hitvallás eredeti szövege az „Atyától származó” Szentlélekrõl beszélt.
A 9. században azonban a nyugati egyház ezt a mondatot kiegészítette, misze-
rint a Szentlélek „az Atyától és a Fiútól származik”. A latin filioque („és a Fiú-
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tól”) kifejezés ettõl kezdve általánossá vált a nyugati egyházban. A görög teoló-
gusok viszont ellenezték és kifogásolták a betoldást, arra hivatkozva, hogy
ezzel a hitvallás sérthetetlen szövege megromlott. Mindenesetre a Szentlélek
„Atyától és Fiútól származásának” tanítása visszanyúlik egészen Augustinusig
(354–430), sõt bátran mondhatjuk, hogy bibliai alapokon áll (vö. Jn 16,7; 20,22).

A Niceai hitvallás szövege az új, ökumenikus fordítás szerint a következõ:

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak
és láthatatlannak teremtõjében.

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született minden idõ elõtt,
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentõl,
született és nem teremtetett,
az Atyával egylényegû, és általa lett minden.
Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélektõl és Szûz Máriától,
és emberré lett.
Keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt,
kínhalált szenvedett és eltemették,
harmadnapon feltámadt az írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján,
újra eljön dicsõségben ítélni élõket és holtakat,
és uralmának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik,
akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsõítünk,
és aki szólt a próféták által.
Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat.
Vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet. Ámen.

ATHANASZIOSZI HITVALLÁS (ATHANASIANUM)
Kezdõszava után (quicunque vult salvus esse) Quicunquének is nevezik. Nevét
Athanaszioszról (†373) kapta, aki a niceai zsinaton mint diakónus Arius ellen-
feleként lépett föl, és ezek után egész életében az arianizmus ellenfele maradt.
Alexandrosz püspököt követõen õ lett Alexandria püspöke. Püspöki szolgálata
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legfõbb céljának a niceai hit megerõsítését tartotta. Konstantinus császár aria-
nizmussal való szimpatizálása miatt püspöksége alatt Athanasziosz ötször
kényszerült számûzetésbe, hívei azonban mindig visszahívták. Összesen húsz
évet töltött számûzetésben. A Szentháromságba vetett hitét a róla elnevezett
hitvallás foglalja össze. Maga a hitvallás szövege nem származhat Athana-
sziosztól, mivel már ismertnek feltételezi a Nicea-Konstantinápolyi hitvallást,
amely csak 381-ben nyerte el végsõ formáját, valamint a kalcedoni zsinat 451-
ben meghozott határozatát Krisztus isteni és emberi természetérõl. Athanaszi-
osz azonban 373-ban meghalt. Ez a szöveg tehát jóval az õ halála után, talán
Galliában keletkezett, latin nyelven. Úgynevezett tan-hitvallás. Az igaz hitet
igyekszik elhatárolni a tévtanításoktól. Mintha az üdvösség feltételeit írná le.
Nehezen elmondható, istentiszteleten éppen ezért nem is használatos.

LUTHER KIS ÉS NAGY KÁTÉJA
Luther (1483–1546) a szász választófejedelemségben tett egyházi vizitációi so-
rán azt tapasztalta, hogy nem csupán az egyház népe, de sok esetben maguk a
papok is súlyos hitbeli tudatlanságban élnek. Éppen ezért káté írásába kezdett.
Elõször a papoknak szánt Nagy kátét kezdte összeállítani 1528-as káté-elõké-
szítõ prédikációi alapján. Mielõtt azonban ez elkészült volna, 1529-ben közzé-
tette az egyház népe és az ifjúság számára írt Kis kátéját, elsõ lépésben különál-
ló plakátokon, majd a Nagy káté megjelenését követõen könyv alakban is.
Mindkét káté hasonló felosztásban, hat részre osztva tárgyalja a hittételeket.
Ezek a következõk: a Tízparancsolatról, az Apostoli hitvallásról, a Miatyánkról,
a keresztségrõl, a gyónásról és az úrvacsoráról. A Kis kátét ezeken kívül a reg-
geli és esti áldás, valamint az asztali áldás rendje, illetve a gyülekezeti lelkészek
számára írt esketési és keresztelési könyvecske egészíti ki.

ÁGOSTAI HITVALLÁS (CONFESSIO AUGUSTANA)
V. Károly német-római császár 1530-ban birodalmi gyûlést hívott össze Augs-
burgba (Ágostába). A birodalmi gyûlés napirendje a törökveszély, illetve a biro-
dalom és a vallás egységének visszaállítása volt. A protestánsok célja ebben a
helyzetben nem lehetett kevesebb, mint hogy bemutassák: a reformáció nem új
vallást hozott létre. Melanchthon Fülöp (1497–1560) vállalta, hogy megfogal-
mazza a protestáns álláspontot. Luther ekkor még birodalmi átoktól sújtva Co-
burg várából kísérte figyelemmel az eseményeket. Az elkészült hitcikkek 28 té-
telben tárják az olvasó elé a bibliai alapokon álló tanítást Istenrõl, eredendõ
bûnrõl, Isten Fiáról, megigazulásról, egyházi szolgálatról, új engedelmességrõl,
egyházról, az egyház mibenlétérõl, keresztségrõl, úrvacsoráról, gyónásról,
bûnbánatról, a szentségekkel való élésrõl, egyházi rendrõl, egyházi szokások-
ról, világi dolgokról, Krisztusnak ítéletre való visszajövetelérõl, szabad akarat-
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ról, a bûn okáról, hitrõl és jó cselekedetekrõl, valamint a szentek tiszteletérõl.
Külön részben, a XXII. cikktõl tárgyalja a hitvallás azokat a megszüntetett visz-
szaéléseket, amelyek nem egyeztethetõek össze a Szentírással. A szász kancel-
lár 1530. június 25-én a császár és a fejedelmek elõtt felolvasta az Ágostai hit-
vallás német szövegét, amelyet Ansbach, Braunschweig-Lüneburg, Hessen,
Anhalt, Reutlingen és Nürnberg birodalmi városok írtak alá. Ezt követõen a
császár által összehívott katolikus teológusok egy csoportja válaszként megfo-
galmazta a Confutatiot (cáfolatot), amelynek felolvasása után Károly megcáfolt-
nak tekintette az Ágostai hitvallást. A hitvallás eredeti példányai eltûntek, a szö-
veg elsõ kiadását Melanchthon tette közzé 1531-ben. Csak többszöri kiadása
után tûnt fel, hogy a szerzõ változtatott a szövegen: a keresztény egység érde-
kében újabb és újabb megfogalmazásokat keresett, amelyekkel egyrészt a római
katolikusok, másrészt a reformátusok is egyet tudtak érteni. Ezt követõen meg
kellett különböztetni a változtatott szöveget (Variata) az eredetitõl (Invariata).

Az Ágostai hitvallás azóta a világ evangélikus egyházai legtekintélyesebb
hitvallási iratának a rangjára emelkedett. Évszázadokon keresztül hazánkban is
ez volt egyházunk hivatalos elnevezése: Ágostai Hitvallású Evangélikus Egy-
ház. Bár ma már rövidebb elnevezést használunk: Magyarországi Evangélikus
Egyház, hitvallásunk változatlan.

AZ ÁGOSTAI HITVALLÁS VÉDÕIRATA
(APOLOGIA CONFESSIONIS AUGUSTANAE)
Az irat célja az volt, hogy megvédje az Ágostai hitvallást a katolikus teológu-
soknak az augsburgi birodalmi gyûlésen készített Confutatiójával szemben. Az
Apológiát is Melanchthon készítette el 1530–31-ben. A védõirat nem más, mint
a hitvallás tételeinek bõvebb kifejtése, megindokolása és alátámasztása a Cáfo-
latban felhozott érvekkel és félreértésekkel szemben. Legrészletesebb a megiga-
zulásról szóló tanítást tárgyaló cikk. A latin nyelvû irat német fordítását Justus
Jonas készítette el 1531-ben.

SCHMALKALDENI CIKKEK (ARTIKEL CHRISTLICHER LEHRE — ARTICULI
CHRISTIANAE DOCTRINAE)
A cikkek a III. Pál pápa által 1537 májusára Mantuába összehívott zsinatra ké-
szültek, ahová az evangélikusokat is meghívták. Luther hitvalló célzattal fogal-
mazta meg ezt az iratot, mondván, hogy a katolikusok közül is minél többen
megismerhessék az evangéliumi tanítást. Az eredeti szöveget a reformátori teo-
lógusok értekezlete 1536. december 28-án Wittenbergben megvitatta, innen vit-
ték 1537 februárjában a Schmalkaldenbe összehívott tanácskozásra. A Schmal-
kaldeni cikkek három fõrészbõl áll. Az elsõ fõrész a Szentháromságról szól. „E
tételek körül huzavona és vita nincsen, mert ezeket mindkét részen valljuk” –
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írja Luther. A második fõrész azokat a cikkeket tartalmazza, amelyekbõl nem
lehet engedni. Elsõ cikke a hit által való megigazulásról tesz hitet, a második
pedig a misérõl szól (pontosabban a miseáldozatról, amelyet a pap mutat be, és
amelynek engesztelõ hatást tulajdonít az egyház) –, Luther szerint ez nem más,
mint a legnagyobb tévelygés. A harmadik cikkben a kolostori életet ítéli el Lu-
ther, a negyedik cikkben pedig a pápa hatalmáról ír, amellyel kapcsolatban ki-
mondja, hogy az nem isteni jogon szerzett hatalom, mert az egyháznak csak
egy feje van: Jézus Krisztus. A harmadik fõrész 15 cikkbõl áll, ezekrõl elképzel-
hetõnek tartotta Luther a hozzáértõ emberek vitáját. Többek között tanítást ol-
vashatunk itt a bûnrõl, a törvényrõl, a megtérésrõl, az evangéliumról, a kereszt-
ségrõl és gyermekkeresztségrõl, az úrvacsoráról, a gyónásról, a papok házassá-
gáról és az egyházról is.

ÉRTEKEZÉS A PÁPA HATALMÁRÓL ÉS ELSÕBBSÉGÉRÕL
(TRACTATUS DE POTESTATE ET PRIMATU PAPAE)
Többször a Schmalkaldeni cikkekhez kapcsolva jelent meg, de önálló irat. Szer-
zõje Melanchthon Fülöp. Az 1537-ben megtartott Schmalkaldeni értekezleten
fogalmazódott meg az az igény, hogy folytassák a pápa hatalmáról folytatott
félbemaradt vitát (amelyet Augsburgban 1530-ban az egység megõrzése érde-
kében el akartak kerülni). Melanchthon vállalta a feladatot, hogy ehhez érteke-
zést készít. Az eredeti latin nyelvû iratot Dietrich Veit fordította németre. Nem-
csak a pápáról, hanem a püspökökrõl is tanít. Fõ állítása, hogy a pápát és püs-
pököket nem isteni jogon illeti meg az elsõbbség. A gyülekezeteknek joguk van
arra, hogy maguknak válasszanak püspököt.

EGYEZSÉGI IRAT (FORMULA CONCORDIAE)
Luther halála után kiélezõdtek a viták a reformáció táborán belül is. Fõleg az
úrvacsoratan kérdésében fogalmazódtak meg különbözõ vélemények. Me-
lanchthon kész lett volna a kompromisszumra, ezért a kálvini tanításhoz köze-
ledett. Ezenkívül felvetõdtek új kérdések is, melyekre új válaszokat kellett ta-
lálni. Sokan fáradoztak tehát azon, hogy tisztán megfogalmazzák az evangéliu-
mi tanokat. Így született meg az Egyezségi irat, amely – neve is mutatja – azzal
a szándékkal íródott, hogy ezáltal is egységesebbé válhasson a lutheránus taní-
tás. Az irat azt igyekszik összefoglalni, amiben a lutheri reformáció követõi
egyetértenek, miközben határozottan fogalmazódik meg benne – különösen az
úrvacsoratan kérdésében – a zwingliánus és a kálvini tanításokkal való egyet
nem értés. Az 1577-ben elkészült iratot 86 birodalmi rend és 8 ezer lelkész írta
alá. Szerzõi közül a legkiemelkedõbbek Jacobus Andreae és Martin Chemnitz,
akik széles körû levelezést folytattak, és számtalan tanácskozást kezdeményez-
tek annak érdekében, hogy az elkészült dokumentum valóban az egységet
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szolgálja. Egy korábbi irat (Bergi könyv) átdolgozásából (Solida Declaratio) és egy
rövid kivonatból áll (Epitome Articolorum): a kettõ együtt képezi a Formula Con-
cordiaet.

KONKORDIA KÖNYV (LIBER CONCORDIAE)
A fent felsorolt hitvallásokat tartalmazza. Az Ágostai hitvallás felolvasásának
ötvenéves évfordulóján, 1580. június 25-én jelent meg német nyelven. Ez a kia-
dás egyben az evangélikus egyház hitvallási iratainak ünnepélyes összefogla-
lását is jelentette.

Hitvallás és Szentírás

Mindezek után felmerülhet a kérdés: egyáltalán miért van szükségünk ezekre
a hitvallásokra? Miért nem elég nekünk a Szentírás? Nos, ahogyan errõl koráb-
ban is beszéltünk már, természetesen a Szentírásnak sem lehet minden élet-
helyzetre elõre elkészített válasza. Különösen igaz ez akkor, ha több száz vagy
több ezer év választ el minket a bibliai könyvek keletkezésének korától. Szük-
ség van arra, hogy minden korban aktuálisan szólaljon meg az evangélium, az
éppen felmerülõ problémákra, kérdésekre válaszolva. Maga az evangélium tar-
talma nem változik. Ugyanazt az örömhírt kell hirdetnie az egyháznak ma is,
mint az elsõ gyülekezetek idején. Ami más: a kontextus, a környezet. Így válik
fontossá idõrõl idõre az, hogy az egyház újrafogalmazza hitét, vagyis hitvallást
tegyen. Megmérje tanítását és önmagát a Szentírás mérlegén. Ez történt a korai
egyházban éppúgy, mint a reformáció idején. Hitvallásainkhoz mint mértékhez
ma is csak abban az esetben ragaszkodhatunk, ha azok egyeznek az evangé-
liummal. Egyedül a Szentírás lehet számunkra mértékadó norma (norma nor-
mans), a hitvallás pedig mindig a Szentíráshoz mért norma (norma normata) ma-
rad. Mindehhez mégis érdemes hozzátennünk, hogy hitvallásaink úgy válnak
egyházunk tanításának és életének másodlagos zsinórmértékévé, hogy nem a
hitvallási iratok betûjéhez, de még csak nem is a Szentírás betûjéhez, hanem
azok tartalmához, Jézus Krisztushoz kötnek minket.

Hitvallás és igazság

Fontos látnunk, hogy hitvallásaink legtöbbje komoly hitharcok és viták ered-
ményeként nyert elismerést. Nem egy hatalommal bíró kisebbség, nem a de-
mokratikus többség, de még csak nem is egy szervezet mondta ki, hogy mi az
„igazság”. „Az igazság mindig nagyobb” – vélte Augustinus. És valóban. Na-
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gyobb még az egyháznál is. Az egyháznak sem volt soha ereje ahhoz, hogy má-
sokra kényszerítse a „maga igazságát”. Mindig viták, konfrontációk tüzében
született meg a hitvallás, gondoljunk csak akár a Niceai, akár az Ágostai hitval-
lás történetére. Sok esetben éppen a meghurcolt, számûzött, kiközösített hitval-
lók szava bizonyult evangéliumi szónak. És fordítva: akiket ma tévtanítóknak
mondunk, a maguk korában esetleg éppen a többség álláspontját képviselték.
Ugyanakkor pedig mindannyian emberek maradtak, akik különféleképpen vá-
laszoltak koruk kérdéseire. A hitvallás tehát nem emberi kompromisszum vagy
emberi tekintély elõtt való behódolás eredménye, hanem olyan bizonyságtétel,
amely Isten igéjének „kényszerítõ” erején alapul, ahogyan azt Luther is megfo-
galmazta vizsgálói elõtt Wormsban: „…lelkiismeretem Isten igéjének foglya,
semmit vissza nem vonhatok, és nem is akarok, mert nem ajánlatos és nem ta-
nácsos bármit is a lelkiismeret ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek.
Isten segítsen engem! Ámen!

A személyes hit és az egyház hitvallásai

Természetesen látnunk kell, hogy az egyház hitvallási iratai nem maradhatnak
csupán hivatalos dokumentumok. Ahhoz, hogy betölthessék eredeti rendelte-
tésüket, sajátunkká kell válniuk. Nem feledkezhetünk meg ma sem a személyes
hitvallásról, és nem hagyható el örökségül kapott hitvallásaink személyes része
sem. Nem mindegyik irat alkalmas elmondásra. Egyiknél a megfogalmazás,
másiknál a terjedelem lehet akadálya ennek. Ugyanakkor tanulhatjuk, olvas-
hatjuk, sajátunkká tehetjük az egyház hitvallásait.

Ha már használatban van egy hitvallás, akkor a leggyakoribb probléma az,
hogyha csupán betanult, élettelen szövegként recitálja az ember. Vagy éppen
képmutató módon mondja: úgy, hogy nem is veszi komolyan. Nem volna sza-
bad elfelejtenünk, hogy hitünk megvallásával Isten minket megszólító igéjére
válaszolunk. Nemcsak emberek elõtt, hanem az õ színe elõtt állunk. Amikor a
kereszténység õsi hitvallásait mondjuk, hosszú folyamatba kapcsolódunk be.
Tudatosítsuk magunkban, hogy az egyház hitvallása mindig gazdagabb, mint
a mi személyes hitünk. Olyasvalami, amit mindig újra és amibõl mindig újat ta-
nulhatunk. Az általunk kimondott szavak elõzõ korok embereinek hittapaszta-
latát, döntéseit, bátorságát, odaszánását és harcait tükrözik. Hatalmas tudás- és
tapasztalattengeren hajózhatunk. Sohasem szabad(na) elfelejtenünk, hogy nem
velünk kezdõdik az egyház.

Ugyanakkor észre kell vennünk korunk új kérdéseit is, szembesülnünk kell
azokkal, és keresnünk kell a mai válaszokat is. Ebben a munkában is segítenek
részben régi hitvallásaink, részben pedig az a közös gondolkodás, amelynek
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során feltárhatjuk, hogy miben különbözik helyzetünk a régiekétõl, és miben
kíván meg új megfogalmazásokat. Tulajdonképpen ezt a feladatot végezte Pál
apostol is, aki a zsidóság világából a pogányság világába vitte az evangéliumot.
Úgy õrizte meg Jézus igéjét, hogy közben „lefordította” azt egy új nyelvre is.

Hitvallás és ökumené

Felekezeti hitvallásaink komolyan vétele semmiképpen sem jelenthet merev el-
zárkózást más felekezetek elõl. Fontos itt visszautalni a hitvallásoknak arra a
jellemzõjére, hogy mindig a közös keresztény hitet kívánják megfogalmazni.
Sohasem az elhatárolódás, hanem az evangélium igazságának kifejtése a cél.
Éppen ezért az egyházak közötti kapcsolatokban fontos helyet foglal el a dialó-
gus, a régi viták újratárgyalása. Ilyen közös munka eredményeként jött létre
1973-ban a Leuenbergi konkordia, amelyben a reformátori egyházak a közös
evangéliumi értelmezés alapján úrvacsorai és szószéki közösséget állapítanak
meg egymás között. 1982-ben az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszerve-
zet Bizottsága Limában fogadta el azt a dokumentumot, amely a keresztség, az
úrvacsora és a lelkészi szolgálat kérdéskörét járja körül azzal a szándékkal,
hogy megfogalmazásában az egyházak egységét szolgálja. Hasonló szándékkal
került sor 1999. október 31-én, a reformáció ünnepén a megigazulás tanáról
szóló evangélikus–római katolikus Közös nyilatkozat aláírására is.

Ahhoz azonban, hogy másokkal párbeszédet folytassunk és megtaláljuk a
közös hangot, mindenekelõtt arra van szükség, hogy önmagunkkal tisztában
legyünk. Ehhez pedig hozzátartozik saját hitvallásaink ismerete és komolyan
vétele. Sajátosságainkat nem feladni kell, hanem azokat felmutatva munkálni
az egymáshoz közeledést.

zsinat – (gör. › lat.) egyházi tanácskozás; határozatokat hozó egyházi testület
diakónus – (gör.) (1) az egyházban a szeretetszolgálatban, a gyülekezeti munkában te-

vékenykedõ férfi; (2) római katolikus szóhasználatban a papi rend alsó fokozata
káté – (gör. › lat.) a középkor végén kialakult vallásos irodalmi mûfaj, mely a hit taní-

tását kérdés-felelet formájában dolgozza fel
protestáns – (lat.) (1) a reformáció híveinek elnevezése; (2) a nem katolikus és nem

ortodox egyházak, egyházi közösségek gyûjtõneve
ökumené – (gör.) (1) lakott Föld; (2) az egyházra vonatkozó egyetemes egységmozgalmak
konkordia – (lat.) egyetértés, összhang
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� Mit gondolt korábban Istenrõl? Mit gondol róla ma?
� Ki vagy mi határozza meg az életét? Minek van benne elsõbbsége?
� Meg tudná-e fogalmazni saját szavaival: kiben, miben hisz? Ha kimondott vagy leírt

gondolatait összeveti az Apostoli hitvallással, akkor ebbõl milyen következtetésekre
jut?

� Ismerkedjen meg Augustinus és Luther Márton életével a Krisztus tanúi a változó vi-
lágban címû egyháztörténeti tankönyv segítségével! Lutherrõl fontos tudnivalókat
olvashat a  www.lutheran.hu címû honlapon.

� Olvassa el figyelmesen Máté evangéliuma 16. részébõl a 13. verstõl a 17. versig ter-
jedõ igeszakaszt (Mt 16,13–17) valamint Pál Korinthusiakhoz írt elsõ levele 12. ré-
szének elsõ három versét (1Kor 12,1–3)! Hogyan juthatunk el az igaz hitvallásra?

� Nagy segítségére lehet a továbbgondolásban Luther Kis kátéja, melyet bármelyik
evangélikus lelkészi hivatalban beszerezhet.

Az evangélikus-római katolikus közös nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünne-
pélyes aláírásának dokumentumai. Evangélikus Sajtóosztály – Szent István Társu-
lat. Budapest. 2000.

Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve. Osiris Kiadó – Teológiai Irodalmi
Egyesület. Budapest. 2000.

Konfirmációi káté. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 2001.
Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. I–II. kötet. Evangélikus

Egyetemes Sajtóosztály. Budapest. 1957.
Lane, Tony: A keresztény gondolkodás rövid története. Teológusok és eszméik az

apostoli atyáktól napjainkig. Harmat – Kálvin. Budapest. 2001.
A leuenbergi konkordia szövege és elfogadása. In: Lelkipásztor. Evangélikus Lelkészi

Szakfolyóirat. 1975/3. 133–141. o.
A limai dokumentum. In: Theologiai Szemle 1986/4. 193–211. o.
Luther Márton négy hitvallása. A keresztény ember szabadságáról. A Kis káté. A Nagy

káté. A keresztény hit fõtételei. Fordította és a bevezetést írta: Prõhle Károly. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya. Budapest. 1983.

McGrath, Alister: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris Kiadó. Budapest. 1995.
Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. Evangélikus dogmatika I. Alapkérdések. Keresz-

tény tanítás Istenrõl, a világról és az emberrõl. A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Sajtóosztálya. Budapest. 2000.

id. Prõhle Károly: A hit világa. Bevezetés a keresztény hittanba. Harangszó. Gyõr. 1948.
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ifj. Prõhle Károly: Az evangélium igazsága. Keresztény hit- és erkölcstan. Evangélikus
Sajtóosztály. Budapest. 1990.

Sárkányné Horváth Erzsébet – Trajtlerné Koppányi Ágnes: Krisztus tanúi a változó vi-
lágban. Egyháztörténeti tankönyv. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 1998.

Tartsd magadnál! Vallási kifejezések zsebszótára. Szerk.: Dr. Tóth Károly. A Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Budapest. 1997.

Voigt, Gottfried: Bevezetés az egyház tanításába. Magyarországi Evangélikus Egyház
Sajtóosztálya. Budapest. 1997.
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A templomfalak a védettség szimbólumai.
Kinek ne esne jól leülni egy hûvös padra és
megtapasztalni azt a más légkört és érzést…
A templomban legtöbb esetben olyan embe-

rek találkoznak egymással, akik ugyanúgy
gondolkodnak Istenrõl, emberrõl

és a világról. A feltételezhetõ azonos alap
összeköti az itt helyet foglaló embereket, de

egybekapcsolja õket az az elkötelezés is,
hogy egymást segítsék. A templom mélye

erõgyûjtõ hely a mindennapi küzdelemhez.
A templomi padtársak tanítják egymást élet-

történeteikkel és vallomásaikkal. De ehhez is
szükséges az egyre tisztuló önismeret és

alázatos életszemlélet, hogy egyre pontosab-
ban lássuk, kik is vagyunk valójában…

Évszázadok tanúsítják, hogy minél
mélyebb a Krisztus-ismeretünk és inten-

zívebb a lelki életünk, annál közelebb
kerülünk egy õszinte, egyszerû és közvetlen

magatartáshoz akkor is,
amikor kilépünk a templomból…
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Jézus Krisztus ma 

„Mostanában [...] folyvást azon töprengek, hogy igazából mit is jelent ma ne-
künk a kereszténység, sõt kicsoda nekünk Krisztus?” – írta barátjának a tegeli
börtönbõl Dietrich Bonhoeffer 1944. április harmincadikán.1 Ez a kérdésfeltevés
talán szokatlannak tûnik, ha Jézus Krisztusra csak mint idõtlen értékek hordo-
zójára gondolunk, aki ma sem jelenthet mást, mint kétezer éve, hiszen „tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8). Ha azonban Krisztusban olyan Urat
ismertünk meg, aki nem vár arra, hogy idõtlenségében felfedezzék, hanem
minden kor emberével abban a helyzetben és állapotban találkozik, amelyben
az éppen él, a kérdés számunkra is kihívássá válik. Ahogyan az egyetemes hit-
vallások krisztológiai formuláinak szerzõi megküzdöttek azért, hogy a helle-
nizmus filozófiai kategóriáival közölhetõvé és átélhetõvé tegyék a testté létel
titkát a saját koruk számára, a mai kor keresztényei sem takaríthatják meg ezt
a fáradságot. Tulajdonképpen maguk az evangélisták voltak az elsõk, akik oly
módon írták meg Jézus történetét, hogy egyszerre emlékeztek húsvét fényében
a húsvét elõtti Jézus életére, s próbálták ezt az üzenetet a saját gyülekezetük ak-
tuális élethelyzetében értelmezni és alkalmazni. Ahogyan az evangéliumokban
összefonódik történet és értelmezés, úgy kell minden új keresztény nemzedék-
nek a maga és kortársai számára újra végiggondolni, hogy „kicsoda nekünk
Krisztus ma”. A „hát ti kinek mondotok engem?” (Mk 8,29) kérdésre nekünk is
válaszolnunk kell a magunk nyelvén, a magunk helyzetébõl. Egy amerikai
teológus szerzõpáros így világít rá a válasz tétjére: „Ahogyan egyre több ember
ébred rá kultúránk változásaira, egyre nagyobb nyomás nehezedik a vallás
intézményeire, hogy álljanak ellen, hogy a hit, tanítás és istentisztelet változha-
tatlan formáit nyújtsák. Egy ilyen igény azonban nem ismeri fel annak a bibli-
ai örökségnek a belsõ mûködését, amelyre ezek az intézmények épülnek. A hit
sohasem nyújtott fogódzót egy »változhatatlan« valósághoz. Hûséget követelt,
bizalmat Isten szavában és ígéretében, amikor a jövõt gyakran elhomályosítot-
ták a nehézségek, melyek között Isten népe élt. Láttuk, hogy Márk is és János
is szenvedések közt élõ közösség számára öntötte formába Jézus-képét. Egyi-
kük sem valami örök boldogság képzetét, hanem alapvetõen a kereszt jelét állí-
totta oda mint Isten szabadításának szimbólumát. Ennek a szimbólumnak a se-

1 Bonhoeffer, Dietrich: Börtönlevelek. Harmat Kiadó. Budapest. 1999. 122. o.
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gítségével kapcsolatba tudtak lépni saját helyzetük szenvedésével és tanácsta-
lanságával. Ha a krisztológia nem tud mit kezdeni a hívõ keresztényeknek
konkrét helyzetekben átélt tapasztalataival, akkor egy teológiailag képzett elit
foglalatossága marad, múltunk egy múzeumi darabja.

A krisztológia az elõtt a kihívás elõtt áll, hogy megmutassa, üzenete, mely
szerint Jézus hozza a szabadulást a világnak, értelmet tud adni a huszadik (és
huszonegyedik) századi tapasztalatoknak. A keresztényeknek le kell gyõzniük
a tudomány, a technológia és a modern kultúra más elemeivel szembeni gya-
nakvásukat, hogy komolyan tudják venni a világegyetemrõl és az emberiségrõl
most formálódó új elképzeléseket. A komoly párbeszéd nem azt jelenti, hogy az
új világkép minden elemét kérdés vagy változtatás nélkül el kell fogadni, mint
ahogyan az Újszövetség sem vett át módosítás nélkül régebbi szimbólumokat.
A dialógus hiánya megfosztja a vallást attól, hogy szava legyen korunk sürgetõ
közös ügyeiben. A modern világ tudományos, társadalmi és politikai valóságá-
ról alkotott megfelelõ kép hiánya a vallást a privát tapasztalat világába szorít-
ja be. A bibliai hit sohasem tartott igényt védelemre a világ ellen.”2

A krisztológia kísérletei

A klasszikus és a modern krisztológiák legszembetûnõbb különbsége, hogy ma
hiányzik az a viszonylag egységes filozófiai, lételméleti háttér, amely az ókori
krisztológia – talán túl merevnek, spekulatívnak és elvontnak tûnõ – fogalom-
készletét (személy, természet, egylényegûség stb.) adta, s ezért ma a Krisztusról
való gondolkodás Krisztus személye helyett elsõsorban mûvére, szerepére,
funkciójára összpontosít, vagyis – Melanchtonnal szólva – mindarra, amit tõle
kapunk. Ezek a funkcionális krisztológiák azonban nem veszik figyelembe, hogy
egy személy titka mindig több, mint szerepeinek összessége, s személy és mû
szorosan összetartozik. Nekünk is végig kell gondolnunk, miért éppen Krisztu-
son keresztül kapjuk mindazt a jót, amit Isten számunkra kínál.

A felvilágosodás utáni krisztológia eltér a klasszikustól abban is, hogy kö-
zéppontba állítja a történeti kérdést. Ez egyrészt abban mutatkozik meg, hogy jó-
val nagyobb hangsúly esik Jézus földi életének eseményeire, mindarra, ami a
hitvallás „született Szûz Máriától” és „szenvedett Poncius Pilátus alatt” kifeje-
zései közé esik. Az õsi hitvallások metafizikai állításai helyett a „Jézus-ese-
mény” egyszeri, konkrét történeti valósága jelenik meg mint Isten ön-kinyilat-
koztatásának legfõbb színtere, annak ellenére, hogy a huszadik században szá-
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mos teológus egyrészt lehetetlennek, másrészt szükségtelennek ítélte, hogy Jé-
zus életének konkrét mozzanatai beépüljenek a krisztológiába. Jézus történeté-
nek mai kutatói általában nem osztják azt a pesszimizmust, amely a múlt szá-
zad derekán, elsõsorban Bultmann munkássága nyomán uralkodott el, s amely
szerint az evangéliumi elbeszélések annyira át vannak szõve teológiai értelme-
zéssel és mitológiai elemekkel, hogy Jézus életének valódi eseményei már nem
hozzáférhetõek. Ha a részletek sokszor ellentmondásosak is, Jézus földi mûkö-
désének alapvonásai mégis megállapíthatóak. A Biblia történeti vizsgálatát az
egyházban sokan – részben joggal, részben alap nélkül – kizárólag romboló, a
kereszténységre káros foglalatosságnak ítélik. Komolyan kell azonban venni
azt a pozitív szerepet, amit a történeti kutatás a teológiának a doketizmus (az az
eretnekség, amely szerint Jézus csak látszólag volt ember) elleni harcában ját-
szik: azáltal, hogy megmutatja, hogyan kísértette az egyházat a legkorábbi
idõktõl Jézus valóságos emberségének csorbítása, a földi Jézus mitológiai félis-
tenként való ábrázolása, segíti a krisztológiát abban, hogy felismerje és képvi-
selje Jézus ember voltának valódi teológiai súlyát.

Ehhez kapcsolódik a modern krisztológiák következõ jellegzetessége: az,
hogy a klasszikus krisztológiával szemben nem felülrõl, a Szentháromság máso-
dik személyébõl indulnak ki, hanem alulról építkeznek, Jézus földi életének ese-
ményeibõl. Az alulról építkezõ krisztológia mai túlsúlya talán annak is köszön-
hetõ, hogy maga az „Isten” szó is megfoghatatlanná vált sok mai ember számá-
ra. Egy olyan megváltó, aki teljesen osztozik emberségünkben, többet jelent
egy ilyen helyzetben, mint egy sokak számára távoli metafizikai kategória. Az
alulról jövõ krisztológia alapkérdése nem az, hogy „hogyan lesz Isten ember-
ré?”, hanem inkább az, hogy „egy emberi élet hogyan testesíti és jeleníti meg az
isteni életet?”3

Az alulról építkezõ krisztológiák gyakran fenyegetõnek tûnnek a hitre néz-
ve, s a hívõk körében gyanakvás övezi õket. Ennek egyik oka lehet a hagyomá-
nyos hitvallásoktól eltérõ kiindulópontjuk (amely azonban, mint több teológus
hangsúlyozza, az Újszövetség eredeti sorrendje: kezdetben volt az esemény,
utána az erre történõ reflexió). Sokszor azonban az idegenkedés megalapozott:
sok mai krisztológiának nemcsak kiindulópontja, hanem végpontja is az embe-
ri oldal, azaz Krisztus valóságos istenségéig nem jut el. (Vonatkozik ez például
sok történeti Jézus-kutató Jézus-értelmezésére, akik Jézus teljesen immanens,
emberi alakját szembeállítják az egyházban késõbb róla kialakult „mitologi-
kus” képpel.) Lehet az alulról építkezõ krisztológiákkal szembeni fenntartások-
nak egy mélyebb oka is: idegenkedés attól, hogy éppen egy ilyen szenvedésteli,
sok szempontból sikertelen életben kelljen Istenre ismernünk: „Jézus élete
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kudarc volt, legalábbis a siker bevett mércéivel mérve. Nem volt otthona. Nem
volt állása. Nem volt családja, barátja kevés. Bûnözõként halt meg; teste min-
denki szeme láttára, megszégyenítve függött, hogy aki látta, azt gondolta: »hála
Istennek, hogy én nem vagyok olyan, mint ez...« Talán akkora mitikus hatalom-
mal és kultikus erõvel öveztük Jézus alakját, hogy élete csendben eltûnhet a
háttérben, puszta vesszõként az Apostoli hitvallásban, amely gyorsan átugrik a
»született Szûz Máriától«-ról a »szenvedett Poncius Pilátus alatt«-ra, s mi vissza
sem tekintünk Jézus nyomorult életére. Hogy ez is része annak, amilyenek va-
lójában vagyunk, azt jelzi az a nagy meghökkenés és megütközés, amit a törté-
neti Jézus kelt olyanok körében, akik nem szokták meg, hogy Jézusra mint valódi
személyre gondoljanak. A történész Jézusa megütközést kelt, mert Jézus is meg-
ütközést kelt.”4

Bár a mai krisztológiák kiindulópontja többnyire az emberi oldal, ha itt
megállnak, éppen abba a csapdába esnek, amit el akarnak kerülni: a doketiz-
mus csapdájába. Mivel túl nagy hangsúly kerül Jézus emberségére, maga ez az
emberség válhat istenivé. Még súlyosabb probléma, hogy ha Jézus Krisztusban
nem Isten önkifejezését ismerjük fel, akkor mindaz, amit Jézusról tudunk, nem
befolyásolja és kontrollálja Istenrõl való elképzeléseinket, nem hat vissza ezek-
re, nem véd meg attól, hogy tõle idegen, esetleg veszélyes és romboló tartalma-
kat vetítsünk Istenre. 

(Természetesen ettõl az ortodox krisztológia sem véd meg, ha Istent annyi-
ra egészen másnak, világunkon teljesen kívül esõnek gondoljuk, hogy – mint
Kierkegaard szerint – még testté lételében is teljes inkognitóban jön közénk,
mint deus absconditus, elrejtõzõ Isten. Ez nyilvánvalóan a testté létel egész értel-
mét megkérdõjelezné.)5 Ha Jézus életét elválasztjuk Istentõl, abba a hibába is
esünk, hogy ártalmatlanná, erõtlenné tesszük mondanivalóját, s Jézusból valóban
csupán egy „elsõ századbeli hippit” formálunk, aki andalító történeteket me-
sélt a szeretetrõl, de akinek élete és tanítása bennünket semmire sem kötelez.

A klasszikus krisztológiai formulák értelmezéstörténete pedig a kizárólago-
san felülrõl induló krisztológia csapdáira szolgáltat bõségesen példát: Krisztus
istenségének hangsúlyozása gyakran oda vezet, hogy embersége sérül. Leó egy-
házatya Tomusában például kifejti, hogy Jézus földi életében idõnként isteni ter-
mészetével (például a csodák esetében), máskor emberi természetével volt jelen
(ha fáradtságot érzett, szenvedett). Aquinói Tamás egyenesen két értelmet tu-
lajdonít Jézusnak: emberi értelmével tapasztalás révén tett szert tudásra, isteni
értelmével pedig fogantatása pillanatától minden tudás birtokában volt. Ám ta-
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lán a legfájóbb és legsúlyosabb következmény az a folyamat, ahogyan Krisztus
istenségének felfogása Khalkedón után egyre inkább a császári hatalom igényei
szerint alakult, s tekintélyelvû, merev hatalmi rendszer igazolásává vált.
Egyenlõségjel került Krisztus uralma és a császár uralma közé: beszédes doku-
mentuma ennek az elsõ egyháztörténész, Eusebius Beszéd Konstantinus dicsére-
tére címû munkája, amelyben a lelkes szerzõ a császár uralma és Isten országa
között vont párhuzamot. Krisztus keresztje, amely eredetileg épp ennek a hie-
rarchikus, erõszakos rendszernek az ítéletét mondta ki, a császár harci zászló-
jára került. Krisztus istenségének egyoldalú hangsúlyozása az uralkodó megis-
tenülését vonta maga után – vagy éppen a császár isteni igénye adta Krisztus
istensége egyoldalú hangsúlyozásához a nem éppen teológiai hátszelet.6 Ennek
az ördögi fordulatnak irodalmi kifejezése Dosztojevszkij A Karamazov testvérek
címû regényében a Nagy Inkvizítor jelenete. „Az, amit mondok neked, valóra
válik, és felépül a mi birodalmunk. Ismétlem neked, már holnap meglátod ezt
az engedelmes nyájat, amely az elsõ intésemre rohan, hogy odakaparja az izzó
parazsat a te máglyádhoz, amelyen elégetlek téged azért, mert idejöttél, hogy
zavarj bennünket. Mert ha volt, aki megérdemelte a máglyánkat, akkor az te
vagy. Holnap elégetlek. Dixi”7 – mondja a Nagy Inkvizítor a földre visszatért
Názáretinek.

Ez a folyamat mégsem írható a Khalkedóni formula számlájára. A hitvallá-
sokat megfogalmazó zsinati atyák minden módon együtt akarták tartani a két
aspektust. „»A szétválasztás nélkül« a tõlük örökölt nyelvi fegyverzet legfonto-
sabb darabja, s az isteni-emberi Krisztusról szóló tanítás az egyik fegyver bár-
mely emberi-politikai rendszer istenítésével szemben.”8 Az atyák annak is tu-
datában voltak, hogy olyan titkot próbálnak emberi nyelven megfogalmazni,
amely fogalmilag nem írható le, emberi logikával nem bizonyítható, a görög fi-
lozófia kategóriáiba nem fér bele. 

Valóságos ember

Sok mai teológus és filozófus hangsúlyozza az emberi lény befejezetlenségét,
nyitottságát, a lehetõséget önmaga meghaladására. Érezzük, hogy ha bizonyos
irányokba haladunk, ezek a lehetõségeink kiteljesednek, ha más utat követünk,
elvesztegetjük õket. Keresztények számára az embernek ez az önmagán túlmu-
tató vonása istenképûségében fejezõdik ki. Az ember alapvetõ bûne és tragé-
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diája, hogy ezt a lehetõséget „zsákmánynak tekinti”, isteni hatalomra tör. A ke-
resztény hit szerint Jézusban valósággá vált, ami bennünk csak lehetõség, ép-
pen azért, mert „nem tekintette zsákmánynak” (Fil 2,6).9 Ilyen értelemben Jézus
emberségünk beteljesítése, aki osztozik velünk az emberi tapasztalatok teljes
spektrumában, kivéve Istentõl való elidegenedettségünket. Az evangéliumok
azonban arról tanúskodnak, hogy Istennel való bizalmas viszonya nem mági-
kus módon mûködött, hanem kezdettõl fogva kitartó imádság révén és valódi
kísértések végigszenvedésének és legyõzésének árán õrizte meg azt. Teljes em-
berségébõl következik, hogy egészen az utolsó pillanatig nemet is mondhatott
volna arra az útra, amelyet Istentõl valónak ismert fel.

Jézus valóságos embersége maga után vonja, hogy nem tulajdoníthatunk
neki olyan isteni tulajdonságokat, mint a mindentudás és mindenhatóság. Ray-
mond Brown szerint: „Egy Jézus, aki úgy járta a világot, hogy pontosan tudta,
mit hoz a holnap, bizonyosságal tudva, hogy halála után három nappal Atyja
feltámasztja, olyan Jézus, aki felkeltheti csodálatunkat, de mégis távol van tõ-
lünk. Olyan Jézus, aki távol van attól az emberiségtõl, amely csak reményked-
het a jövõben, Isten jóságába vetett hittel, s akinek a legfõbb bizonytalannal, a
halállal bizalommal, de a túlvilágról való ismeret nélkül kell szembenéznie.
Másrészt viszont egy olyan Jézus, akinek a jövõ éppen annyira titkot, félelmet
és reményt jelentett, mint nekünk, s ugyanakkor azt tudta mondani: »ne úgy le-
gyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te« – ez olyan Jézus, aki valóban
meg tud minket tanítani arra, hogyan éljünk, hiszen ez a Jézus átment az élet
tényleges megpróbáltatásain. Ilyen Jézus révén valóban megismernénk a teljes
igazságát annak a mondásnak, hogy »nincs senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja a barátaiért« (Jn 15,13), mert tudnánk, hogy mindaz-
zal a kínnal adta életét, amellyel mi adnánk a miénket.”10

Jézus valódi embersége nemcsak azt jelenti, hogy az emberlét általános kor-
látai és végessége Jézusra is vonatkoztak, hanem azt is, hogy saját népének és
kultúrájának, az elsõ századi palesztinai zsidóságnak gondolkodásával, hitével
és hagyományaival átitatott életet élt, még ha ennek a társadalomnak a pere-
mén is, szabályait idõnként szuverén módon felülírva. Ezért minden olyan
krisztológia, amely Jézus zsidóságát lényegtelennek tekinti vagy tagadja, szem-
ben áll az Újszövetség Jézus-képével. Jézus a zsidóság istenhitének, különösen
is a prófétai hitnek a továbbvivõje, amely hit, szemben az ókori kelet általános
vallásosságával, nem a fennálló despotikus társadalmi rend szentesítésére szol-
gál, hanem számon kéri az „elsõkön” az „utolsók” sorsát.

Az evangéliumi elbeszélésekbõl az is kitûnik, hogy Jézus felkavaró, idõn-
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ként megütközést keltõ személyiség volt, aki példátlan szabadsággal lépte át a
vallásos hagyomány õrei által állított korlátokat: Isten eljövendõ országát elõ-
vételezve asztalközösséget vállalt a bûnösökkel, mert megindította az emberi
szenvedés. Ennek a jézusi jellemvonásnak a pozitív jelentõségét hibátlan ösz-
tönnel ismerte fel a magyar politikai gondolkodó, Bibó István: „[A]z élethez va-
ló közelségnek, az élet legegyszerûbb dolgai iránti megértésnek, az emberkö-
zeli gyengédségnek [Krisztus] olyan megnyilvánulásait tudta megvalósítani,
amelyek teljesen téren és idõn kívül álló módon kimutatnak annak a szektának
aránylag szûk kereteibõl, amelynek nyilvánvalóan tagja volt. Ezenfelül rendkí-
vül jelentõs, szinte elfelejthetetlen egyszerû mondatai vannak a szelídség hatal-
máról, a harag hiábavalóságáról, a haragnak, az élethalálharcnak, az ölésnek
belsõ rokonságáról és kártékonyságáról, és ezekrõl nemcsak mondatai vannak,
hanem példagesztusai is, amelyek szintén egyedülállóak a maguk nemében.
[…] Ehhez járul az, ahogy Krisztus a hitrõl tudott beszélni. A hit õnála még tel-
jesen független mindennemû teológiától és hittételekben való hittõl. A hit,
ahogy õ beszél róla, az emberi lélek rejtett képességeiben való gyermeki biza-
lom, azoknak a fölkeltésére való képességet jelenti. A legjelentõsebbek azonban
azok a felismerései, amelyek a szelídség hatalmára vonatkoznak, és itt megint
elég nagy félreértés támadt ezek körül. Az õ gesztusai: aki megütött az egyik
arcodon, fordítsd felé a másikat is, egyáltalán nem egy ügyefogyott embernek
a gesztusai, ellenkezõleg, beletartoznak azok közé a lefegyverzõ gesztusok kö-
zé, amelyek elõtt az értelmetlen agresszió egyszerre rájön a saját értelmetlensé-
gére. […] Olyan megnyilvánulások [pedig], mint a kufárok megkorbácsolása, a
fügefa megátkozása és egyéb hirtelen reagálások arra engednek következtetni,
hogy amikor õ a szelídség hatalmáról beszél, akkor ezzel a saját magában már
legyõzött indulatosságnak a hiábavalóságát adja át tanulságul az egész embe-
riségnek.”11

Bibó még hozzáteszi, hogy a késõbbi teológiai fejlõdés során, Krisztus isten-
ségének kifejezése mellett is végig sértetlenül megmaradt „Krisztus teljes em-
beri mivolta”, s ennek jelentõsége abban rejlik, hogy „a keresztény vallás átélõi
számára azt az alapvetõ élményt jelenti, hogy Isten ismeri a mi kínjainkat, és a
terhelt emberi állapotunkból való kilépéshez egy tökéletesen velünk egyszöve-
tû emberi személyiséggel kell kapcsolatba lépni.”12
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11 Bibó István: Az európai társadalomfejlõdés értelme. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok
1971–1979. Magvetõ. 1986. 19–21. o.
12 Bibó 21–22. o.
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A láthatatlan Isten képe

Marcus J. Borg amerikai teológus The God We Newer Knew13 (Az ismeretlen Is-
ten) címû könyvében ír arról, hogyan függ össze Istenrõl alkotott elképzelé-
sünk azzal, ahogyan élünk. A Biblia az emberi tapasztalatok számos területérõl
vett képpel, metaforával érzékelteti Isten megfoghatatlan, mégis sokszor olyan
közelinek érzékelt lényét. Ezek között vannak távolságot, hatalmat, fenséget ér-
zékeltetõk, mint király, úr, harcos, és vannak közelséget, dinamizmust, gondos-
kodást kifejezõk, mint a szél, a tûz, az anyamadár képe. Borg – vállalt leegysze-
rûsítéssel – azt állítja, hogy ezek a képek többnyire két modell köré szervezõd-
nek: a királyi (monarchikus) modell és a Lélek modellje köré. Ez a kétféle isten-
kép két életfelfogást von maga után: az egyik a teljesítményközpontú, a másik
a kapcsolatorientált életfolytatást. A királyi modell képei jellemzõen az uralko-
dásról és behódolásról, a távolságról és az engedelmességrõl szólnak. Isten és
a közösség, Isten és az ember viszonya elsõsorban jogi kategóriákban jelenik
meg, ahol az ember mint engedetlen alattvaló állandóan és sikertelenül megfe-
lelni próbál külsõ követelmények egész rendszerének. A Lélek modellje (a hé-
ber rúah szó „lélek, szél” jelentésének megfelelõen) Isten titokzatos, láthatatlan,
mégis érezhetõ, egyszerre transzcendens és minket körülölelõ munkálkodását
hangsúlyozza, anyamadárszerû gondoskodását, azt, ahogyan (akár a pusztá-
ban, akár az emmausi úton) az ember útitársává szegõdik. Ez az elképzelés az
Isten-ember viszonyt bizalmi kapcsolatnak, szövetségnek látja, s ennek megfe-
lelõen a bûn sem mint engedetlenség, hanem mint hûtlenség, a kapcsolat eláru-
lása jelenik meg. 

Jézust már a legkorábbi keresztény hitvallások (például Kol 1,15; 2Kor 4,46)
mint a láthatatlan Isten képét magasztalják, akin keresztül világossá válik, ki-
csoda és milyen az Isten. A keresztény hit ezt a kijelentést egyaránt vonatkoz-
tatja a húsvét elõtti és a húsvét utáni Jézusra. Ez nem azt jelenti, hogy a földi
Jézus álruhás Istenként járt az emberek között, hanem azt, hogy akivel találko-
zott, Isten Lelkének jelenlétét tapasztalta a közelében. Halála után pedig a Lel-
ket mint Jézus továbbra is velük maradó jelenlétét élték át az elsõ keresztények.
Ezért Jézus feltámadását úgy értelmezték, hogy azzal Isten igazolta Jézust,
igent mondott mindarra, amit életében Jézus mondott, tett, és ahogyan meg-
halt, végül pedig részt adott neki hatalmából és dicsõségébõl. 

A földi Jézus tehát nem pusztán életbölcselet vagy vallási igazságok tanító-
ja, hanem Isten lényébõl mutat meg valamit. Megmutatja, hogy Isten nem távo-
li, elérhetetlen valóság, hanem közel jön hozzánk, és szenvedélyesen törõdik
mindazzal, ami az emberi történelemben és az egyes ember életében végbe-
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megy. Megmutatja, hogy Isten alaptulajdonsága az irgalom, hogy együttérez az
emberrel, s aki Istent akarja szolgálni, annak éppen ebben kell hasonlítania hoz-
zá: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Megmutatja,
hogy Isten számára a társadalmi pozíciók és rangok érdektelenek, a korlátok, a
megbélyegzések és az igazságtalanságok Istent magát sértik. Jézus tanításának
középpontjában Isten országa áll, amely azonban, ellentétben Heródes és Tibé-
rius birodalmával, nem az uralom és az alávetettség kategóriáin épül fel. Para-
dox módon, éppen Istennek mint királynak a képével, vagyis a monarchikus
nyelvet használva érvényteleníti Jézus a teljesítményközpontú monarchikus
modellt, s követõinek egy másik utat mutat: „Tudjátok, hogy azok, akik a né-
pek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak
rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az
legyen szolgátok.” (Mk 10,42–43)

Jézusban tehát Isten megismerteti magát az emberekkel, nem marad deus
absconditus, elrejtõzködõ Isten. Ez a „bemutatkozás” azonban szemérmes, rej-
tett, lehet nem észrevenni is. Isten tiszteli az emberi döntés szabadságát, szere-
tetbõl korlátozza, „megüresíti” magát, nem „rettentéssel” jön, „mint urak ura”.
Már az Ószövetség arról tanúskodik, hogy Isten nem elégszik meg a trónjához
felszálló hódolat illatával, szüntelenül kapcsolatot keres népével, jelenléte min-
dig konkrét történeti eseményekben mutatkozik meg. Ennek az aktív keresés-
nek csúcspontja a testté létel Jézus Krisztusban. Ahogyan az ókori Kelet nagy
népei helyett Izrael szedett-vedett törzseit választotta, most egy látszólag jelen-
téktelen názáreti ácsra esett a választása.14 Ez az önkorlátozás, önmegüresítés
nemhogy elvesz valamit Isten istenségébõl, hanem éppen ebben fejezõdik ki is-
teni volta: hogy képes magát valaki más kedvéért megüresíteni.15

Eduard Schweitzer találó metaforája szerint Jézus Isten példázata. Példázat
arról, kicsoda Isten, és példázat arról is, kicsoda (lehetne) az ember. Példázat,
hiszen mint Jézus példázatai, a Jézus-esemény is több, mint pusztán tanulságos
történet: olyan mondanivaló, amit másképpen, mint éppen ebben a formában,
nem lehetne elmondani. S végül azért is találó ez a metafora, mert mint egy
jézusi példázat, Jézus Krisztus maga is meghívás Isten országába, hiszen azért
jött, hogy életünk, bõvelkedõ életünk legyen.
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egyetemes hitvallások – Az egyetemes hitvallások a keresztény hit legfõbb tételeinek
tömör, hivatalos és egyetemesen elfogadott, nem felekezethez kötõdõ megfogal-
mazásai. A három elfogadott egyetemes hitvallás: az Apostoli hitvallás, a Niceai
hitvallás és az Athanasziosz-féle hitvallás. (A hitvallások és hitvallási iratok témá-
jával foglalkozik e kötetben Smidéliusz András írása.)

krisztológia – A keresztény teológiának az a területe, amely Jézus Krisztus személyé-
vel foglalkozik, különösen is Jézus Krisztus emberi és isteni természetének viszo-
nyával és összefüggéseivel.

hellenizmus – A görög történelemnek azt a szakaszát nevezzük hellenizmusnak, amely
Nagy Sándor hódításaitól (Kr. e. 336–323) a Római Birodalom kiépüléséig (Kr. e.
30) tartott. Ebben az idõszakban a meghódított területek kultúrájára és hagyomá-
nyára a hellén mûveltség nyomta rá bélyegét. Ennek következtében az ókori ke-
resztény egyház teológiáját jelentõsen meghatározták a hellenista filozófia és gon-
dolkodás fogalmai.

evangélisták – A Biblia újszövetségi része négy különbözõ iratban mutatja be Jézus
Krisztus életének legfontosabb eseményeit, valamint a tõle fennmaradt tanításokat.
Ezeket az írásokat evangéliumnak (= jó hír) nevezzük, szerzõik pedig az evangé-
listák: Máté, Márk, Lukács és János.

doketizmus – A Kr. u. 2. században keletkezett az a vélekedés, miszerint Jézus Krisz-
tus nem valóságos ember volt, csupán embernek látszott (a görög dokein szó je-
lentése: látszani), ezért egész élete, halála, feltámadása csak látszólagos volt. Az
elképzelés hátterében az az elmélet húzódik meg, hogy az emberi test tisztátalan
és gonosz. Ily módon a doketizmus csupán egyfajta megnyilvánulási formája az
elsõ századokban elterjedõ és virágzó gnoszticizmusnak, melynek gondolati alap-
ja a test és a lélek, a fény és a sötétség, a jó és a rossz radikális szétválasztása.

ortodox – Két görög szó összetételével keletezett kifejezés: orthosz = helyes, igaz; va-
lamint doxa = tanítás. Az összetétel az egyetemes egyház igaz tanítására utal. A
kifejezés a 3–5. században a szentháromságtani és krisztológiai viták során terjedt
el az egyházban. Késõbb, a nagy egyházszakadás idején (1054) a keleti egyház az
ortodox elnevezést adta magának, amely a Nyugattal és a keleti eretnekségekkel
való szembenállást egyaránt kifejezte. 

Khalkedón – Kisázsiai város, ahol 451 októberében a negyedik egyetemes zsinat ülé-
sezett. Ezen a zsinaton fogalmazták meg azt a krisztológiai dogmát, amely Jézus
Krisztus kettõs – isteni és emberi – természetét mondja ki. Ez az állásfoglalás elsõ-
sorban két ókori eretnekké nyilvánított csoport – a nesztoriánusok és a monofüzi-
ták – tanításától kívánta elhatárolni a hivatalos keresztény tanítást.  
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� Milyen emberi, társadalmi tényezõk sarkallják a teológiát Jézus istenségének hang-
súlyozására?

� Milyen emberi, társadalmi tényezõk sarkallják a teológiát Jézus emberségének
hangsúlyozására?

� Ma a kettõ közül melyik megközelítés áll hozzánk közelebb? Miért?

Nyíri Tamás: Ki ez az „ember”? Egyházfórum. Budapest. 2000.
Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Szent István. Budapest. 1995.
Herbst, Karl: A valódi Jézus. Elpídia. Budapest. 1995.
Nolan, Albert: A kereszténység elõtti Jézus. Budapest. 1996.
Wolff, Hanna: Az egyetemes Jézus. Elpídia. Budapest. 1997.

A keresztény spiritualitás mai kérdései

Qui non crederit, non experietur
et qui non expertus fuerit, non intelliget.

(Anselmus)1

A magyarul legtöbbször lelkiségnek fordított spiritualitás – rendkívül széles értel-
mezési tartománya miatt – híresen nehezen definiálható szavaink közé tartozik.
Általánosan elfogadott nézet, hogy a spiritualitás a hitélettel, a hit különféle
formáinak megélésével kapcsolatos fogalom, mely az embernek a transzcendens-
isteni szférával fennálló kapcsolatának jellegét s az ebbõl fakadó hitélmények
kifejezésének eszköztárát, gyakorlatát, valamint az e célra használt szimbólu-
mok jelentését hivatott jelölni. A szónak ez az alapvetõ jelentéstartalma nem-
csak a tradicionális keresztény vallások híveinek számára, de az új vallásos moz-
galmak követõi, sõt a vallástalan emberek elõtt is többé-kevésbé egyértelmû.

A keresztény spiritualitás mai kérdései 105
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1 Anselmus v. Szent Anzelm (1032–1109): Canterbury érseke, skolasztikus teológus, az ontológiai
istenérv kidolgozója.
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A jelen írás mottójául választott anselmusi idézet – „aki nem hisz, nem fog
tapasztalni, és aki nem tapasztal, az nem ért meg semmit” –, amennyiben kie-
meljük a keresztény értelmezési körbõl és általános értelemben vonatkoztatjuk
az emberi spiritualitásra, nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket. Hi-
tünk – függetlenül attól, hogy ez vallásos hit-e vagy pedig valamilyen szekulá-
ris „világnézet” – alapjaiban határozza meg, hogy mit fogunk észrevenni a kör-
nyezetünkbõl, milyen döntéseket hozunk és ezáltal milyen tapasztalatokba és
kapcsolatokba lépünk be, illetve miképp értelmezzük azokat, milyen értéket
tulajdonítunk nekik. A spiritualitás tehát egyetemes emberi tapasztalat, amely
a teljes személyiséget érinti: hatással van testkultúránkra, pszichés egyensú-
lyunkra, szellemi orientációnkra, a környezetünkkel, Istennel és önmagunkkal
való kapcsolatunkra. A spiritualitás mint a személyes hitnek a mindennapi
életbe átültetett gyakorlati megvalósítása ebben az emberi élet teljességét
felölelõ, általános értelmében mindnyájunkat érint: nincs olyan ember, akinek
ne lenne valamilyen spiritualitása, és amelyrõl naponta, életének minden terü-
letén bizonyságot ne tenne.

Fontos azonban látni, hogy az a spiritualitás iránt megnövekedett érdeklõ-
dés, ami napjaink emberét jellemzi, drámai kontextusban fogant. A 21. század
embere az emberiség mélyreható és minden területen jelentkezõ, kollektív és
egyéni kríziseinek korában él. Ez az egyetemes krízis jelen van a kultúra min-
den területén, a politikában és a társadalomban, de talán sehol sem olyan kéz-
zelfogható és fenyegetõ a jelenléte, mint a bioszféra egyensúlyzavaraiban: a
környezetszennyezés számtalan formája, az ózonpajzs elvékonyodása, klimati-
kus változások, emelkedõ tengerszint, az esõerdõk kitermelése, a termõföldek
eróziója, elsivatagosodás, naponta kihaló állatfajok – hogy csak néhányat említ-
sünk. A valóságot, amelyben élünk, keresztül-kasul hálózzák be azok a míto-
szok, amelyeket 20. századi elõdeinktõl örököltünk: mítoszok az új jégkorszak-
ról, az emberi faj kihalásáról, a föld pusztulásáról, a közelgõ világvégérõl.

Ebben a közegben az ember figyelme teljesen természetes módon ismét a
végsõ, „spirituális” kérdésekre irányul: kik vagyunk? Honnan jöttünk? Mit ke-
resünk a világban? Hol a helyünk a létezõk rendjében? Mi az életünk értelme? 

Modern világunk megváltozott életviszonyainak, a modern ember életérzé-
sének, a szekularizációval párhuzamos transzcendencia-keresésnek egyik leg-
konzekvensebb megfigyelõje és elemzõje az evangélikus teológia oldaláról
Paul Tillich (1886–1965) volt. A válság lényegét összefoglaló híres tételmonda-
ta így hangzik: „a nyugati ember jelenlegi szituációjában az a döntõ tényezõ,
hogy elveszítette a mélység dimenzióját.” A „mélység dimenziója” az a térbeli ha-
sonlat, amely közvetlenül az ember lelki-szellemi, spirituális, azaz hitéletére –
közvetetten pedig az élet totalitására – vonatkozik. A mélység ebben az érte-
lemben tulajdonképpen azt a vertikális, vagyis felülrõl jövõ transzcendens-iste-
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ni dimenziót jelenti, amely a világ horizontális történéseiben és az emberi lélek-
ben is „mélyre” hatol, az univerzumot kívül-belül áthatja, átvilágítja, és ezáltal
felfedi értelmét és célját. A térbeli hasonlat alapján tehát a spirituális dimenzió
felülrõl (vertikálisan) hatja át a horizontális dimenziót, vagyis az ember földi
életét, cselekvését, lelki-szellemi fejlõdését, valamint világának berendezkedé-
sét, történelmének alakulását, minden létezõ létének eredetét és okát, rendelte-
tését és célját. A modern ember spirituális krízise ott érhetõ tetten, hogy életé-
bõl kiveszett minden vertikális meghatározottság, a transzcendens, isteni ere-
det tudata, ezért elveszítette a választ a legalapvetõbb és egyben legnyugtala-
nítóbb kérdésre: hogy mi az életének az értelme. A modern ember végzetesen
beleveszett a horizontális életfelfogás és életvitel céltalan vagy öncélú mókus-
kerekébe, életének, tevékenységének és küzdelmeinek többé már nem találja az
értelemadó alapját. Tillich szerint az emberi lét legfontosabb végsõ kérdéseire a
spirituális tapasztalatokban rejlenek a megfelelõ válaszok, de manapság ezekre
a kérdésekre jobb esetben nem találják a választ a szükséges hitbeli tapasztala-
tok híján, rosszabb esetben pedig már fel sem teszik õket.

Értékelésünkben úgy gondoljuk, hogy a modern ember által teremtett egye-
temes krízist mechanisztikus úton, a technológia és a termelés racionalizálásá-
val vagy pusztán az életmód megváltoztatásával felszámolni nem lehet. Amire
szükség van, az a kollektív emberi tudatállapot kiemelése abból a horizontális ver-
gõdésbõl, ami a saját világát felfaló anti-spirituális élettechnikába sodorta az
embert. Erre pedig csakis egy hiteles, a lét mélységét újra megtapasztalhatóvá
tevõ spiritualitás képes. A globális krízisre való tekintettel a jövõ spiritualitásá-
nak egyszerre kell visszavezetni az embert Istenhez, a teremtett világhoz és
önmagához. Éppen ezért ha egy szóban szeretnénk megragadni ennek a spiri-
tualitásnak a lényegét, akkor ez a szó az lenne, hogy kozmikus. A következõk-
ben a spiritualitást a teremtõ Istennel kötjük össze, és azt vizsgáljuk meg, hogy
a keresztény vallási tradícióban felfedezhetünk-e olyan jeleket, melyek egy
ilyen természetû kozmikus spiritualitásra utalnak.

Az istenkép jelentõsége

A keresztény teológia egyik legõsibb és – fontosságát tekintve talán nem túlzás
azt állítani, hogy – legnagyobb kérdése, hogy miképpen gondolja el a teremtõ
Isten és a teremtett világ kapcsolatát. Más szavakkal: a mindennapi tapasztala-
tainkban érzékelt immanens valóság (világ) és a hitben megragadott, hétköz-
napi tapasztalatainkon túlmutató transzcendens valóság (Isten) hogyan viszo-
nyul egymáshoz? Hogyan modellezhetõ az univerzum és Isten kapcsolata? A
kérdés alapvetõen két részre bontható: egyrészt arra vonatkozik, hogy találkozha-
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tunk-e Istennel a világban (emberközi kapcsolatainkban, természetben, törté-
nelemben stb.), és ha igen, akkor milyen formában – azaz hogyan értelmezhetõ
Isten immanenciája; másrészt mennyiben jelent többet Isten valósága az általunk
tapasztalt földi realitásnál – azaz hogyan kell elgondolnunk Isten transzcenden-
ciáját? A kérdés tehát az istenképünket érinti, amely viszont – amint azt látni fog-
juk – alapvetõen határozza meg életszemléletünket és spiritualitásunkat. Ahhoz,
hogy megértsük az istenképnek a spiritualitással való alapvetõ összefüggését,
érdemes egy rövid történeti visszapillantást tenni.

Általánosságban véve elmondható, hogy amióta a kereszténység adoptálta
a görög filozófiai tradíciót, a keresztény egyház története folyamán túlnyomó
többségben a transzcendens istenképek domináltak. Az Isten transzcendenciá-
ját kihangsúlyozó istenképek sajátossága, hogy teisztikusak, azaz Istent egy vilá-
gunktól elkülönülõ, felette álló külsõ realitásként láttatják. A motiváció nyilván-
való: Istent minél messzebb helyezni mindattól, ami változó, tökéletlen és rom-
landó, ami gonosz és kegyetlen is lehet – minél messzebb a világunktól. Így lesz
Istenbõl tökéletes, változatlan, számunkra felfoghatatlan, örök és mindenható
legfõbb Lény, aki a mi folyamatosan keletkezõ és elmúló földi világunktól elkü-
lönített, statikus és örökkévaló szellemi-spirituális világban uralkodik. Kézen-
fekvõ, hogy egy ilyen tökéletes transzcendens létezõ a mi természeti világunk
történéseibe elsõsorban természetfölötti módon – mint deus ex machina (csodák
útján) – avatkozhat bele.

Azon túlmenõen, hogy a modern gondolkodás számára egy ilyen módon
cselekvõ Isten képe teljes egészében elfogadhatatlan, spirituális kontextusba
helyezve a következményei egyenesen katasztrofálisak. Ez a materiális és spiri-
tuális szféra antitézisét felállító, a valóság megkettõzésén alapuló teisztikus is-
tenkép a platonikus2 gondolkodást követi, amelynek további implikációja test és
lélek szétválasztása és szembeállítása. Az esszenciálisan spirituális természetû
Isten egyedül az – embert a földi realitásból kiemelõ, a teremtett világ többi lé-
tezõjétõl elválasztó, szintén spirituális természetû – emberi lélekben marad iga-
zán elérhetõ; a természet vizsgálatával érdemi információkat nem szerezhetünk
róla. További jellegzetessége ennek a gondolkodásnak, hogy – egy egyszerû
megfeleltetéssel – az embert Istentõl elválasztó bûnt alapvetõen a szintén Isten-
idegen anyagban, a testiségben látja – a bûnös testben, a „lélek börtönében”.

Az eddig elmondottak alapján már látható, hogy a teisztikus istenképen ala-
puló spiritualitás, amely a teremtésbõl egyedül az emberi lelket tartja értékesnek,
alapvetõen introspektív és aszketikus: aspirációi az „égre”, a transzcendens Isten-
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re vonatkoznak, éppen ezért csak „befelé” figyel, az üdvösséget a lélek halha-
tatlanságában látja. Így a spirituális szempontból értéktelen, romlandó, bûnös
anyag: a test, a matéria, a teremtett világ a megváltáson kívül marad.

Ma, az ökológiai krízis – és a még mindig jelenlevõ nukleáris fenyegetettség
– árnyékában, látva azt, hogy a transzcendens istenképek hogyan idegenítettek
el minket a természettõl, nem egyszerûen az a feladatunk, hogy egy új imma-
nens istenképet találjunk, hanem hogy Isten transzcendenciáját immanens módon
gondoljuk át. Amikor a meggyalázott és meggyötört kozmosz megváltásért ki-
ált, akkor mindennél sürgetõbbé válik a természet értékkel és mélységgel való
feltöltése: ezt pedig csak egy, a kozmosz egészét magában foglaló, ám a hori-
zontalitásba nem beleroskadó (panteizmus), azt meghaladó és éppen ezért át-
világítani és felemelni képes isteni szeretet megtapasztalása érheti el.

A KOZMOSZ MINT ISTEN TESTE: AZ ORGANIKUS MODELL
A hagyományos transzcendens és teisztikus istenképek kudarca azt sugallja,
hogy az ökológiai krízist addig nem lehet felszámolni, amíg alapvetõen nem
változik meg a szemléletünk a saját testünkkel és az életformák hihetetlen gaz-
dagságában megnyilvánuló anyagi teremtéssel szemben. Nem elég pusztán az
élettechnikánkon változtatni: azt is meg kell változtatni, hogy mit tartunk érté-
kesnek – szeretnünk kell a testeket. De hogyan vall errõl a kérdésrõl a Biblia?

A keresztény örömhír János evangéliumában azzal a megállapítással kezdõ-
dik, hogy „az Ige testté lett” (Jn 1,14). A Biblián tájékozódó keresztény hit alap-
ja az inkarnáció, hogy Isten a tér-idõ egy meghatározott pontján belépett az em-
beri történelembe, és a názáreti Jézusban mindannyiunk számára elérhetõ, testi
formában, hús-vér emberként közöttünk járt. A végtelen megjelenik a véges lé-
tezõk egyikében – Jézus személyében Isten immanenciájának a lehetõ legradi-
kálisabb formájával találkozunk.

Milyen istenképet tár elénk az inkarnáció? Mindenekelõtt arra hívja fel a fi-
gyelmünket, hogy olyan Istenünk van, aki nem fél a testtõl. Az univerzum te-
remtõje nemcsak hogy megteremtette, de szerette is a világot – olyannyira,
hogy amikor az emberiség elszakadt tõle, akkor a szakadékot azzal hidalta át,
hogy eggyé vált közülünk. Sallie McFague amerikai teológusnõ Az Isten teste cí-
mû könyvében azonban felteszi a kérdést, hogy amikor a hagyományos egyházi
értelmezés az isteni inkarnációt az emberi történelem egy meghatározott helyé-
re és idejére szûkíti le – Jézus életútjának megközelítõleg 30 esztendejére –, ak-
kor vajon nem az igazi, radikális mondanivalójától fosztja-e meg az evangéliu-
mi üzenetet?

McFague posztmodern olvasatában Isten inkarnációja Jézus személyében
annak egyediségét megtartva, ám azon túlmutatva egyszerre szolgál általános
paradigmaként a kozmoszban történõ megtestesülés isteni útjára. Ez az olvasat
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tehát Jézus személyét – aki a Khalkedóni formula szavaival élve „valóságos
Isten és valóságos ember” – kiindulópontnak tekintve, az inkarnációt kiterjeszti
az egész világegyetemre. Ebben a kontextusban kozmosz és Isten kapcsolatá-
nak egy radikálisan új modellje áll elõttünk: a folyamatosan zajló (!) teremtés-
ben (inkarnáció) létrejövõ univerzum mint Isten teste. Milyen messzire jutottunk
a felvilágosodás mechanisztikus világképétõl – az egész kozmosz és benne
minden egyes test, amint közvetlenül, önnön fizikalitásában a teremtõ Istenre
mutat!

McFague természetesen siet leszögezni, hogy ez az organikus istenkép nem
a valóság tudományos igényû leírása, hanem egy metafora. Metafora, mert Pál
apostol szavaival élve a világban mindannyian „tükör által homályosan” lá-
tunk, véges létezõként sosem leszünk képesek a végtelen isteni mélység megis-
merésére; mégis ez a metafora alapvetõ, egyetemes igazságot hordoz: ezekben
a testi tükrökben észrevehetünk valamit az Istenbõl. A metafora értelmezésénél
McFague Mózes történetét hívja segítségül (2Móz 33,23): amikor Mózes egy
merész pillanatában azt kéri Istentõl, hogy mutassa meg a dicsõségét, Isten
ugyan azt válaszolja neki, hogy „senki sem láthat engem és élhet tovább”, még-
is megengedi, hogy Mózes egy pillantást vessen a hátára. Az univerzumra mint
az Istennel való találkozásunk természetes közegére tekinteni, benne (és összes
egyedi létezõjében) Isten dicsõségét meglátni, ugyanakkor tudni, hogy sosem
szemtõl szemben, hanem mindig csak hátulról (részlegesen) látjuk az Istent – ez
a „csak hátulról” látás mégis éppen eleget ad nekünk: ez az organikus modell
végsõ értelme.

Hogy jobban megvilágítsuk az organikus istenkép összefüggéseit, kanyarod-
junk vissza a bibliai teremtéstörténethez. Mózes elsõ könyvében azt olvassuk,
hogy „a föld még kietlen és puszta volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett”
(1Móz 1,2). Az eredeti héber szó Isten „lelkére” a ruah, ami egyszerre jelent sze-
let, szellemet és lélegzetet. A ruah modern nyelvekre történõ átültetése eseté-
ben – mint általában a bibliai alapszavaknál – óriási a terminológiai káosz. For-
dításunkban az indoeurópai nyelvek szóhasználatát követjük, amikor a ruahot
– az egyszerûség kedvéért – szellemként ragadjuk meg; megjegyezve, hogy a
magyar lélek fordítás sem teljesen helytelen, mert – az archaikusan még lélek-
zetnek írt – lélegzet szavunkkal áll rokonságban3. Fontos ugyanakkor kihangsú-
lyozni, hogy ez a „szellem” nem az ember mentális kapacitásaira utal:4 a ruah
a Bibliában az a szélvihar, amely a teremtés aktusában végigsöpör a vizek felett;
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02 2 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 110



az isteni Szellem és lélegzet, ami az élet forrása, ami megeleveníti, animálja és –
a szél dinamikus jellegébõl (Jn 3,8: „arra fúj, amerre akar”) adódóan – folyama-
tosan megújítja a teremtést. 

„Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét
lehelte az orrába.” (1Móz 2,7) Elérkeztünk tehát az alapvetõ analógiához: a föld
pora, amint életre kel az Isten leheletétõl. A Szellem mint szél, lélegzet és élet:
a Bibliában ez a legalapvetõbb és legátfogóbb módja a megtestesülés kifejezésé-
nek. A héber gondolkodás esszenciája tükrözõdik ebben a versben: Istennek
köszönhetjük a létünket a legelemibb szinten – a következõ lélegzetvételünk-
ben. Isten a mi teremtõnk és újjáteremtõnk, aki adja és megújítja életünket, pil-
lanatról pillanatra, a legalapvetõbb, fizikai szinten. 

És hasonlóan, a teremtett világ minden létezõje pillanatról pillanatra Isten
lehelete nyomán él. Ez az a kapcsolódási pont, ahol az organikus istenkép élet-
re kel számunkra – és új életet lehelhet horizontális világszemléletünkbe. Mert
a légzés a kozmosz egyetemes tapasztalata. Minden élõlény – nem csupán az
ember – a lélegzetvételtõl függ. A lélegzetvétel összeköti az állatvilágot a nö-
vényvilággal – minden egyes ki- és belélegzés során elhasznált oxigén és szén-
dioxid cseréje nyomán. Még az ételnél és italnál is közvetlenebb kifejezése ez
életünknek, amely két lélegzetvétel – az elsõ és az utolsó – keretében zajlik.

Az isteni lehelet nyomán életre kelõ, lélegzõ világegyetem: Isten mint Szel-
lem és a kozmosz mint Isten teste. Nem a valóság tudományos igényû leírása,
nem Isten „színrõl színre” látása, hanem metafora, melynek igazsága helyes
összefüggésbe állítva ránk, emberekre és a tapasztalatainkban feltûnõ összes
teremtményre egyaránt vonatkozik. Az organikus modell istenképét tekintve
panenteista (görög: pan-en-theosz: minden Istenben), amely egyszerre állítja,
hogy minden, ami létezik, Istenben van, és Isten „benne van” minden létezõben
– ugyanakkor Isten mégsem válik eggyé a kozmosszal (panteizmus), mert a
kozmosz léte oly módon függ Istentõl, ahogy Isten nem függ a kozmosztól. Ez
a szemlélet tökéletes összhangban van a keresztény tradícióval, amely szintén
tagadja a világunktól elkülönülõ Isten létezését, ugyanakkor nem úgy beszél Is-
tenrõl, mint aki közvetlenül elérhetõ lenne az emberi elme számára (nem redu-
kálja Istent a világra, de nem is számûzi egy másik dimenzióba). A teremtés te-
hát nem válik Istenné, mégis újra visszanyeri a szentségét5 mint Isten teste, mint
Isten és ember találkozásának a színtere. 

A krisztusi inkarnációt paradigmatikusan – mint ami Istennek a testekkel
szembeni szeretetét fejezi ki – értelmezve és kiterjesztve az egész megnyomorí-
tott természetre eljutottunk egy radikálisan új szemléletig. Ez a szemlélet a koz-
moszt többé nem értelmetlen horizontalitásában látja, hanem visszaköti a te-
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remtõ Istenhez – más szavakkal feltölti értékkel, mélységgel és szentséggel. Isten
mint a testét – a kozmoszt és benne minden egyes élõlény testét – éltetõ és fo-
lyamatosan megújító Szellem és Lélegzet: az ebben a Szellemben megalapozott
testi létezés teszi lehetõvé számunkra, hogy úgy tekintsünk Istenre, mint aki fi-
zikai szinten is közelebb áll hozzánk, mint mi saját magunkhoz –, ami termé-
szetesen jelöli ki spiritualitásunk útját. A ruah latin fordításából, a spiritus szó-
ból származó spiritualitás világosan rámutat arra, hogy nem nekünk kell hidat
vernünk az Istenhez. A híd már áll, csak észre kell vennünk. A minden spirituá-
lis út elsõ lépésére utaló õskeresztény fogalom, a megtérés – görög: metanoia: „az
értelem megfordítása” – pont arra figyelmeztet, hogy rossz irányba tekintünk:
ahhoz, hogy észrevegyük a hidat, elõbb egész lényünkkel meg kell fordulnunk –
vissza a forráshoz. A spiritualitás krízisének modern tapasztalata azt példázza,
hogy az embernek szabadságában áll leszakadni a kozmikus isteni Lélegzetrõl,
de akkor számolnia kell azzal, hogy az élete reménytelenül értelmetlenségbe és
céltalan unalomba fullad. Az isteni Szellemnek mint az Élet Leheletének a képe
mindennél érzékletesebben szemlélteti, hogy Isten tiszteletben tartja az emberi
szabadságot, nem erõszakosan irányítja, hanem támogatja a létezést: valódi ön-
magunkhoz segíthet – ha hagyjuk. Éppen ezért képletesen úgy lehetne fogal-
mazni, hogy spiritualitásunk az isteni Szellemmel való harmonikus kapcsolat-
ban, együttlélegzésben, az emberi lélegzetnek az isteni lélegzetvétel ritmikájá-
ra való ráhangolódásában ragadható meg – ez a keresztény hit szerint egyet jelent
az Isten gyógyító, felszabadító és megújító szeretetének megtapasztalásával.

Az inkarnáció fényében értelmezett organikus istenkép annak a felismerése,
hogy lényünk totalitása (testünk, lelkünk, szellemünk – elválaszthatatlanul) egy-
szerre köt minket az élõ Istenhez és teremtéséhez – a kozmikus spiritualitás fel-
tételei tehát adottak. A következõkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy
miképpen tükrözõdik ez a spiritualitás a mindennapok gyakorlatában.

A keresztény spiritualitás két útja

A spiritualitásnak a lélegzetvétellel való összekötése – az elõbb említett bibliai
példán túlmenõen – úgy tûnik, hogy egyetemes emberi tapasztalat. A külön-
bözõ keleti meditációs technikák – jóga, zen stb. – szinte kivétel nélkül a helyes
emberi légzés elsajátítását róják ki elsõ feladatként a spirituális ösvényre lépõ
neofitára; a hindu mitológiában pedig Brahman, a teremtõ isten ki- és beléleg-
zésével keletkeznek, illetve szûnnek meg a világkorszakok.

A továbbiakban ennek a kozmikus isteni lélegzetvételnek a mintájára fogal-
mazzuk meg az emberi spiritualitás útját. Ez az út – a ki- és belélegzésnek meg-
felelõen – alapvetõen két részre, egy deszcendens (leszálló: kilégzés) és egy asz-
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cendens (felszálló: belégzés) szakaszra osztható. Az önmagából kilépõ, majd
oda visszatérõ isteni lélegzetvétel hasonlatával az isteni immanencia és transz-
cendencia tökéletesen kifejezhetõ: a deszcendens spiritualitás a Teremtõt im-
manenciájában, a teremtés aktusában és a teremtett formák gazdagságában (vi-
lág) próbálja megtalálni; míg az aszcendens spiritualitás arra keresi a választ,
hogy Isten valósága mennyivel jelent többet, mint a teremtés – az érdekli, hogy
Isten hogyan jelentette ki magát az emberi lélekben, ezért vizsgálódásaiban el-
hagyja a teremtett világot. A két fázishoz két eltérõ pszichés irányultság – desz-
cendens extraverzió („kifelé” fordulás) és aszcendens introverzió („befelé” fordulás)
–, illetve kétféle magatartás – a dolgokban való részvétel és a dolgok elengedése
– társítható. A további analógiákat még hosszan lehetne sorolni, a lényeg még-
is az, hogy a két szakasz dinamikus kapcsolatát lássuk. Ez a dinamizmus leg-
inkább egy térben felfelé törekvõ végtelen spirállal szemléltethetõ: a végtelen
spirál egyes körein a váltakozó deszcendens és aszcendens szakaszok – egy-
mást kölcsönösen kiegészítõ – felhajtóereje viszi az emberi lelket „felfelé”. Az asz-
cendens és deszcendens pályák együtt adják az emberi spiritualitás soha véget
nem érõ útját, amelyen az Istennel való találkozás nem az út végén vár minket,
hanem olyasvalami, ami folyamatosan, az úton való járással történik (Jn 14,6). 

A spiritualitásnak ez a végtelenül leegyszerûsített modellje persze semmiféle
újdonsággal nem szolgál. A középkori egyházi tradícióban a két út mint az Isten-
rõl való beszéd (teológia: theos – logos) két alapvetõ formája, és mint az Istennel
találkozni vágyó ember erre épülõ két spirituális útja – a via positiva („pozitív
út”) és a via negativa („negatív út”) – már réges-rég kialakult. A következõkben
azt vizsgáljuk meg, hogy mit jelent ezen az úton járni a posztmodern világban.

DESZCENDENS SPIRITUALITÁS: A VIA POSITIVA
Amikor a középkor legnagyobb misztikusának, Eckhart mesternek (1260–1327)
feltették a kérdést, hogy mikor tudhatja valaki bizonyosan, hogy spirituális ér-
telemben jó úton jár, õ azt felelte, hogy akkor, ha számára minden egyes teremt-
mény közvetlenül Istenre mutat. Az organikus modell ezt a kapcsolódási pon-
tot a teremtésben mint inkarnációban, a kozmosz vizeire alászálló és a koz-
moszt mint testét életre keltõ deszcendens istenségben látja: a via positiva tehát
alapvetõen teremtésközpontú spiritualitás. Teológiai értelemben a via positiva a te-
remtésbõl vett metaforákkal próbálja leírni Isten tulajdonságait: bármi képes le-
het Isten dicsõségét hirdetni – a felhõk, hegyek és szelek, oroszlánok, szarvasok
és bárányok stb.6 –, mivel semmi sem Isten önmagában, ugyanakkor minden
teremtett forma a teremtõ Istent tükrözi vissza.

A via positivára mint spirituális útra való rátérés a kiüresedett, pusztán ma-
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teriális síkon értelmezett világától elidegenedett ember számára a teremtett
kozmoszról alkotott radikális szemléletváltással kezdõdik. A via positiva ko-
molyan veszi azt, hogy a teremtett világ az a hely, ahol találkozhatunk Istennel,
éppen ezért a természetre nem úgy tekint, mint egy külsõ, a világtól elkülönülõ
Isten alkotására, hanem mint az élõ Isten szentségére, ahol az Isten megsejthetõ-
vé, megtapasztalhatóvá és átélhetõvé válik számunkra. „Isten mindenben és
minden Istenben”, vagy ahogy Pál mondja: „Isten legyen minden mindenek-
ben” (1Kor 15,28); „õbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28): ez a
via positiva valóságszemléletének a legrövidebb foglalata, amelybõl minden
további gyakorlati következmény is származik. Ebben a kozmikus kontextus-
ban Isten egyrészt mint immanens teremtõ erõ jelenik meg – ugyanaz a teremtõ
erõ, amely a világot és az embert is létrehozta. A Bibliában Isten a szavával te-
remt, a teremtõ szót pedig János evangéliuma Logosznak nevezi, ami egyszerre
jelent nyelvet és beszédet. Ez a Logosz azonban nem csupán az ember, hanem
az egész teremtés – a fák, virágok, állatok, csillagok – nyelve: ugyanaz a teremtõ
energia folyik át a létezés minden szintjén. A teremtés nem a távoli múlthoz
köthetõ lezárult aktus, hanem olyan valami, ami folyamatosan történik; nem
volt, hanem van: a Logosz most is hallatja szavát – Isten ott áll minden születés
és lélegzetvétel mögött, folyamatosan teremt és újjáteremt. Az organikus mo-
dell egy további, sajátos szemponttal gazdagítja a via positiva istenképét, ami-
kor az univerzumot mint a teremtõ Isten testét látja: nem csupán az elvont te-
remtõ erõk szintjén, hanem a legkézzelfoghatóbb közelségben, materiális síkon
állítja elénk a teremtõt.

Látható, hogy ez a valóság teljességét felölelõ, holisztikus kozmológiai mo-
dell nem mond ellent a modern rendszerelmélet által elénk tárt világképnek
(ugyanakkor nem is szorul a támogatására): a kozmoszban azért függ össze
minden mindennel (interdependencia), mert minden összefügg Istennel.

Az Istenhez visszakötött univerzumot szemlélõ ember elsõ reakciója õsidõk
óta esztétikai jellegû: a csodálkozás és a csodálat. Az életformák és testek elké-
pesztõ gazdagságában és szépségében kiáradó teremtés talán legszembeötlõbb
sajátossága minden egyes teremtmény egyedi, megismételhetetlen volta. A via
positiva spiritualitása ugyanakkor képes az egyedi létezõket – egyediségüket
megõrizve – transzparens módon látni, apró ablakokként, melyeken keresztül
megláthatunk valamit a teremtõ forrásból, Istenbõl. Amikor a via positiva meg-
nyitja a világ mélységeit, akkor a csodálkozó emberi tekintet elõtt az egész koz-
mosz és benne minden egyes létezõ kimeríthetetlen meditációs objektummá
válik. 

A felvilágosodás legnagyobb filozófusa, Immanuel Kant (1724–1804) hason-
ló megfontolások alapján mondhatta: „két dolog tölt el csodálattal: a csillagos
ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.” A Kant által említett két dimenzió
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– esztétika és etika – a via positivában szervesen kapcsolódik egymáshoz. A
„kozmosz mint Isten teste” metafora arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten a
leghétköznapibb tapasztalás szintjén, fizikailag, testben is elérhetõ számunkra
– akkor pedig a test nem tekinthetõ „puszta anyagnak” többé, hanem valami
egészen különleges dologgá, az élõ Isten templomává válik. A teremtett for-
mák, a testek megindítóan szépek – és sebezhetõek. Senki sem merülhet el jó lel-
kiismerettel a teremtett világ szépségeinek a szemlélésében úgy, hogy közben
ne venné észre a földi léttel járó temérdek szenvedést – ez pedig automatiku-
san veti fel az ember morális felelõsségének a kérdését. A világban, ahol a szép-
ség és a szenvedés elválaszthatatlanul együtt jár, a via positiva az embert a te-
remtés megóvására, a testek védelmére szólítja fel. Az organikus istenkép egé-
szen új megvilágításba helyezi azt az õskeresztény dogmát, hogy Krisztus
mindnyájunkért szenvedett a kereszten: Krisztus, az Isten most is szenved ér-
tünk, bennünk, valahányszor közülünk a legkisebb testet is bántódás éri. Az or-
ganikus istenkép összeköti a teremtés fölött érzett csodálatunkat azzal a fájda-
lommal és részvéttel, amit akkor érzünk, amikor látjuk a testeket szenvedni, ez
pedig cselekvésre késztet: a Szép és a Jó, esztétika és etika egyesül a deszcen-
dens spiritualitásban.

A Biblia láthatóan tud az emberi morál és a kozmosz törvényeinek rokonsá-
gáról is, amikor arról beszél, hogy az ember bûne az egész kozmoszt megingat-
hatja (Zsolt 82,5) – pedig hol volt még akkor az ökoszisztéma egyensúlyzava-
rainak sajátosan posztmodern jelensége. A via positiva komolyan veszi azt,
hogy olyan kozmoszban élünk, amelyben a dolgok kölcsönösen függnek egy-
mástól, éppen ezért spiritualitásában alapvetõen relacionista – az embert (és az
ember bûnét) nem elszigetelt, önálló létezõként, hanem a környezetével kiala-
kított kapcsolataiban látja.

A spiritualitás értelmezésének egyik klasszikus tévútja, amikor a spirituali-
tást egyfajta testi-lelki és morális tökéletesedésként fogják fel. A világban nin-
csen önmagában vett tökéletes forma; szépség és tökéletlenség elválaszthatatla-
nul összetartoznak – elég bármelyik testre (fára, emberre) ránézni, hogy meg-
gyõzõdhessünk errõl. A tökéletesség nem egyéni szinten, hanem a kapcsolatok
harmonikus rendjében található meg. Weöres Sándor a via positiva lényegére
tapint rá, amikor A teljesség felé címû mûvében így ír: „örömöm sokszorozódjék
a te örömödben, hiányosságom váljék jósággá benned.” A tökéletesség nem
aszketikus testi-lelki tréningben, az individuális erkölcsök csiszolgatásában,
hanem a közösen vállalt és hordozott örömben és szenvedésben születik, az erõ
a megosztott gyengeségbõl fakad. Pont az esendõségünk, a részlegességünk és
a tökéletlenségünk az, ami leginkább összeköt és közösséggé kovácsol bennün-
ket. A via positiva a teremtett világ és embertársaink felé fordít minket: a gyó-
gyító, megtisztító és felemelõ isteni jelenlét kozmikus megtapasztalása lehetet-
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lenné teszi az „Isten testének” további lábbal tiprását – legyen az az ökológiai
egyensúly megbontása vagy szociális igazságtalanság, a via positiva nem tole-
rálhatja. A via positiva éppen ezért az emberi „eredendõ bûnt” az õs-dualiz-
musban, a valóság objektumra és szubjektumra, megfigyelt dologra és megfi-
gyelõre való felosztásában látja, ami elhitette az emberrel, hogy független a
környezetétõl és egyfajta statikus, változatlan lényeggel és tökéletességesz-
ménnyel ruházta fel. A via positiva szemlélete alapvetõen dinamikus: legin-
kább a kapcsolatainkban élünk, a kapcsolatainkból nyerünk választ arra a kér-
désre, hogy kik vagyunk, a kapcsolatainkban követünk el bûnt és a kapcsolata-
ink szorulnak megváltásra.

Látható, hogy a via positiva olyan kozmoszban gondolkodik, melyet a te-
remtõ isteni energia dinamikus, eleven lüktetése tart életben; az ember helyét
ebben a folyamatosan változó és megújuló világban, a kozmosz szerves része-
ként, a dinamikus teremtõ erõk kontextusában keresi. A keresztény antropoló-
gia egyik legõsibb tétele, hogy az ember imago Dei (Isten képmása), azaz Isten
képére és hasonlatosságára teremtetett. A via positiva ezt a képmásságot egé-
szen sajátos ponton, az ember teremtõképességében látja. A dinamikus isteni te-
remtõ energia, amely a természetben mint biológiai evolúció figyelhetõ meg, az
öntudatra ébredt embernél kulturális-történeti szakaszba lép: az ember külön-
leges helyzetét az adja, hogy Isten társteremtõjévé válhat a kozmoszban.

A via positiva relacionizmusából következik, hogy nem beszél változatlan
emberi természetrõl, hanem az embert dinamikus módon, a környezetével kié-
pített kapcsolataiban látja és ítéli meg; éppen ezért az ember teremtõ képessé-
gét sem az emberi természetbõl vezeti le – a teremtõ erõket nem lehet birtokolni,
csak élni lehet velük. Más szavakkal: a kreativitásunk nem a „miénk”, hanem
éppen azon folyamat révén válunk önmagunkká, hogy rátalálunk és élünk az
ajándékba kapott teremtõ erõvel – ami egyszerre jelent méltóságot és felelõsséget.

A via positiva az isteni teremtõ erõkkel szembeni helyes emberi hozzáállást
a hitben mint bizalomban ragadja meg. Bizalom abban a mondatban, ami a bib-
liai teremtéstörténet végén áll, hogy „látta Isten, hogy ez jó”, hogy a teremtés
Isten akarata, ami az egész kozmosz javát szolgálja. Bizalom abban, hogy a te-
remtés lényege az áldás, a „szaporodjatok és sokasodjatok”, hogy az Isten buján
zöldellõ vegetációt akar mind a természetben, mind az emberi szívekben és fe-
jekben. Bizalom abban, hogy amikor az ember kibontakoztatja a kreativitását,
akkor ugyanazzal a teremtõ erõvel találkozik, mint ami a napot, a holdat és a
csillagokat teremtette. Mi bízunk Istenben, hogy õ cselekszik általunk – Isten
pedig megbíz minket a teremtéssel, hogy megõrizzük és megújítsuk.

A via positiva ezt az õsbizalmat tanítja: bizalmat Istenben, a létezésben, a
testiségben, a kreativitásban, a társadalomban, a kozmoszban. Ez a spiritualitás az
élet szenvedélyes szeretetét hirdeti, mert szenvedélyek nélkül soha semmilyen
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igazi tettet nem hajtottak még végre. A via positiva a teremtõ erõk felszabadítá-
sának és továbbadásának az útja – mert amikor valaki megpróbálja lezárni, elfoj-
tani, kisajátítani vagy „birtokolni” a teremtõ erõt, azon a ponton az ember levá-
lasztja magát a kozmoszt éltetõ forrásról, az emberi szellem fáradtan önmagába
roskad, mert nincs, ami megújítsa többé, véget ér a növekedés, és bekövetkezik a
szellemi halál. Nem teremteni, az áldást nem továbbadni, az élet szeretetét nem
táplálni a via positiva szerint bûn. Az áldás mindenkinek szól, sõt elsõsorban
pont azoknak, akiket a társadalom megpróbál kirekeszteni belõle; aki pedig
csak egyszer is tapasztalhatta életében, hogy az áldás közvetítõje lehetett vala-
kinek a számára, az jól tudja, hogy mit jelent a via positiva transzformatív ereje. 

A teremtõ energiákkal élni és megváltozni általuk, áldásként élni meg és ál-
dássá tenni mások számára is az adottságainkat, az Istenhez növekedni Isten-
ben – ez a via positiva útja. Ez az út pedig nem csupán egy szent térben, a mélysé-
geit visszakapott kozmoszban vezet, de a pusztán mennyiségileg látott, egyhan-
gúan pergõ idõt is megszenteli; nem a ködös múltban vagy a távoli, ismeretlen
jövõben és nem is a túlvilágon keresi az üdvösséget, hanem a jelen felé fordítja
a figyelmünket: most van itt az idõ, ezen a helyen és ebben a pillanatban, ami-
kor az isteni teremtõ erõ újjáteremtheti a mi életünket is, felemelhet, átvilágít-
hat, meggyógyíthat és megtisztíthat – ha hajlandóak vagyunk ezt észrevenni.

ASZCENDENS SPIRITUALITÁS: A VIA NEGATIVA
A deszcendens spiritualitás a teremtõt a teremtésben, radikális immanenciájá-
ban állítja elénk; a via positiva visszahelyezi az embert abba az eredeti kozmi-
kus kontextusba, amelyben kreatív módon élheti meg a határtalan világegye-
tem – Istenben való – egységét és annak minden létezõjével való rokonságát. A
via positiva a teremtõ Istent visszatükrözõ teremtett formákon keresztül, közve-
tett módon mutat rá Istenre. A Biblia és keresztény teológia ugyanakkor arra fi-
gyelmeztet, hogy Isten nem szûkíthetõ le a teremtésre (panteizmus), Isten való-
sága mérhetetlenül több annál, mint amit az embernek a kozmoszban szerzett
tapasztalatai tükröznek: jelen van a kozmoszban (immanencia), de végtelenül
meg is haladja azt (transzcendencia). Hogyan találkozhatunk ezzel a transzcen-
dens Istennel? Isten transzcendenciája elérhetetlen az emberi megismerés ha-
gyományos útjai számára. Mégis, ahogy Jézus mondta: „az Isten országa ben-
netek van”, Isten közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz – elérhetõ és
megtapasztalható az emberi lélek mélységeiben. Az aszcendens spiritualitás te-
hát kiemeli az embert a kozmoszból, és közvetlen módon állítja Isten elé; az is-
teni transzcendenciával a – transzcendenciát befogadni képes – lélekben akar
találkozni: míg a via positiva feltárja a lét (kollektív) horizontális egységét, addig
a via negativa megnyitja a lét (individuális) vertikális mélységét.

A lélek mélységei nem egykönnyen nyílnak meg a kutató emberi tekintet
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elõtt, a lélek Istene deus absconditus, rejtõzködõ Isten; a hozzá vezetõ spirituális
út, a via negativa – mint a neve is jelzi – tagadásra épül. Tagadásra, mert a kül-
világot sikerrel feltérképezõ érzékelõ-racionális emberi tudat itt totálisan csõ-
döt mond. Isten valósága az emberi lélekben misztérium, amit nem lehet ember
alkotta fogalmakkal és szavakkal leírni, mert az emberi nyelv és gondolkodás
minden megnevezése vagy definíciója határokat szab ki, mivel csak a mi te-
remtett földi világunk jelenségeibõl származhat, Isten azonban messze fölötte
áll ezeknek a határoknak, s valósága a mi tér-idõ világunkon végtelenül túlmu-
tat. A via negativa Istene nem lehet az emberi megismerés és tudás tárgya, mert
fölötte áll mindenféle ismeretnek és tudásnak.

Amint látható, a via negativára lépõ ember paradox helyzetben találja magát:
egyfelõl tagadja, hogy Istent bármiféle emberi erõfeszítéssel el lehetne érni, és
bármilyen emberi fogalommal azonosítani lehetne; mégis egy meghatározott
utat – a via negativát – kell követnie, hogy eljusson Istenhez. Ehhez elõször is
el kell felejtenünk az alanynak és a tárgynak a modernitás által belénk sulykolt
megkülönböztetését és lényegi szétválasztását, ami megismerõre és megismert
dologra bontja szét a valóságot: Isten nem lehet a keresésünk tárgya, mert Isten
nem különül el tõlünk – a valódi spirituális megismerés pillanatában a megis-
merõ alany a megismerni vágyott tárggyal való egységben ismeri föl magát.
Amit keresünk, azt tulajdonképpen nem kell keresnünk, mert az a lét alapja és
mélysége, a lét maga, ami eleve megvan, ami nélkül nem is létezhetnénk. Éppen
ezért szokták a via negativa nagy áttörését spirituális felébredésnek nevezni,
mert az ember egyszer csak hirtelen ráébred arra, ami mindvégig jelen volt –
csak mi nem voltunk jelen hozzá. A via negativa végcélja az Istennel való talál-
kozásnak mint ennek a van-nak, az elõjelmentes, kristálytiszta létezésnek az át-
élése és megtapasztalása.

De mit jelent mindez a via negativa gyakorlatára nézve? Eckhart mester a
via negativa lényegét a következõképpen foglalja össze: „Isten nem hozzáadás,
hanem kivonás útján található meg a lélekben.” Ha úgy állunk hozzá a keresés-
hez, hogy azt gondoljuk, már tudjuk, hogy mi az, amit meg akarunk találni, ak-
kor semmiképpen sem fogunk célt érni. Jól bejáratott valóságértelmezõ eszkö-
zeink – érzékeink, képzeletünk, az emberi elme, a racionális gondolkodás és a
nyelv – ennél a keresésnél sokkal inkább jelentenek hátrányt, mint elõnyt. A
modern ember túlságosan hozzászokott ahhoz, hogy az említett eszközök se-
gítségével ne csupán megismerje, hanem birtokába is vegye a valóságot; éppen
ezért a spiritualitást is egyfajta építkezésnek, afféle személyiségfejlesztõ tré-
ningnek fogja fel: valami, amit megszerezhet és magába építhet, ami által köze-
lebb kerül Istenhez, amivel több, jobb és tisztább lesz. 

Isten azonban nem hozzáadás, hanem kivonás útján található meg. A létet
nem lehet megragadni és birtokolni, csak átélni. Nem építenünk, hanem bonta-
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nunk kell – mindent, ami azt az illúziót táplálja, hogy képes megragadni, és így
eltakarja elõlünk az Istent – nyelvet, elmét, képzeletet. A via negativa teológiá-
ja szerint Isten túl elmén, túl nyelven és túl képzeleten – a nemtudás csendjében
ismerhetõ meg. Ez a nem-tudás (agnosia) a misztikus teológia kulcsszava, és
nem egyszerûen a tudás hiányára utal: Isten valósága nem irracionális, hanem
transz-racionális; nem értelmetlen, hanem meghaladja az értelmünket. A nem-
tudás annak a felismerése, hogy Isten a racionális elme számára megismerhe-
tetlen, ezért ha találkozni akarunk vele, akkor félre kell tennünk a racionális
gondolkodásunkat. Tovább tágítva a párhuzamot: mivel minden Isten megis-
merésére irányuló emberi erõfeszítésünk eleve kudarcra van ítélve, éppen ezért
fölösleges bármiféle erõfeszítést tennünk; az Istennel való találkozást nem lehet
akarni – csak hagyni, hogy megtörténjen. A via negativa szerint az isteni szeretet
mindannyiunk számára adott, az emberi lélek mélyén vár ránk, és hogy a ta-
lálkozás mégsem jön létre, abban egyedül mi vagyunk a hibásak. Nem a „túl
kevés”, hanem a „túl sok” az ember baja: az értelme, az érzései, a képzelõereje,
amelyek zsarnoki módon uralják az emberi tudatot, és vakvágányra terelik a
keresést. Isten a nemtudás csendjében található meg: az emberi tudatnak végte-
lenül üresnek kell lennie ahhoz, hogy befogadhassa a végtelen isteni szeretetet.
A via negativában az emberi lélek felkészítése az Istennel való találkozásra – a
meditáció – éppen ezért mint a lélek kiüresítésének, a dolgok és a dolgokhoz való
beidegzõdött hozzáállásunk elengedésének a gyakorlata jelenik meg. Ennek fé-
nyében talán a sokat emlegetett jézusi mondás is más megvilágításba kerül:
„Boldogok a lelki szegények.” (Mt 5,3)

Isten a nem-tudásban, a lélek csendjében ismerhetõ meg: ott, ahol emberi
erõfeszítéseink elcsendesednek, ahol megszûnik a beszéd, megszûnnek a gon-
dolatok és elcsitul a képzelet. Hogy ezt a csendet mennyire nehéz elérni, azt
mindenki tudja, aki valaha is megpróbálkozott a meditációval. Amint az em-
bernek sikerül megteremtenie a fizikai csend feltételeit – ami már önmagában
véve olyan dolog, amit nem igazán támogat napjaink szekuláris társadalma –,
a tudatot azonnal megrohanja az emberi elme „fecsegése”: cikázó, kusza gon-
dolatok, követhetetlen gyorsaságban felvillanó képek, érzések és gondolatfosz-
lányok miriádja és feltartóztathatatlan áradata. A meditáció elsõ feladata az elme
szûnni nem akaró aktivitásának eltakarítása az útból, és sokan már ebben az elsõ
körben elvéreznek, megtapasztalva, hogy milyen nehéz is elengedni a dolgo-
kat. Az ember keserû tapasztalata, hogy tudat és tudatalatti ezen határmezs-
gyéjén láthatóan semmiféle felügyelettel nem rendelkezik önálló életre kelõ lel-
ki és szellemi aktivitása fölött; sõt minél tudatosabban akar úrrá lenni elméjén,
annál reménytelenebbül válik saját tudati aktivitásának foglyává. De pontosan
errõl szól az elengedés, az akarat antitézise: koncentrációval és akaratösszpon-
tosítással nem lehet nem akarni (elengedni) valamit. (Ha arra gondolunk, hogy
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ne gondoljunk a piros elefántra, akkor úgyis a piros elefántra fogunk gondol-
ni.) Ilyenkor a különbözõ meditációs technikák mind kerülõ úthoz fordulnak,
és valamilyen trükkel élnek, hogy elterelve a figyelmet megteremtsék test és el-
me harmonikus együttmûködésének a feltételeit, és ráhangolják az embert az
elengedés lelki alaphelyzetére: ez lehet valamilyen légzési technika, zen- vagy
jógaülések, recitatív ima, vezetett csoportmeditáció stb. A meditációs módsze-
rek – melyeknek ismertetése szétfeszítené a dolgozat kereteit – terén nincsen ki-
rályi út és egyedül üdvözítõ megoldás, és sokban múlik az adott ember pszi-
chés beállítottságán, hogy kinél-kinél melyik út vezet sikerre. A via negativa
mélységeink ösvényein vezet minket, és ezek az ösvények sosem adják meg
könnyen magukat, rengeteg türelemre és igazi belsõ szükségszerûségbõl fa-
kadó szilárd elhatározásra van szükség ahhoz, hogy megtanuljunk járni rajtuk. 

Amennyiben valakinek sikerül leküzdenie az elsõ akadályt és ráéreznie az
elengedés dinamikájára, akkor ez kijelöli a meditáció további útját is, ami, ha
térbeli hasonlattal akarunk élni, nem görcsös erõfeszítésekkel megtett felfelé
való kapaszkodás az Istenhez, hanem sokkal inkább merülés lefelé, a lélek mé-
lyére. A lélek gyökerei a sötétbe, ismeretlen tartományba nyúlnak, ahogy Eck-
hart mester mondja, a „lélek alapzata fekete” – viszont ebben a sötét tarto-
mányban találkozhatunk Istennel.

Engedni magunkat süllyedni, kapaszkodók nélkül – ehhez a merüléshez
természetesen hit, azaz bizalom kell; bizalom abban, hogy nem a semmibe és a
megsemmisülésbe merülünk alá, hanem hogy a csend túlpartján vár minket
Valaki. Az út azonban hosszú, és naiv modern tévképzet az, amelyik úgy gon-
dolja, hogy minden olyan jelenség, amely spirituális természetû, már önmagá-
ban véve jó is. A huszadik századi mélylélektan elég alaposan feltérképezte a
léleknek azokat a régióit, amelyeken az embernek keresztül kell haladnia – és
számtalan példával meggyõzõen bizonyította, hogy ez csöppet sem veszélytelen
utazás. Ha létezik valódi, hamisítatlan gonosz, akkor az spirituális természetû,
a külvilágban tapasztalható rossz igazi, spirituális eredete és forrása. Errõl a ve-
szélyrõl a Biblia is tud, mert ahogy Pál is mondta, „a mi harcunk nem test és
vér ellen folyik, hanem erõk és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a
gonoszság lelkei ellen” (Ef 6,12). A lélek sötét bugyraiba leszálló ember a spiri-
tuális gonosz megannyi formájával szembesül – kezdve a személyes tudatalat-
ti elfojtott árnyékszemélyiségével, a kollektív tudatalatti tartalmakon keresztül
egészen a „vegytiszta”, archetipikus gonoszig – és ebben a harcban egyedül re-
ménytelenül bukásra lenne ítélve. Az evangélium tanúsága szerint azonban aki
az „Isten országát” keresi, az sosem jár egyedül az úton – hiszen volt már vala-
ki, aki végigjárta az utat elõttünk, aki „alászállt a poklokra” – és gyõzött. A ke-
resztény meditáció reménységét az adja, hogy szorongatott helyzetében az em-
ber az ima segítségével mindig kapcsolatba tud lépni Krisztussal, aki felveszi a
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harcot helyettünk, és most is legyõzi a gonoszt. Spirituális értelemben ez azt je-
lenti, hogy a via negativán a spirituális gonosszal szembekerülve az ember az
életét befolyásoló õsi félelmeivel – és a minden félelem alapját jelentõ halálféle-
lemmel – találkozik: hitben azonban képes lesz szembenézni a halálfélelemmel,
nem menekül el elõle – és képes lesz elengedni. Ahogy Eckhart mester mond-
ta: „Emlékezzetek erre: minden szenvedés véget ér egyszer. És bármit is szen-
vedtek el hitelesen, az Isten már elszenvedte ugyanazt elõttetek.” A via negati-
va a fájdalmakon keresztüli megszabadulás útja, a megszabadulás elõfeltétele
pedig, hogy az ember eléri a nullpontot – szembenéz a megsemmisülés lehetõ-
ségével. Feltámadás és új élet csak ott van, ahol valaki képes a régit maradék-
talanul elengedni: „aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti,
megtartja azt” (Lk 17,33). A via negativa Jézus mondását, hogy „szeressétek el-
lenségeiteket”, úgy értelmezi, hogy ahhoz, hogy gyógyulni és gyógyítani tud-
jon, az embernek meg kell ismernie a félelmet, a fájdalmat és a szenvedést – ép-
pen ezért belép a félelmekbe, engedi, hogy a fájdalom valódi fájdalom legyen
–, de a cél végül mindig a fájdalom elengedése.

Látható, hogy keresztény meditációt hobbiból, mûkedvelõ módon, pusztán
spirituális „élmények” megszerzésének a vágyából fakadóan nem lehet végez-
ni, mert a meditáció minél jobban elmélyül, annál inkább konfrontálódik a mo-
dern ember szûk látókörû, önzésen alapuló individualista önértelmezésével.
Ez pedig fájdalmas tapasztalat, és válaszút elé állítja az embert. A via negativa
a fájdalmakat azonban nem perverzióból, l’art pour l’art módon vállalja, hanem
mert tudja, hogy a fájdalom kozmikus tapasztalat, ami ugyanúgy összeköti a te-
remtett világ létezõit, mint a létezés örömei; és azt is tudja, hogy Isten a fájdal-
mak közepette sem hagy magunkra minket, hanem együtt szenved velünk. A
via negativa szerint a feldolgozott – hitelesen (nem áldozatként) megélt – fájda-
lom: erõ. Nem az összeszorított fogak, az érzéketlen, acélosra edzett akarat ere-
je, hanem az az erõ, amely képes a világosat a sötéttel együtt elfogadni; a fájdal-
mat és a szenvedést magába felszívni, átminõsíteni, átvilágítani – és elengedni.
Ez az erõ a szenvedés mélypontján létrejövõ találkozásból és a sebezhetõség
vállalásából fakad, és nem érzéketlenséghez, hanem nagyobb érzékenységhez
vezet. A via negativa tagadja a személyes megváltást, mert szemlélete – a via
positivához hasonlóan – az interdependenciára, a létezõk kölcsönös függésére
épül, ami odafordít mások szenvedése felé, megérti azt, ezért be tud lépni má-
sok fájdalmába, és tud gyógyítani. Mert ez a via negativa lényege: megtanulni
ezáltal a gyógyító, átvilágító és tisztító erõ által élni, és ezzel a tudással felvér-
tezve visszaáramoltatni a tanultakat a kozmoszba – gyógyítani a kozmosz se-
beit; hirdetni az Istenre hagyatkozó, félelmet és bûntudatot elengedni képes hit
erejét; a szorongást oszlató, bûnöket megbocsátó isteni szeretet evangéliumát.
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ÖSSZEFOGLALÁS: A VIA POSITIVA ÉS A VIA NEGATIVA KAPCSOLATA
Vázlatosan, csak a leglényegesebbnek tartott vonásaira szorítkozva ismertettük
a keresztény spirituális hagyomány két alapvetõ útját: a via positivát és a via
negativát. Már utaltunk arra, hogy a két út kapcsolatát a dinamikus egység jel-
lemzi: egymást kölcsönösen kiegészítik, áthatják, értelmezik – és ahol arra
szükség van, helyreigazítják. Egészséges spiritualitás csakis a két út együttes
kontextusában képzelhetõ el, a via positiva elválaszthatatlan a via negativától.
Amennyiben az elválasztás mégis megtörténik, akkor az evangélium üzenete
sérül, a valóság kutatása és felfedezése részleges marad, aminek nem csupán az
egyes ember személyes hite, hanem a kozmosz egészének épsége látja kárát.

Hogy hová vezet, ha egy társadalom lelki életébõl tökéletesen hiányzik az
egészséges via negativa gyakorlata, azt mindannyian jól ismerjük. Ilyenkor az
élet felszínessé, olcsóvá, könnyedén manipulálhatóvá és végeredményben ép-
pen olyan unalmassá, mint erõszakossá válik. Napjaink fogyasztói mechaniz-
musokra épülõ tömegkultúrája egyfajta erõtlen és torz szekuláris via positivát
hirdet, amely legfõbb értéknek az „élet örömeinek élvezetét” tekinti. Mivel
azonban egy mélységeitõl megfosztott, horizontális felszínekre lecsupaszított
világképen tájékozódik, ezért az értékeket is csak horizontális szinten képes
megfogalmazni; ebben a torz valóságban a „minél jelentõségteljesebbet, értéke-
sebbet és mélyebbet” a „minél többet, nagyobbat és minél olcsóbban” váltja fel.
Az ember pedig minél többet fogyaszt az agyonreklámozott boldogságnövelõ
szerekbõl, annál nagyobb lelki ûr támad benne. Az erõsödõ hiányérzet viszont
egyre agresszívabban generálja a vágyat, és keresi a valódi lelki kielégülést, de
mivel a mélységre vak, ezért sohasem fogja azt megtalálni. Az álboldogság-kul-
túra árnyoldala ugyanakkor az a tapasztalat, hogy társadalmunk milyen két-
ségbeejtõen tehetetlen a szenvedéssel és a fájdalommal szemben. Hiteles via
negativa híján, amely egyedül képes konstruktív módon feldolgozni a fájdal-
mat, az ember alternatív valóságokba menekül: egyre rafináltabb szórakoztató-
ipar, növekvõ alkoholizmus és drogfogyasztás, a szappanoperák nyomasztóan
erõs nézettségi mutatói világosan jelzik ezt a tendenciát. A nagy posztmodern
fogyasztói örömszerzés pedig úgy tûnik, hogy csak azokra vonatkozik, akik-
nek elég vastag a pénztárcájuk ahhoz, hogy azt meg is tudják fizetni. A kire-
kesztettek, az éhezõk, a hajléktalanok, a munkanélküliek kérlelhetetlenül mu-
tatnak rá, hogy ez a „boldogság” minden létezõ boldogságok legnyomorúsá-
gosabbika: az ego atomizált kis pillanatnyi örömeit érinti csupán, ami a jót csak
abban látja, ami „nekem jó” – tökéletes antitéziseként a via positiva interdepen-
dens, kozmikus kapcsolatteremtõ boldogságképének. A materiális-horizontális
világkép egységben látja ugyan a valóságot, de a lehetõ legfelszínesebb egység-
ben – ahol mindenki ugyanolyan értéktelen, szürke kis statisztikai adat, amely
bármikor leváltható és felcserélhetõ egy másikkal.
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Az ellenpólus, a via negativa egyoldalú hangsúlyozása persze ugyanilyen
egészségtelen helyzetet teremt – bár ez manapság mintha kevésbé érintene
minket, talán leginkább még az egyházi retorikában bukkanhatunk a nyomára.
A féligazságot, az egyoldalú hirdetést – csakúgy, mint a szekuláris via positiva
esetében – leginkább maga a via negativa sínyli meg. Via positiva híján a ke-
resztény meditáció ilyenkor a „bûnös” test sanyargatásává, görcsös és lélekte-
len aszketizmussá torzul, amirõl már Eckhart mester is megjegyezte, hogy az
ember pont az éri el vele, amit el akar kerülni: még nagyobb egót kovácsol; és
személyes üdvkereséssé fokozza le a kozmikus megváltást. Bár a protestantiz-
mus az aszkézis vádját általában igyekszik a katolikus egyházra hárítani, a
klasszikus protestáns antropológiai pesszimizmus, amely igehirdetésében és
teológiájában folyamatosan csak az ember nyomorult, bûnös és menthetetlenül
elveszett voltáról képes beszélni, ugyanilyen egészségtelen via negativát tük-
röz: a bûnösségnek ez a patologikus fixációja és rögeszmés sulykolása agyon-
veri és megbénítja a meglévõ emberi szabadságot, méltóságot és reménységet,
de ellehetetlenítheti a kegyelmet és a megváltást is.

Látható, hogy a valóság teljességét felölelõ, egészséges kozmikus spirituali-
táshoz a horizontális egység (via positiva) és a vertikális mélység (via negativa)
élménye egyaránt elengedhetetlenül hozzátartozik – a kereszténység legalap-
vetõbb jelképe, a horizontális és vertikális vonalak metszéspontja mentén létre-
jövõ kereszt szimbolikusan ugyanezt a kettõs szükségszerûséget erõsíti meg.
Egyedül a mélység tapasztalata, a via negativa képes valódi, maradandó és ro-
molhatatlan értékeket mutatni az embernek; ugyanakkor egyedül a via positiva
képes a via negativa megtalált kincseit helyes, kozmikus kontextusba helyezni,
ahol az ember áldásként élhet velük és élheti meg õket.

A keresztény spiritualitás a valóság teljességét – a világosat a sötéttel, a fényt
az árnyékkal, a kozmikus örömöt a kozmikus fájdalommal együtt – akarja,
mert a teremtett formák pazar sokszínûségében tükrözõdõ immanens és a lélek
sötét mélységeiben rejtõzõ transzcendens Isten egy és ugyanaz a valóság. Mi,
emberek pedig, az Isten gyarló képmásai, akik egyszerre találkozunk a fénnyel
és a sötétséggel, ugyanolyan dialektikusan összetettek vagyunk, mint teremtõ
Istenünk. Az ember útja örömön és bánaton, csordultig teltségen és félelmetes
ürességen vezet keresztül; és amikor a dialektikus keresztény spiritualitás enge-
di, hogy az öröm valódi öröm, a fájdalom pedig valódi fájdalom legyen, akkor
egy harmadik dolgot segít a világra, a születést magát: az emberi képzelõerõben
felragyog a Logosz, a via positiva és a via negativa egyesül a via transformativá-
ban, a szeretõ isteni jelenlét tapasztalatában formálódó és a szeretõ isteni jelen-
létet sugárzó ember végtelen, örökösen megújuló és megújító, teremtõ útjában.
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Záró gondolatok

Nincs könnyû helyzetben az, aki manapság a spiritualitásról akar írni. Való
igaz, hogy válsághelyzetben megnõ a kérdezési vágy, de amint a hazai könyv-
piacra vetett futó pillantás is igazolhatja, az írók részérõl is alaposan megnõtt a
válaszadási vágy: temérdek mindent összeírtak az utóbbi pár évben spirituali-
tás címszó alatt.

Ezen tanulmány egyik legalapvetõbb vonása, hogy nincsenek benne módsze-
rek, nem tartalmaz akkurátusan definiált és katalogizált, pontokba szedett és
mindenki által követendõ spirituális recepteket. Úgy véljük, hogy ez a tudato-
san vállalt módszertelenség tökéletes összhangban van az evangéliumi szelle-
miséggel: a krisztusi tanítás sem mereven betartandó szabályok gyûjteményére
épül, hanem a megtérésre; arra, hogy az embernek egy ponton kell megragadnia
a válságból kivezetõ utat, ahonnan aztán képes lesz felfejteni az életét behálózó
és lefokozó létrontást. A keresztény spiritualitásnak ez az arkhimédeszi pontja,
amit az ember megragadhat, végeredményben nem az ember teljesítménye, ha-
nem már önmagában véve megragadottság – a hit ereje. Ez a hit egyrészt annak
a mondatnak a teljes lényünkkel való megértésébõl születik, hogy miért kér-
dezte közvetlenül a „bûneset” után az Isten az Édenkertben az elsõ embertõl,
hogy „Ádám, hol vagy”? Ádám, azaz mi valamennyien, akik ennyi és ennyi évet
leéltünk: hová jutottunk az életünk során, mihez kezdtünk az életünkkel, mit
értünk el önerõbõl, mennyiben szolgáltuk az Istennel, a kozmoszszal és önma-
gunkkal való megbékélést és a szeretetet? Akit pedig szíven talál az „Ádám,
hol vagy?”, az evangélium szavaihoz fordulva ezt olvashatja: „kérjetek, és ada-
tik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek” (Mt 7,7).
A helyzet tarthatatlansága és a megszabadulás reménysége: ennek a hitnek a
kettõs feszültségében születik meg a spiritualitás útja, és ez a hit adja a keresz-
tény meditáció kiindulópontját és hajtóerejét. Energetikailag szemléltetve a spi-
ritualitást, a hit jelenti a meditáció üzemanyagát, ami a sokszor nehéz, válságos
helyzetekben is arra ösztönzi az embert, hogy továbbmenjen, ne érje be féligazsá-
gokkal, hanem keressen tovább. A keresztény meditáció alapvetõen erre a hitre
épül, ugyanakkor nem módszerellenes. A hit az, ami megnyitja és hajtja az em-
bert Isten felé, a módszerek pedig segítenek eligazodni az úton, segítenek le-
küzdeni a nehézségeket. Míg a szeretõ Istennel való találkozás hite azonban el-
sõdleges jelentõségû a keresztény spiritualitásban, addig a módszer mankó,
szükséges eszköz, ami mindig másodlagos. Az Istenhez vezetõ utat nem lehet
uniformizálni, módszerré silányítani, az minden egyes ember esetében más és
más. Aki keres, az talál meditációs módszereket bõséggel: mind a keleti, mind
a nyugati spirituális hagyomány meditációs gyakorlatai egyre jobban hoz-
záférhetõek a mai világban. A tanulmány éppen ezért nem egy meghatározott
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módszert, hanem olyan általános szemléletet akar sugallni, ami egyszerre épül a
posztmodern világ valós kérdéseire és az arra választ nyújtó keresztény hitre,
és segítséget jelenthet a keresõ embernek eligazodni a különféle módszerek te-
rületén. A keresztény ember spirituális útja a módszerek fölötti szabadságra
épül, és ennek az útnak a célja és tapasztalata is egyben a felszabadult öröm, az
Istennel való találkozásból élõ ember öröme, ahogy Krisztus mondta János
evangéliumában, „hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé
legyen” (Jn 15,11). „Örömötök” – mindannyiunk öröme, kozmikus öröm. Adja
Isten, hogy jó helyen zörgessünk érte.

szentség (sacramentum) – A szûkebb evangélikus egyházi értelmezésben az úrvacso-
ra és a keresztség. Amennyiben kiragadjuk ebbõl az egyházi kontextusból, és ál-
talános értelemben beszélünk a szentségrõl, akkor a medialitásra esik a hangsúly:
szent az, ami képes az Istent közvetíteni, aminek a segítségével megtapasztalható-
vá válik a transzcendencia – így gyakorlatilag bárminek lehet szentség jellege.

rendszerelmélet – Modern természettudományos szemlélet, amely az univerzumot
egyetlen hatalmas organizmusnak tekinti, amelyben a rendszer egyes részeinek
egymáshoz és a rendszer egészéhez való kapcsolata az interdependenciával (köl-
csönös függõ viszony) írható le – azaz a rendszer bármelyik részében bekövetke-
zett változás egyszerre van hatással a rendszer összes többi részére, valamint a
rendszer egészére. 

immanencia – Az immanencia mint a transzcendencia ellentéte azt jelenti, hogy vala-
mi nem megy túl valamilyen határon: benne rejlés, belsõleg hozzá tartozás. Isten
immanenciája ennek megfelelõen Istennek a számunkra tapasztalható világban je-
lenlevõ voltát jelöli.

transzcendencia – Valaminek a transzcendens volta arra utal, hogy az adott fogalom,
jelenség, kategória stb. az emberi megismerés határain túlhalad, értelemmel fel
nem fogható, érzékfeletti. 

� Hogyan fogalmazná meg önmaga számára egy mondatban a spiritualitás lényegét?
� Milyen összefüggést lát az adott vallás (dogmatikai) tanításai és spiritualitása között?
� Hasonlóképpen, hogyan látja a spiritualitás és morál kapcsolatát?
� Lehet-e valaki vallásos anélkül, hogy a spiritualitáshoz bármiféle köze lenne?
� Saját életében milyen formában találkozott a szentséggel?
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� Hol látja a saját szerepét a posztmodern korunkat érintõ globális válság leküzdésé-
ben?
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Gyónás és lelkigondozói beszélgetés

Képbe rejtett kincs

Egyik kedves katolikus barátom nagy örömmel számolt be wittenbergi utazá-
sáról. Részletesen elmesélte, mi mindent látott. Azt is elmondta, hogy a leg-
nagyobb élményt számára a városi templom szárnyas oltára jelentette. Hosszan
ecsetelte Lucas Cranach mestermûvének részleteit. A szárnyasoltár középsõ ré-
szében található két képet, amely az utolsó vacsora jelenetét ábrázolja, valamint
Luthert, ahogy a szószékrõl hirdeti az evangéliumot a gyülekezetnek. Az oltár
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két oldalképérõl is hosszan mesélt. Feltûnt számára is Melanchthon mosolygós
arca, ahogy éppen egy kis gyermeket keresztel, valamint Bugenhagen komor
tekintete, ahogy két kulccsal a kezében gyóntatja a körülötte álló embereket. 

Ahogy egyre élvezetesebben mesélte és magyarázta a képek jelentését, egy-
szer csak egy éles kérdést intézett felém: miért nem gyakoroljátok ma a gyónás
szentségét? Hirtelen nehéz volt válaszolnom neki. Mindkettõnk elõtt ott lebe-
gett Cranach képe, amely az igehirdetés mellett három szentséget ábrázol:
keresztség, gyónás és úrvacsora.1

Azóta többször is feltettem magamnak a következõ kérdéseket: ma miért
nem gyakoroljuk egyházunkban a magángyónást? Milyen okok vezettek ah-
hoz, hogy az évszázadok során szinte teljesen eltûnt a magángyónás? Miért tar-
totta Luther elképzelhetetlennek a keresztény életet magángyónás nélkül? Va-
jon a manapság inkább gyakorolt lelkigondozói beszélgetés helyettesítheti-e a
magángyónást, azaz elveszett-e vagy csak átalakult a gyónás?

A következõkben részben ezekre a kérdésekre keresem a választ. Elõször a
lelkigondozás helyét szeretném meghatározni az egyház feladatkörén belül.
Teszem ezt azért, mert a címben megadott kifejezések a lelkigondozás fogalom-
tárába tartoznak. E meghatározáshoz azonban rövid idõre át kell lépnünk az
ekkleziológia területére. Ezt követõen szeretnék szólni a keresztény emberkép-
rõl a lelkigondozás aspektusából. Erre szintén szükség van, hogy lelkigondo-
zóként vagy éppen gondozottként minél jobban megtaláljuk helyünket az adott
lelkigondozói viszonyban.2 A lelkigondozás és az egyház feladata közötti kap-
csolat vizsgálatánál elsõsorban a lelkész, illetve a lelkigondozó szempontjai áll-
nak elõtérben, míg a keresztény antropológia bemutatásánál a segítséget kérõ
hívõé. A gondozó és a gondozott személyét és szempontjait azonban csak óva-
tosan szeretném különválasztani, hiszen éppen a keresztény antropológia miatt
a gondozott és a gondozó olyan szolidáris viszonyban van, amelyben a gondo-
zott aktuálisan, a gondozó pedig potenciálisan segítséget kérõ és segítségre
szoruló helyzetben van. Végezetül pedig a gyónás és a lelkigondozói beszélge-
tés menetét, az abban megfigyelhetõ lélektani folyamatokat és reakciókat sze-
retném bemutatni egy fiktív beszélgetés rövid elemzésével. 
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1 Lucas Cranach feltehetõleg két részletben festette meg a szárnyas oltárt, 1539-ben és 1547-ben.
2 A lelkigondozói viszonyban lévõ személyek meghatározása és megnevezése nehézségekbe ütkö-
zik. Egyik oldalon jelen van a lelkigondozó, aki természetesen lehet lelkész vagy laikus. Annak el-
lenére, hogy ma már hazánkban is van lelkigondozói szakirányú továbbképzés, ebben a cikkben
a lelkigondozó kifejezést szélesebb értelemben veszem. Azokat nevezem lelkigondozóknak, akik
hivatásuk miatt vagy éppen a megajándékozott bizalom következtében gyakrabban kerülnek lel-
kigondozói helyzetbe. A másik oldalon lévõ személyek megnevezése és meghatározása még na-
gyobb nehézségbe ütközik, mivel véleményem szerint nincs megfelelõ magyar kifejezés. Ezért je-
len tanulmányban felváltva használom a következõ kifejezéseket abban a tudatban, hogy igazából
egyik sem tökéletesen megfelelõ: gondozott, segítségre szoruló, segítséget kérõ.
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Lelkigondozás mint az egyház feladata

Az evangélikus hitvallási iratok szerint az egyház feladata és végsõ soron léte-
zésének egyedüli létjogosultsága Krisztus evangéliumának hirdetése.3 Az
evangéliumot azonban nem csak egyféleképpen lehet hirdetni és tovább adni.
A Schmalkaldeni cikkekben Luther így ír errõl: „Most újból visszatérünk az evan-
géliumra, amely nem egyféleképpen ad nekünk tanácsot és segítséget a bûn el-
len. Isten kegyelme gazdagon árad: elõször a hirdetett igében, amelyben a bû-
nök bocsánata hirdettetik az egész világnak. Ez az evangélium igazi szolgálata.
Második a keresztség, harmadik az oltári szentség, negyedik a kulcsok hatalma
és a testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás, Máté 18,20: Ahol ketten vagy
hárman egybegyûlnek…”4

Témánk szempontjából az idézetben található felsorolás negyedik és ötödik
pontja érdekes. A kulcsok hatalma (kötés és oldás), azaz a magángyónás, benne
a bûnvallással és a feloldozással az evangéliumhirdetés és továbbadás egyik lé-
nyeges színtere. Sajátossága a forma személyes jellege, melyben a közösség di-
menziója csak áttételesen jelentkezik. A keresztény embernek szüksége van
arra, hogy közösségben hallja az evangéliumot, de arra is, hogy csak neki szól-
jon. Luther maga mondja, hogy a hitében és bizalmában meggyengült keresz-
tény kerülhet olyan helyzetbe, amikor arra van szüksége, hogy egyedül és csak
neki szóljon, és csak vele éreztessék az evangélium vigasztaló és erõt adó valósá-
gát. Teológiai értelemben – az absolutio szempontjából – nincs különbség a
gyülekezeti gyónás, a magángyónás és a „szív gyónása” (egyéni imádságban
elmondott bûnvallás és átélt feloldozás) között. Nem is állítható fel hierarchi-
kus sorrend. Pasztorális szempontból azonban beszélhetünk egy adott helyzet-
ben alkalmasabb és megfelelõbb formáról. 

Bár Luther elméletileg nem zárta ki annak lehetõségét, hogy a gyülekezeti
tagok egymás között is végezzék a gyónást, mégis elsõsorban a papok feladatá-
nak gondolta a bûnvallás meghallgatását és a feloldozó igék hirdetését. 

Közvetlen a reformációt követõen sajnálatos módon megváltozott a magán-
gyónás gyakorlata. Lelkigondozói aspektusa egyre inkább háttérbe szorult, és
a gyónási alkalmakat elsõsorban tanításra és fegyelmezésre használták a gyü-
lekezet vezetõi. E torzulás következtében a pietizmus korára a magángyónás
szinte teljesen eltûnt az evangélikus gyülekezeti gyakorlatból. A késõbbiek so-
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3 Jelen fejezet megfogalmazásában elsõsorban Tuomo Mannermaa tanulmányaira, valamint Benkõ
Antal és Szentmártoni Mihály könyvére támaszkodtam: Mannermaa, Tuomo: Sielunhoito kirkon
tehtävänä. In: Kontrapunkteja. Helsinki. 1980; Sielunhoidon tulkinta ja paikka kirkossa. In: Sielun-
hoidon käsikirja. Edit: Kirsti Aalto. Helsinki. 1998; Benkõ Antal – Szentmártoni Mihály: Testvéreink
szolgálatában. A pasztorálpszichológiáról mindenkinek. Új Ember Kiadó. Budapest. 2002.
4 Konkordia könyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. II. kötet. Budapest. 1957. 36. o.
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rán kísérletek ugyan történtek a magángyónás gyakorlatának újraélesztésére,
de átütõ sikert egyik próbálkozás sem aratott. Így jutottunk el mai helyzetünk-
höz, mely szerint elméletileg van az egyházunkban magángyónás, de gyakor-
latilag nagyon kevesek élnek vele.5

A Schmalkaldeni cikkek szerint az evangélium hirdetésének és továbbadá-
sának ötödik módja a testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás (colloquium
et consolationem fratrum). Ennek szentírási alapja a következõ igében találha-
tó: „Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöt-
tük.” (Mt 18,20) Luther az evangéliumhirdetést, a keresztség és az úrvacsora
szentségének kiszolgáltatását, valamint a kulcsok hatalmát mindenekelõtt a
papokra bízta. Az evangélium hirdetésének és továbbadásának ötödik módja
(modus evangelii) azonban minden keresztény számára lehetõség és egyben
kötelesség. Azzal, hogy Luther a testvéri beszélgetést és vigasztalást az evan-
géliumhirdetés és -továbbadás önálló módjának hirdette meg, bizonyos érte-
lemben kockázatot vállalt, hiszen az egyház ellenõrzõ szerepe nehezen érvé-
nyesülhet minden egyes beszélgetés során, amelyet a keresztények egymás kö-
zött folytatnak. Luther persze nem innen közelítette meg a kérdést. Egyrészt
tudta, hogy a Lélek mûködése nem szorítható szûkös keretek közé – ha a kia-
lakult formáknak van is létjogosultsága –, másrészt értéket akart adni a keresz-
tények közötti beszélgetésnek és testvéri meghallgatásnak. 

Hitvallási irataink alapján a gyónás és a lelkigondozói beszélgetés az evan-
géliumhirdetésben és -továbbadásban gyökerezik. A lelkigondozás nem egy
speciális feladata az egyháznak és azon belül az egyház munkatársainak és
minden egyes tagjának, hanem az egyetlen feladat meghatározott módja. A lelki-
gondozáson belül a gyónás és a lelkigondozói beszélgetés célja is az evangéli-
um hirdetése és továbbadása.6

Mielõtt itt továbbmennénk, mindenképpen fel kell tennünk egy kérdést: mit
jelent az evangélium hirdetése és továbbadása a lelkigondozás során? A kérdés meg-
válaszolásához térjünk vissza a címben megadott két fogalomhoz.

A gyónás két fõ része a bûnvallás és a feloldozás. A bûnvallás egy hosszabb
folyamat záró akkordja. A lelkiismeretfurdalás jelzésén majd a lelki tükrökön
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5 Ezt a tényt tükrözi a szûkös magyar evangélikus teológiai irodalom is. Csak igen ritkán jelentek
meg e témában tanulmányok. Ezek között viszont érdemes megemlíteni a következõket: Budaker
Oszkár: Kis lelkipásztorkodástan. Gyónás és gyóntatás. Lelkipásztor. 1950/1. 23–34. o. Csepregi Béla:
Az evangéliumi gyónás és feloldozás kérdése. Lelkipásztor. 1992/10. 327–329. o. Muntag Andor: A gyó-
nás. Lelkipásztor. 1975/4. 219–221. o. Reuss András: Nem akarunk magángyónást. Lelkipásztor. 1990.
6 Az utóbbi években értékes összefoglaló munkák születtek a pojmenika területén. Ezek között is
érdemes kiemelni a következõket: A lelkigondozás órája (Szabó Lajos, szerk.). Teológiai Irodalmi
Egyesület. Budapest. 2000. Hézser Gábor: A pásztori pszichológia kézikönyve. Kálvin Kiadó. Buda-
pest. 1995. Szabó Lajos: Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában. Luther Kiadó. Budapest. 2004.
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vagy éppen a hirdetett igén keresztül a keresztény ember ráébred arra, hogy
bûnével megrontotta az Istennel való viszonyát, amely gyakran embertársaival
való kapcsolatára is hatással van. Ez a tudat bûnbánatra indítja, mely során
megerõsödik benne a vágy, hogy a bûnvalláson és a feloldozáson keresztül
megszabaduljon nyomasztó terheitõl. Ebben a szándékban egyszerre van jelen
az emberi akarat és Isten Lelkének vezetése. A feloldozás, a bûnbocsánat hir-
detése a gyónás másik része. Ebbe beletartozik a gyónó bûnvallásának meg-
hallgatása, Isten bûnbocsátó szeretetének hirdetése, valamint ha szükséges, a
gyónó segítése abban, hogy visszatérjen a hit és szeretet útjára.

A gyónás során az evangélium hirdetése és továbbadása a feloldozási igében
csúcsosodik ki. A bûnvallás után hangzik a feloldozó ige, amelynek megfogal-
mazása lehet változó, de minden esetben tartalmaznia kell világosan és érthe-
tõen Isten bocsánatát. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az
evangélium hirdetése és továbbadása szempontjából a gyónás egyéb mozzana-
taira is érdemes odafigyelnünk. Sokszor már a figyelmes meghallgatás is a
megbocsátás erõterébe vonhatja a bûnbánót. Bizonyos értelemben talán para-
doxonnak hangzik, de egy adott gyónási helyzetben a feloldozó ige hirdetésé-
nek mellõzése lehet maga az evangélium továbbadása, egy késõbbi, a bûnbánó
szempontjából alkalmasabb idõpont szem elõtt tartásával. Ha például a bûnbá-
nó neurotikus bûntudattal rendelkezik, és a gyónás során a feloldozási igék hir-
detésével a lelkész ezt csak megerõsíti benne, akkor jobb más módon orvosol-
ni a problémát.7 A bûnbánó lelki problémájának komolyan vétele, más módon
történõ gyógyítása többet jelent a hívõ teljes gyógyulása szempontjából, mint a
nem megfelelõ helyzetben hirdetett evangélium. 

A lelkigondozói beszélgetés szempontjából a feltett kérdésünkre adható vá-
lasz jóval összetettebb és nehezebb. Ennek elsõdleges oka, hogy a lelkigondozói
beszélgetések csak ritkán történnek direkt a bûnvallás és bûnbocsánat síkján.
Elsõsorban személyes krízishelyzetben igénylik a hívek a lelkigondozói beszél-
getést. Ezek a krízisek jelentkezhetnek az Istennel való kapcsolatban, az ember-
társakkal való viszonyban vagy a belsõ harmónia megrendülésében. Ha a lel-
kigondozó ezekben a helyzetekben idõ elõtt vagy önkényesen a bûnvallás és
bûnbocsánat síkjára tereli a beszélgetést, akár megalapozatlan bûntudatot is
gerjeszthet a segítséget kérõben, amely lelki labilitását csak tovább rontja. Ter-
mészetesen az is problematikus lehet, ha valaki például azzal keresi fel a lelki-
gondozót, hogy saját hibájából felborította emberi kapcsolatait, mire a lelkigon-
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7 A neurotikus vagy irracionális bûntudat olyan érzelmi állapot, amelyben az ember nem képes
feltárni a bûntudatot kiváltó okot. Vétkesnek érzi magát, de nem tudja, miért. Bûntudata mozga-
tói annyira mélyen gyökereznek pszichéjében, hogy nem képes õket a maga erejébõl felkutatni. A
neurotikus bûntudattal rendelkezõ ember képtelen az isteni megbocsátás megtapasztalására és
befogadására.
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dozó megpróbálja elvenni a tanácsért folyamodó felelõsségét, a probléma gyö-
kerét külsõ okokra hárítva. 

A gyónás és a lelkigondozói beszélgetés fontos fóruma az evangélium hirde-
tésének és továbbadásának. A gyónás során a bûnvallást követõen direkt formában
hangzik el Isten bûnbocsátó evangéliuma a feloldozó igékben. Ennek a formának
a gyakorlásához elengedhetetlen, hogy a gyónó maga tisztában legyen azzal,
hogy miért is kereste fel lelkészét, mire van szüksége, és mit kaphat a feloldozó
igék által. Egyházunkban a hívek azonban nagyon ritkán keresik fel lelkészei-
ket konkrétan a gyónás szándékával. Valamivel gyakoribb a lelkipásztori beszél-
getésre vonatkozó kérés, mely során személyes kríziseik megoldásához kérnek
segítséget. Ezekben az esetekben talán szerencsésebb az evangélium hirdetésé-
nek és továbbadásának indirekt formáiról beszélni, amely megnyilvánulhat
többek között a lelkigondozó jézusi türelmében, szeretetében és empátiájában. 

Az evangélium hirdetésének és továbbadásának direkt és indirekt formái
nem helyettesíthetik egymást, de nem is feltétlenül találkoznak egymással egy
adott lelkigondozói helyzetben. Még akár az is megtörténhet, hogy egy hosszabb
lelkigondozói kapcsolat lezárása után egy másik közösség istentiszteleti alkal-
mán érkezik el az idõ a gondozott számára ahhoz, hogy a hirdetett igében meg-
érezze az evangélium gyógyító erejét. Ennek elfogadásához az elõbb említett
tulajdonságok mellett jézusi alázatra is szüksége van a lelkigondozónak. 

Lelkigondozás és emberkép(ek)

Az ember születését és fejlõdését a hominizáció és a humanizáció fogalmaival
is leírhatjuk.8 A hominizáció, azaz a biológiai értelemben vett emberré válás
olyan folyamatot jelent, amelyben a fejlõdés által a nem emberi emberivé válik,
és külsõ emberi meghatározottságot kap. Ez a folyamat érvényes a faj fejlõdé-
sére nézve, de ugyanúgy az egyén születés elõtti és utáni állapotára nézve is. A
humanizáció, azaz a filozófiai értelemben vett emberré válás hosszú növeke-
dési folyamat, amelyben kiformálódik az ember identitása. 

A különbözõ hagyományok eltérnek abban, hogy az ember léte elõre meg-
határozott, vagy az ember saját maga választja meghatározottságát. Minden
különbözõség ellenére azonban abban megegyeznek, hogy mindegyikük ren-
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8 Ennek a fejezetnek a megfogalmazásában elsõsorban Wybe Zijlstra, Martti Lindqvist és Hézser
Gábor tanulmányaira támaszkodtam: Zijlstra, Wybe: Kohti kokonaista ihmistä. Pastoraalipsykologian
käsikirja. Op Zoek Naar Nieuwe Horizon. Handboek voor klinische vorming. Ford.: Mikko Kuusniemi.
Helsinki. 1995. Lindqvist, Martti: Kristillinen ihmiskäsitys. In: Sielunhoidon käsikirja. Edit: Kirsti
Aalto. Helsinki. 1998. Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai tanulmányok. Elméletek, irányzatok, ember-
kép. Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Debrecen. 2002.
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delkezik valamilyen kritériummal, amelynek segítségével vizsgálhatóvá válik,
hogy az egyén közeledik vagy távolodik saját végcéljától. 

A vallásos emberkép elsõsorban abban különbözik a tudományos ember-
képtõl, hogy racionális magyarázatok helyett elsõsorban képekben, metaforák-
ban, mítoszokban, rítusokban beszél az emberrõl. Ezt a racionális magyaráza-
tokon kívüli világot nevezte el Jung kollektív tudatalattinak. A vallásos ember-
kép elsõsorban nem elméletet kíván alkotni az emberrõl, hanem valóságos és
élõ képet akar festeni róla, meghatározva egyben létezésének végsõ célját.

A keresztény emberkép egyrészt szorosan kapcsolódik a zsidó tradícióhoz,
másrészt attól gyökeresen el is tér. A zsidó gondolkodástól kapta a kereszténység
a lineáris történelemszemléletet, amely szerint a világ, benne az ember a kezdettõl
a vég felé, a teremtéstõl a beteljesedés felé halad. Eltérése azonban nyilvánvaló
abban, hogy a törvény helyett a kegyelemrõl szóló tanítás áll a középpontban. 

Akövetkezõkben ismertetni szeretném a keresztény teológiai antropológia fõbb
vonásait. Érdemes az egyes pontokat úgy végigolvasnunk, hogy közben azon
gondolkodunk, vajon mit jelenthetnek ezek a vonások a lelkigondozás számára. 

� Isten teremtette az embert és az egész világmindenséget. Minden tõle szár-
mazik, minden az õ tudtával jön létre, növekszik, nyugszik és tûnik el. A te-
remtmények között egyedül az ember az, akinek Isten beszél és akitõl az Is-
ten választ vár. Isten és ember között folyamatos dialógus áll fenn. Az ember
egyszerre szabad, autonóm lény és Istentõl függõ teremtmény.

� Az ember az õ teremtõ Istenének képére teremtetett (1Móz 1,27). Ez azt jelenti,
hogy az ember Istennel való kapcsolatra teremtetett, alkotásra képes, szabad
és felelõsséggel tartozó személy. Lelkiismerettel rendelkezik, amely emlékez-
teti kötelezettségeire, morális felelõsségére egész környezetével és embertár-
saival szemben. Bár az ember meghívást kapott Istentõl, hogy az õ munkatár-
sa legyen, tõle mégis radikálisan különbözik. Istennel ellentétben az ember
véges, szenvedõ, vétkes és mulandó, aki nem lehet saját maga szabadítója. 

� Az ember megváltásra teremtetett. Az önmegváltás éppoly lehetetlen, mint
az önteremtés. A megváltás a konkrét élet és világ kontextusában történik,
ami újra kapcsolatképessé teszi (Istenhez és az embertársaihoz).

� Az ember állandó és deficitjeit kompenzáló Lélek-jelenlétre szorul ahhoz,
hogy élet-vitelében vitalizáló (éltetõ) „értelmet” tudjon felfedezni.

� Az ember embersége az õ fizikai, lelki, szellemi és szociális dimenziójában
valósul meg. Ezek nem négy különbözõ értékû szintet jelentenek az emberi
életben, hanem inkább különbözõ nézõpontokat. 

� Az ember önmaga számára mindig is titok marad. Eredete és célja ugyanis
önmagán kívül van. Éppen ezért képtelen teljes egészében meghatározni és
megmagyarázni önmaga létezését. 
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� A keresztény emberkép nem statikus, hanem dinamikus, mindig a jövõ felé
orientálódik. Az ember nem az, ami volt, vagy ami éppen most, hanem ami
lesz Isten akaratából. Az eszkatológia miatt a keresztény emberkép mindig is
fragmentális marad. „Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilván-
való, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hason-
lóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk õt látni, amilyen valójában.” (1Jn 3,2) 

A Szentírás és az egyház történetének tanúsága szerint a teremtõ és szabadító
Istent „érdekli” az ember lelki egész-sége. A krízisbe jutott ember gyakori érzé-
se az elhagyatottság, melyben úgy érzi, hogy teljesen egyedül maradt problé-
májával. Ez az érzés sokszor ugyanolyan fájdalmas tud lenni, mint maga a krí-
zist kiváltó ok(ok). A teremtõ és szabadító Istenbe vetett hit fontos támaszt je-
lenthet a krízisben és az elhagyatottság állapotában. Istennek mindenek ellenére
való jelenlétét a lelkigondozó is közvetítheti a segítségre szoruló számára. 

A megváltásra szorultság elfogadása bátorságot adhat az embernek ahhoz,
hogy segítséget kérjen, ha lelki egyensúlya megrendült, vagy lelki életének
fejlõdése megtorpant. A megváltás titka Krisztus halálában és feltámadásában
van elrejtve, azaz rajtunk kívül van (extra nos). Ennek elfogadása nagyobb bá-
torságot adhat az embernek ahhoz, hogy rászorultságában kérje és elfogadja a
külsõ segítséget. 

A dinamikus, jövõ felé orientálódó keresztény teológiai emberkép segítheti
az embert abban, hogy saját vagy éppen embertársa kríziseire ne csupán nega-
tív jelenségként tekintsen, hanem olyan állapotként, amely magában hordozza
a fejlõdés és a változás lehetõségét. Ugyanakkor a hamis önteltség ellen – ami
lehet a védekezõ mechanizmusok egyik kiforrott módja – is figyelmeztet, hi-
szen az eszkatológia miatt a keresztény emberkép mindig töredékes marad. 

A lelkigondozói beszélgetés menetének ismertetése
az istentisztelet/mise részeinek segítségével

Az utóbbi években a gyakorlati teológián belül egyre nagyobb igény mutatko-
zott arra nézve, hogy az egyes tudományterületeket együtt vizsgálják a kutatók.9

Ennek egyik zászlóvivõje Joachim Scharfenberg német gyakorlati teológus, aki
a lelkigondozói beszélgetés alapvetõ struktúráját szem elõtt tartva követte nyo-
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9 Ennek a fejezetnek a megfogalmazásában mindenekelõtt Scharfenberg, Patton, Jálics és Wikström
könyveire támaszkodtam: Scharfenberg, Joachim: Einführung in die Pastoralpsychologie. Göttingen.
1985. Patton, John: Pastoral Care in Context. An Introduction to Pastoral Care. Louisville. 1993. Jálics
Ferenc: Testvéreink hite. Korda Kiadó. Kecskemét. 1995. Wikström, Owe: A kifürkészhetetlen ember.
Létkérdések, pszichoterápia és lelkipásztorlás. Animula. Budapest. 2000.
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mon az istentisztelet/mise liturgiáját. Úgy találta, hogy a mise egyes elemeinek
egymásutánisága megfelel a lelkigondozói beszélgetés szakaszos lefolyásának.
Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy az istentiszteleti liturgiának önmagában
is intenzív lelkigondozói hatása lehet. Ez a megállapítás erõsen elgondolkodta-
tó, különösen is szórványgyülekezeti helyzetben, ahol a lelkészek csak istentisz-
teletet tudnak tartani, és ahol kevés idõ jut a gyülekezeti tagok személyes lelki-
gondozására. 

Az istentiszteleti liturgia és a lelkigondozói beszélgetés összefüggését azon-
ban ellenkezõ oldalról is megvilágíthatjuk. Egy lelkigondozói beszélgetés vagy egy
több alkalomból álló beszélgetéssorozat akkor tudja leginkább betölteni szerepét, ha az
istentiszteleti liturgiához hasonlóan válaszolni tud az ember nagyon mélyen lévõ õsigé-
nyére: Isten közelében megállni, megtisztulni és feltöltõdni.

A következõkben ez utóbbi gondolatot szem elõtt tartva szeretnék egy olyan
fiktív lelkigondozói beszélgetést bemutatni, amely – ha nem is minden egyes
pontjában, de – követi az istentisztelet/mise liturgiáját. A beszélgetés menetét
a segítségre szoruló szemszögébõl ismerhetjük meg. Több olyan lelki folyamat-
tal és reakcióval találkozhatunk, amelyek nagyon jellemzõek egy-egy lelkigon-
dozói beszélgetésben. A lelkigondozó szerepének vizsgálata is a segítséget kérõ
szemszögébõl történik, hiszen elsõsorban a gondozott oldaláról lehet megítél-
ni és ellenõrizni a gondozó munkáját. 

Éppen a lelkigondozói attitûd az, amely miatt a gyónásra vonatkozóan is
fontos szempontokat ismerhetünk meg a következõ ismertetésben. 

BEVEZETÕ RÉSZ

Introitus (Bevonulás – a papok kórus által kísért bevonulása az oltárhoz)
Betértem hozzád, és barátságosan fogadtál. A kezedet nyújtottad, sze-
membe néztél. Komolykodás nélkül komolyan vettél. Fontos lettem.
Még nem vagyok biztos benne, hogy problémáimmal és kérdéseim-
mel jó helyen járok-e. Méricskéllek. Olyan dolgok foglalkoztatnak,
amelyekre feltétlenül választ keresek. Ehhez szükségem van valakire,
aki a Feltétlent képviseli. Kicsit zavarban vagyok, ha Isten emberével
találkozom. Bizonytalanságomat sok mindennel palástolom. Ugye át-
látsz rajtuk?

Kyrie (Kyrie eleison – Uram, irgalmazz!)
Szinte tolakodónak érzem a kérdéseket: miért jöttem, milyen gondok
foglalkoztatnak, miért keresek irgalmat. Úgy érzem, csapdába estem.
Köntörfalazni szeretnék, inkább másokról beszélni, és a körülmé-
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nyekre hivatkozni. De te nem engeded… Nehéz kérdésekrõl kell be-
szélnem. A szégyen hullámai összeérnek a fejem felett. 
Inkább a mellékes dolgokra irányul a figyelmem. Feltûnik, hogy kicsit
kirojtosodott a nadrágszárad. 
De nyelvem megoldódik, beszélni kezdek. A szavak fájnak. 

Gloria (Dicséret – doxológia)
Csodálkozásomra egészen egyszerûen elfogadsz. Úgy, ahogy vagyok,
dadogásommal és kételyeimmel. Nem vájkálsz a sebeimben. Nem ítélsz
el a tekinteteddel. Hallgatsz, figyelsz, segítesz. Tekintetemet lassan új-
ra fel tudom emelni. Sejteni kezdem, hogy te olyan lehetõségeket is
látsz, amikre én eddig még nem gondoltam. Ez reményt kelt bennem.

Kollekta (Rövid liturgikus ima)
Szinte észrevétlenül irányítod beszélgetésünket, és rendezed zavaros
gondolataimat. Váratlanul kirajzolódik egy középpont, amelyet érzel-
meim zûrzavarában magam nem találtam volna meg. Ezért hálás va-
gyok neked.

A lelkigondozói beszélgetés dinamikájára is vonatkozik, amit elsõsorban ige-
hirdetésekkel kapcsolatban szoktak mondani: nagyon sok múlik az elsõ né-
hány percen. Vajon létrejön-e a bizalmas kapcsolat, amelyben a segítségre szo-
ruló meg tud nyílni? Jelen tud-e lenni a lelkigondozó teljes valójában, hogy se-
gítsége elfogadhatóvá váljon?

Belsõ bizonytalanságunk, labilitásunk vagy éppen gyötrõ problémáink és
kérdéseink feltárása – természetes módon – nehéz feladat. Sokszor még egy lel-
kigondozói viszonyban is a valóságosnál jobb képet szeretnénk mutatni ma-
gunkról. Hozzátartozik emberi természetünkhöz. A tudatalatti védekezõ és el-
hárító mechanizmusok is ezt szolgálják. Szükségünk van bátorságra, elfoga-
dásra és a bizalom légkörére, hogy meg tudjunk nyílni. Ha a beszélgetés elején
nem jön létre ez a légkör, a késõbbiek során nagyon nehéz megteremteni. Ezt a
folyamatot még az is nehezíti, hogy éppen ebben a kezdeti idõben méricskéli
leginkább a segítséget kérõ magát a lelkigondozót (Vajon tud-e rajtam segíteni?
Megérti-e a problémámat? Nem fog-e elítélni? Hogy fog ezek után rám nézni?). 

A lelkigondozó ezt a nehéz kezdést azzal segítheti, hogy ha csak teheti, gon-
dolatban és imádságban felkészül a beszélgetésre: félreteszi egyéb feladatait,
amelyek foglalkoztatják, és munkatársként maga mellé hívja a mindenkihez bi-
zalmas és megértõ szeretettel forduló Gyógyítót. Biztosítja a lehetõ legjobb kül-
sõ körülményeket (például a mobiltelefon kikapcsolásával). Még a beszélgetés
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elején – ha erre lehetõsége van – szerzõdést köt a hozzá fordulóval. Ez jelentheti
többek között az idõhatárok megszabását vagy éppen a nyilvánvalóan túlzott
elvárások elhárítását: egy óránál tovább nagyon nehéz jelen lenni a beszélgetés-
ben; nem a lelkigondozó feladata, hogy megoldja a családi konfliktust. 

A lelkigondozó legfontosabb munkamódszere az aktív hallgatás. Az aktív
jelzõ itt többek között azt jelenti, hogy valóban odafigyel a másik személyre, ha
kell, visszatükrözõ kérdésekkel nem csak önmaga, hanem a segítséget keresõ
számára is egyre megközelíthetõbbé teszi a probléma lényegét. Az aktív hallga-
tás abban is segíti a lelkigondozót, hogy az idejekorán érkezõ válaszoktól meg-
mentse magát. 

A lelkigondozói beszélgetés tartalmára vonatkozóan nincsenek kritériu-
mok. Nem kell súlyos problémának lenni ahhoz, hogy elég indokunk legyen
kezdeményezni a beszélgetést. Ha úgy érezzük, hogy a tisztánlátáshoz szüksé-
günk lenne még egy szempárra, akkor bátran felkereshetünk egy bizalmas test-
vért vagy éppen a lelkészünket. Sokszor éppen ezek a közös gondolkodások
segítenek abban, hogy életünk nagyobb kríziseit jobban fel tudjuk dolgozni.

IGEI RÉSZ

Epistola (A perikópa által elõírt szentírási rész)
Most hirtelen úgy érzem, mintha tantételeket mondanék fel, és mintha
te ugyanilyen tantételekkel válaszolnál. A középpont is eltûnt. Mind-
egyikünk a magáét kezdi mondani? Ugye nem?

Graduale (Lépcsõének – zsoltárversek, amelyeket az elõénekes a lépcsõn állva
énekel)
Teszel néhány megjegyzést, és úgy érzem, megint haladni kezdünk.
Pár lépéssel elõbbre jutunk, beszélgetésünk vonala ismét felfelé ível.
Nem siettetsz, hagysz idõt. 

Evangelium (A perikópa által az egyházi év vasárnapjára elõírt rész)
Hirtelen eljutottunk egy történet csúcspontjára. Téged nem is annyira
a zavarom, a kudarcaim érdekelnek, hanem rejtett képességeimet ku-
tatod. Amire képes vagyok ma, amire képes voltam korábban, és ki
tudja, amire talán holnap újra képes lehetnék.

Credo (Hitvallás)
Észrevetted, hogy egyszer-kétszer egymás szavába vágtunk, és mind-
ketten ugyanazt kezdtük mondani? Nagyszerû élmény, kapcsolatunk
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záloga, ha una voce tudunk szólni. Az összetartozás, a szolidaritás, a kö-
zös meggyõzõdés érzésének melegsége járta át a lelkemet. Végre nem
érzem magam egyedül. A bizalom elsõ jelei kelnének életre bennem? 

Praedicatio (Prédikáció)
Most te kezdesz el beszélni. Egy kicsit túl sokat és túl hosszan. Nem is
tudok mindent megjegyezni. De egyre világosabbá válik számomra:
ezzel a gondjaimra reagálsz, és ez új dialógusra hív. Én is reagálhatok
a hallottakra, elmondhatom mindazt, ami közben eszembe jutott.

Oremus (Imádság)
Más irányba vezeted tovább beszélgetésünket. Nem idõzünk már a
kettõnk kapcsolatánál, amely egyébként is idõleges. Talán könnyebb
lenne, ha ezentúl mindig fognád a kezemet, de te mégsem ezt akarod.
Másokra irányítod figyelmemet. Egyre szélesebb köröket vonva fogjuk
be teljes életvalóságomat.

Egy-egy megsárgult igés lap vagy megkopott fali igéstábla jelzi, hogy akár év-
tizedeken át milyen nagy jelentõsége lehet egy szentírási idézetnek. Mennyi bá-
torítást és vigasztalást nyújthat egy-egy eltalált ige. Talán éppen a lelkigondozás
és a Szentírás összefüggésében érthetõ legjobban, hogy bizony, az Úr útjai kifür-
készhetetlenek. Nem ritka, hogy amikor már minden terápiás módszerrel csõdöt
mond a lelkigondozó, egy fellapozott zsoltárvers felkavarja az állóvizet, és a
lelki betegségében hosszú ideje szenvedõ ember elindul a gyógyulás útján. Kí-
vülálló számára lehet, hogy érthetetlenek az összefüggések, de ott és akkor még-
is valami megmagyarázhatatlan történik. De nem csak ezért kifürkészhetetle-
nek az Úr útjai. Sajnos olyan lelkigondozói beszélgetések is történtek, amikor a
lelkész szájából a lehetõ legrosszabb idõben a helyzethez egyáltalán nem illõ
ige hangzott el, és a segítségre szoruló végérvényesen hátat fordított, nemcsak
a lelkigondozónak. 

Szentírási idézettel a lelkigondozói beszélgetés során fejen lehet ütni valakit
úgy, hogy soha nem tér magához. De ugyanakkor meg is lehet állni közösen
egy-egy evangéliumi történet mellett, amely bátorítást és vigasztalást, valamint
a szeretõ Isten közelében önbizalmat nyújthat a segítségre szoruló számára.

Mint ahogy már korábban említettem, a problémák és nehézségek feltárása
nehéz feladat. Nehezen körülírható kimerültséget okozhat a beszélgetés során.
Éppen ezért néha jó megállni és csöndben lenni. A lelkigondozói beszélgetés
során a csönd lehet a várakozás, a feltöltekezés és az elrendezés ideje, amely
hozzátartozik a beszélgetés dinamikájához. 

Úgy a gondozott, mint a lelkigondozó számára nagy kísértést jelent a függõ
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viszony kialakulása vagy kialakítása. Könnyebb, ha valaki azonnal megmond-
ja, hogy mit kell tennem, ha valaki helyettem gondolkodik. Inkább feladom
személyiségemet, egyéni döntésemet, csak jót tegyek, csak vissza ne essek. A
lelkigondozás célja azonban az ilyen függõ viszonnyal teljesen ellentétes.
Mindvégig arra törekszik, hogy a probléma megoldása magából a segítséget
kérõbõl jöjjön, ami ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mindez a saját erejébõl va-
lósul meg.

ÚRVACSORAI RÉSZ

Praefatio (Az úrvacsorát bevezetõ imádság)
A mindennapok valósága mégis nyomasztó. Azt mondod, létezik egy
archimedesi pont a magasságban? Ha azt szívemmel és érzelmeim-
mel elérem, akkor kimozdítható sarkaiból a világom? Nehezen tudom
elhinni, kételkedem benne. 

Anamnesis (Emlékeztetés – szereztetési igék)
De te segítettél emlékezni. Nem szavaid által, hanem puszta jelenlé-
teddel újra felfedezem életem történéseit, amikor találkozunk: õ meg
én. Már szinte teljesen elfelejtettem ezeket a találkozásokat. De most
veled és általad újra emlékezni tudok. 

Epiklesis (Könyörgõ ima – a Szentlélek segítségül hívása)
Vajon a Lélek lenne az, aki újra megtanít emlékezni életem legtávo-
labbi határaira és eseményeire, ahol nem tátongott még szétválasztó
árok én és te között?

Pax (Béke)
Ha az emlékezés átnyúlna a jövõbe, vajon nyugalmat nyernék? Sze-
retnélek átölelni, Isten szolgája.

Communio (A szent jegyek kiszolgáltatása)
Sok gondolatot kaptam tõled, amit fel kell még dolgoznom. Most me-
gint úgy érzem, hogy közösségem van embertársaimmal. Már nem va-
gyok annyira egyedül, és magányos sem vagyok. 

Deo gratias (Istennek legyen hála! – hálaadó formula)
Valahogyan köszönetet szeretnék mondani mindazért, amit ez a be-
szélgetés nyújtott számomra, de nem tudom, hogyan fogjak hozzá.
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Tudom, te azt szeretnéd, ha köszönõ szavak helyett életem alakulása
fejezné ki mindazt, amit most érzek…

„A legfõbb nyomorúság az elhagyatottság. A pokol az örökre magukba zárkó-
zottak szenvedése” – Jálics Ferenc ezekkel a szavakkal fejezte ki azt az állapo-
tot, amikor az ember egyedül marad krízisében. Az embertársak és az Isten felé
való nyitás is nagyon nehéznek tûnik ilyenkor. A szégyen, a bátortalanság és a
„képmutatás” könnyen legyõzik a gyógyulás utáni vágyat. A lelkigondozó fon-
tos segítséget nyújthat abban, hogy a beszûkült dimenzió kinyíljék a magára
maradt ember számára, hogy a közösség úgy transzcendens, mint immanens
vonatkozásban is pozitív élménnyé váljon. A közösség élményének azonban
nem kell megmaradni pusztán a pozitív érzés szintjén. A kinyílt dimenzióban
gyakran benne rejlik az a pont, ahonnan a gyógyulás elindulhat, és ahova egy-
ben megérkezhet a magára maradt ember.

KÜLDÉS, ÁLDÁS

Ite missa est (Elbocsátás)
Visszaküldesz a mindennapjaimba. Elindulok. Az az érzés kísér, hogy
valami rendezõdött az életemben. Újra a teljeset látom, és nem va-
gyok már hozzáláncolva egyetlen problémámhoz.

Benedictio (Áldás)
Még egyszer látom, hogyan ragyog az arcod sikeres beszélgetésünk
végén. De ez már nem csak a te arcod. Újra feltûnik a fény, amely éle-
tem felett ragyogott és ragyog, de amelyrõl megfeledkeztem. Világos-
sá válnak a dolgok is körülöttem. Ebben a fényben meg tudom látni
embertársaimat és magamat is. 

Egy gyónás, lelkigondozói beszélgetés vagy beszélgetéssorozat eredményessé-
gét nagyon nehéz meghatározni. A lényeg, hogy a gondozott felszabaduljon a
nyomasztó tehertõl, vagy ha nincs más lehetõség, megtanuljon együtt élni az-
zal a problémájával, amellyel felkereste lelkigondozóját. A gyógyulás lehet rö-
vid, de lehet nagyon hosszú folyamat is. A lelkigondozó lehetõsége és egyben
feladata, hogy a segítségre szoruló számára táplálja a fényt, amelynek segítsé-
gével õ maga rá tud lépni a gyógyulás útjára. 
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gyónás (magángyónás) – A gyónásnak két része van: a bûnvallás, melyben megvall-
juk, hogy Isten akarata ellen tettünk, és a feloldozás, melyben hirdettetik Isten
bûnbocsátó szeretete.

lelkigondozói beszélgetés – Elsõsorban két személy között létrejött kapcsolat, mely-
ben a segítségre szoruló egyén felkeresett egy olyan személyt, aki iránt bizalom-
mal van, és akitõl segítséget remél problémájának megoldásához.

krízis – Az egyéni alkalmazkodóképesség határának elérését, illetve annak átlépését
jelenti. 

védekezõ és elhárító mechanizmusok – A lelki egyensúly megóvása érdekében az
ember egy komplikált lelki mechanizmus segítségével védekezik a külsõ (mások-
tól jövõ) vagy belsõ túl erõs, vagy túl sok érzelem ellen.

� Vajon a lelkigondozói beszélgetés helyettesíti-e a magángyónást?
� Hogyan tudnának gyülekezeti közösségeink olyan légkört teremteni, amelyben

könnyebb lenne a segítségre szorulóknak megnyílniuk problémáikkal?
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A vigasztalás szolgálata

Nem kérdéses, hogy a lelkész  és az egyetemes papság elve alapján minden ke-
resztény küldetésének alapvetõ velejárója a vigasztalás szolgálata. Az azonban
már korántsem olyan egyértelmû, hogy ez a vigasztaló jelleg mennyire kell,
hogy hangsúlyos legyen. A vigasztalás egy szelete csupán a keresztény ember,
illetve a lelkész feladatkörének? Egy az elvégzendõ feladatok sorában? Ha
igen, akkor hányadik helyen áll, milyen „sorszámmal” illethetõ? Mondhatja-e
például egy lelkész, hogy az õ elsõdleges feladata Isten igéjének hirdetése, és
minden más – köztük a vigasztalás is – ennek az elsõdlegesnek rendelõdik alá?
Vagy vélekedhet-e úgy valaki – Pált idézve (Róm 12,6–8) –, hogy a nekünk ada-
tott kegyelem szerint különbözõ ajándékaink vannak, ezért mások vigasztalá-
sát olyanoknak kell végezniük, akiknek ez a „szolgálat adatott”? 

Egy állítás kétféleképpen bizonyítható. Az egyik lehetõség, hogy a birto-
kunkban lévõ tények és a belõlük levont következtetések logikai láncolatát kö-
vetve mintegy végállomásként az állításhoz jutunk el. A másik lehetõség pedig,
hogy magából az állításból kiindulva – és azt igaznak feltételezve – vizsgáljuk
meg, hogy különbözõ helyzetekben és különbözõ körülmények között az adott
állítás helytállónak, tarthatónak bizonyul-e. E tanulmány szerzõje ezen a máso-
dik úton indul el, és hívja magával útitársul a kedves olvasót.

Megállapításunk tehát – amit a késõbbiekben igazolni és alapos vizsgálat-
nak alávetni szeretnénk – így hangzik: a keresztény ember küldetésének – ezen
belül a lelkészi munkavégzésnek – alapvetõen, tehát minden más szempontot
felülmúlóan és meghatározó módon vigasztaló jellege van, illetve vigasztaló
jellege kell, hogy legyen. Minden Isten nevében végzett tevékenységünk ennek
mérlegén mérettetik meg. Ha a világban való jelenlétünk és emberi kapcsolata-
ink különbözõ területein ez a vigasztaló jelleg érvényesül, akkor elmondható,
hogy a názáreti Jézus tanítványai vagyunk.

Mindez nem azt jelenti, hogy a keresztény ember számos feladatai között a
vigasztalás a „legfontosabb” vagy a „legelsõ”, hanem azt, hogy a keresztény
ember minden tevékenységében, minden megnyilatkozásában ez a vigasztaló
jelleg érhetõ tetten. Nem a vigasztalásról van szó, ami egy a sok között vagy el-
sõ a sok közül, hanem a vigasztaló jellegrõl, a vigasztaló irányultságról, ami
mindent áthat.
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A vigasztalásra váró ember

Milyen kifogás emelhetõ az elõbb megfogalmazott alapelvvel szemben? Pél-
dául az, hogy a vigasztalás, illetve a vigasztaló jelleg, irányultság azért nem le-
het általános, minden helyzetben alkalmazható – és alkalmazandó – megnyil-
vánulás, mert nem minden élethelyzet, illetve nem minden emberi szituáció
igényli a vigasztalást. Vannak kimondottan vigasztalásra váró helyzetek, mint
például betegség, gyász, belsõ vívódás stb., de nem minden élethelyzet ilyen,
és példának okáért hittanórán vagy jegyesek oktatása alkalmával a vigasztalás
nem játszik számottevõ szerepet. 

Azért is lényeges kérdés ez, mert itt nyílik lehetõségünk megvizsgálni azt,
hogy mit is értünk krisztusi alapon történõ vigasztalás alatt, illetve kiket tekin-
tünk vigasztalásra váró – de legalábbis vigasztalásra szoruló – embereknek. Ál-
talában a különbözõ társadalmi segítõ, támogató szervezõdések valamilyen
szempont alapján meghatározzák azt a célcsoportot, amelynek tagjai felé segí-
tõ, támogató tevékenységük irányul. Ilyen szempont lehet például a szociális
helyzet, mentális állapot, deviáns viselkedés stb. Ezek a szervezõdések tehát az
adott szempont alapján megkülönböztetik a társadalom egy adott csoportját, és
az ehhez a csoporthoz – például a hajléktalanok, a munkanélküliek vagy szen-
vedélybetegek csoportjához – tartozó emberekkel foglalkoznak. Hatékony
munkavégzésük szempontjából ez a körülhatárolás és megkülönböztetés elen-
gedhetetlen. A lelkész – illetve a keresztény ember – is közelíthet hasonló szem-
pontok alapján embertársaihoz, de ezen messze túlmenõen rendelkezik – ren-
delkeznie kell – egy olyan sajátos látásmóddal, amely alapvetõen a Bibliában
található isteni kinyilatkoztatásból táplálkozik, és amely az embert – kivétel
nélkül minden embert – nyomorult embernek látja. (Vö.: 1Móz 3,16–24; Róm 7,24)

Embernek lenni azt jelenti: nyomorult embernek lenni. Nem csak azért,
mert a Biblia ezt mondja, hanem azért is, mert valóban ezt tapasztalom magam-
ban: tele vagyok szorongással, bizonytalansággal, kétségekkel. Gyötör a rossz
lelkiismeret, bûntudat. Nem tudom, mit hoz a holnap, mi lesz szeretteimmel és
velem. Tudom, hogy meg fogok halni, de nem tudom mikor, hogyan, és azt sem
tudom, hogy utána mi következik. Sok mindent lehetne még sorolni, de ennyi
éppen elég ahhoz, hogy belássam: nyomorult ember vagyok.
A keresztény ember tehát bárhol jár, bármit tesz, amikor emberekkel találkozik,
nyomorult emberekkel találkozik. A konfirmációs káté ezt ilyen tömör egysze-
rûséggel fogalmazza meg: „a bûn és a halál uralkodik rajtunk, és nem szaba-
dulhatunk tõlük a magunk erejébõl.” Sok mindenben különbözünk egymástól,
de ebben az egyben, az emberlét nyomorúságában egészen egyek, egészen egy-
formák vagyunk. Egyszer egy koldus így szólt az elõtte megálló, õt szánakoz-
va nézõ jól öltözött úrhoz: „Te éppen olyan nyomorult vagy, mint én, csak raj-
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tam jobban meglátszik.” Egy Dél-Amerikában hosszú idõre bebörtönzött, a
börtönben naponta kínzásoknak alávetett szerzetes az õt kínzókért naponta
imádkozott, mert önmagánál nyomorultabbnak tartotta gyûlöletükben és ke-
gyetlenségükben emberi mivoltukból kivetkõzött õreit. Minden bizonnyal a
názáreti Jézus is hasonlóképpen vélekedett az ember nyomorúságáról, ha ké-
pes volt kínjai között az õt keresztre feszítõkért így könyörögni: „Atyám, bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34)

A lelkész is, amikor munkája során emberekkel találkozik, nyomorult embe-
rekkel találkozik. Nyomorult embereknek prédikál, nyomorult embereket ok-
tat, nyomorult embereket esket, keresztel és temet, nyomorult emberekkel be-
szélget. S természetesen mindeközben õ maga sem más, mint nyomorult em-
ber. Az embert ebben az egyetemes nyomorúságában egyedül Istenhez tartozá-
sának gondolata és érzése vigasztalhatja meg. A nemlét – illetve a bármikor be-
következhetõ megsemmisülés – és a céltalannak látszó lét emberben gerjesztett
feszültségét egyedül Isten oldhatja fel. Az ember legnagyobb baja az, hogy iga-
zából nem tartozik semmihez és senkihez. Lehet hûséges társa, lehetnek igaz
barátai, hátrahagyhat utódokat, de ezek a kapcsolatai soha nem „tökéletesek”,
nem mentesek a bûntõl, nem tiszták, nem önzetlenek, nem elszakíthatatlanok,
egyetlen szóval: nem teljesek. Egyedül az istengondolat az, ami az embert az-
zal az érzéssel ajándékozza meg, hogy tökéletesen és teljesen, elszakíthatatlanul
és maradéktalanul tartozik valakihez. Jézus erre a vigasztaló felismerésre nyi-
totta fel sokak szemét, ezzel a felszabadító érzéssel ajándékozta meg azokat, akik
örvendezve és Istent dicsõítve távoztak a vele való találkozás után. Mivel a lel-
kész is – ha jól végzi feladatát – az Istenhez tartozás felemelõ, felszabadító érzé-
sét és élményét kínálja mindazoknak, akikkel dolga van, ezért tevékenységének
minden területén jelen van – méghozzá meghatározó módon – a vigasztalás.

A vigasztaló Jézus

Jézus olyanokkal beszélt, akikkel nem állt szóba senki.
Jézus olyanok házába ment be, akiknek küszöbét nem lépte át senki.
Jézus olyanok mellett állt meg, akiket mások messze elkerültek.
Jézus olyanokat érintett, akiket nem volt szabad megérinteni.
Jézus olyanoknak engedte magát érinteni, akik nem érinthettek senkit.
Jézus olyanokkal ült asztalhoz, akik mellé nem ült le senki.
Jézus olyanokkal vállalt közösséget, akikkel senki nem vállalt közösséget.

Emberek, akik átélték, hogy valaki mégis szóba áll velük, átlépi otthonuk
küszöbét, megáll mellettük, megérinti õket és õk megérinthetik, asztalhoz ül, és
közösséget vállal velük. Jézus ezzel visszaadta elveszített önbecsülésüket és
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emberi méltóságukat. Jézus ezzel egész emberi egzisztenciájukra nézve megvi-
gasztalta õket.

Vigasztalás a lelkészi szolgálat egyes területein

VIGASZTALÓ PRÉDIKÁCIÓ
Meggyõzõdésem szerint a prédikációnak mindig vigasztalónak kell lennie.
Még a legszigorúbb, szorongást keltõ igék alapján tartott prédikációnak is. A
szószék alatt nyomorult, tehát vigasztalásra szoruló emberek ülnek. Vélemé-
nyem szerint a jó prédikáció az, amely élni segít, élni bátorít, felszabadít. Talán azt
mondja valaki, hogy túlságosan megértõ és elnézõ vagyok, illetve, hogy nem
számolok az emberi keményszívûséggel és bûnnel. Vajon a keményszívûség és
a bûn, vagyis az emberben lévõ rossz nem sokkal inkább annak bizonyítékai-e,
hogy az ember mennyire vigasztalásra szorul? Feddéssel, fenyegetéssel, ijesztge-
téssel ugyan mit érek el? Csak még keményebb szívet, még görcsösebb ragaszko-
dást a bûnhöz. Csak a vigasztalástól remélhetem, hogy felengedjen a szív, hogy
oldódjék a görcsös ragaszkodás, hogy elkezdõdjék a rossztól a jó felé fordulás. 

Egyszer egy tanítvány futott oda a mesteréhez, és így szólt: – Mester, egyik
tanítványtársam megütött engem, mit tegyek? – Szaladj utána, és vigasztald
meg – hangzott a mester válasza.

A prédikációnak vigasztalnia kell, hogy akit megütöttek, elfelejtse, aki pedig
ütött, az ne érezze többé szükségét annak, hogy a másikra emelje a kezét. Nyo-
morult ember az, akit ütnek, de még nyomorultabb, aki üt. („Atyám, bocsáss
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”) Ha még a Golgotán felállított ke-
resztjén, testi-lelki kínoktól gyötörten is csupa vigasztalás hagyta el Jézus ajkát,
akkor a nevében felállított szószékekrõl sem hangozhat más, csak vigasztalás.

ISTEN VIGASZTALÓ HARAGJA ÉS ÍTÉLETE
Isten haragját nem szabad összetévesztenünk az emberi haraggal. Az ember
azért haragszik a másik emberre, mert önmagát szereti, mert saját érdeke szá-
mára a legfontosabb. Isten azért haragszik, mert az embert szereti, és az ember
érdeke számára a legfontosabb.

Még gyermekkoromban történt, hogy egyszer jóval az engedélyezett idõ-
pont után értem haza a faluszéli játékból. Édesapám nagyon haragudott. Gyer-
meki lelkem azonban érezte a haragja mögött megbújó féltõ szeretetét. Saját
szeretetével vigasztalt meg, saját haragjával szemben.

Luther szerint Isten ítélete is csak a hitetlen ember számára félelmetes, a hí-
võ várja, óhajtja Isten ítéletét. Számomra ez azt jelenti, hogy számtalan bûnnel,
megválaszolatlan kérdésekkel, ezernyi ellentmondással terhelt életem igényli a
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végsõ, mindent feltáró, mindent tisztázó szembesülést önmagammal. Akkor is,
ha ez fájdalmas és nehéz, sõt éppen azért, mert ez fájdalmas és nehéz. Végre
szembenézni mindazzal, amivel egész életemben nem tudtam, nem akartam
vagy nem lehetett szembenézni. Végre megérteni mindent. És ha ez a szembe-
sülés a megsemmisülés állapotába, a poklok poklába vezet – és minden bizony-
nyal oda vezet –, akkor reményt adhat és vigasztalhat az a gondolat, hogy min-
dez annak az Istennek a jelenlétében, az elõtt az Isten elõtt történik (Jn 8,9b), aki
Jézusban ugyanezt az utat végigjárta – („alászállt a poklokra” – ahogy az
Apostoli hitvallás mondja) –, és van elég szeretete ahhoz, hogy az önmagam
elõtt és az õelõtte való megsemmisülésembõl, a poklok poklából is magához
emeljen. Akkor is képes szeretni, amikor én már nem vagyok képes szeretni
magam. (Vö.: Lk 15,18–20; Lk 7,36–50)

Mivel minden nyomorúságunk végsõ oka önszeretetünk – ami nem egyenlõ
önmagunk szeretetével –, ezért el kell jutnunk önszeretetünk elveszítéséig, meg
kell szabadulnunk önszeretetünktõl (Lk 15,19; Lk 7,38), hogy megnyíljék elõttünk,
kiáradjon ránk és betöltsön minket az a szeretet, amivel Isten szeret minket (Lk
15,20; Lk 7,50). Ez történik az ítéletben, és ez az, amit így hívunk: kegyelem.

VIGASZTALÓ KERESZTSÉG
Keresztelés alkalmával a szereztetési igék elõtt elhangzik egy kedves történet
az evangéliumokból. Jézus magához engedi, magához hívja a gyermekeket, át-
öleli és megáldja õket. Több ez, mint egy felnõtt ember barátságos viselkedése
a gyermekekkel. A történetben szereplõ gyermekek felnõttként hallhattak Jé-
zusról, aki akkor már testileg nem volt jelen ebben a világban, de személyét, ta-
nítását és cselekedeteit õrizte a keresztény igehirdetés. Jézus így számukra nem
ismeretlen idegen volt, akivel semmi kapcsolódása nincs az életüknek, hanem
egy régi ismerõs, aki annak idején, a kezdetekkor átölelte, megáldotta õket. 

Meg vagyok keresztelve, ez azt jelenti számomra, hogy engem is átölelt, meg-
áldott Jézus. Minden cselekedetem és szavam megkérdõjelezhetõ, az életemben
szinte minden kétértelmû, illetve ambivalens, de ez az áldás és ölelés megkérdõ-
jelezhetetlen, minden körülmények között az enyém, végigkíséri az életem. Saját
belsõ kétségeimmel és vívódásaimmal szemben is Istenhez tartozásomat hirdeti.
Ezért jelenthetett Luther számára is vigasztalást kísértései között, amikor minden
más bizonytalanná vált számára, ez az egyetlen mondat: „meg vagyok keresz-
telve!”

A keresztségre tehát nem Istennek van szüksége, hogy általa megkülönböz-
tetett emberek legyünk az õ szemében, hanem nekünk van rá szükségünk,
hogy életünk külsõ és belsõ viharaiban, a mulandóság és a halál erejével szem-
ben legyen mibe kapaszkodnunk.

Egyszer egy közösség tagjai azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egy raj-
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zot, ami kifejezi, hogy mit jelent számukra az életükben Isten. Az egyik rajz tá-
jat ábrázolt nagy viharban, a képen embereket, állatokat és mindenféle tárgya-
kat sodor az orkán erejû szél, a kép közepén pedig egy fa áll, amelynek vastag,
erõs, a viharnak sikerrel ellenálló törzsét mindkét karjával öleli egy ember.

VIGASZTALÓ HÁZASSÁG
Nem jó az embernek egyedül. (1Móz 2,18) Isten tömör megállapítása ez, a meg-
teremtett, de még egyedül lévõ Ádámra tekintve. Hiába van keze, lába, hiába
tud gondolkodni, hiába látszik önállónak, az ember egymagában csak félem-
ber. Ha egy földönkívülinek akarnánk megmutatni, milyen lények lakják a
Föld nevû bolygót, nem lenne elegendõ egy embert eléje állítani, minimum ket-
tõt kellene: egy férfit és egy nõt. A kettõre egyszerre mutatva lehet mondani:
„íme, az ember!” („És lesznek ketten egy testté”, más fordítás szerint még lé-
nyegre törõbben: „és lesznek ketten egy”.) Az ember egymagában nem más,
mint önnön másik fele után kiáltó kínzó hiány (ember = nyomorult ember!).

A házasulandók tehát arra készülnek, hogy az egyedüllét vigasztalan álla-
potából a házasság vigasztaló állapotába kerüljenek. A házasság azonban nem
automatikusan, nem magától értetõdõen válik vigasztalóvá. Komoly munka,
sokféle külsõ és belsõ akadály leküzdése kell ahhoz, hogy a házasság mindkét
fél számára valóban vigasztaló legyen, illetve, hogy kölcsönösen egymás vi-
gasztalóivá váljanak. Ebben a munkában lehet a lelkésznek, lelkigondozónak
szerepe és felelõssége. Ennek a szerep-, illetve felelõsségvállalásnak a részlete-
zése meghaladja e tanulmány kereteit, de egy alapvetõ szempont talán megem-
líthetõ. Egy jól mûködõ, tehát vigasztaló házasságban nagyon fontosak a közös
érdekek. (A teljesség igénye nélkül említsünk meg néhányat: érzelmi, anyagi
biztonság, otthonteremtés, gyermekvállalás, gyermeknevelés, érdeklõdési kör,
a szórakozás és kultúra igénye, közös programok, kölcsönös örömszerzés a
szexualitásban, világnézeti, életvezetési szempontok, illetve normák, és még
sorolhatnánk.) Minél több közös érdek köti össze egymással a két embert, mi-
nél több érdek vonatkozásában talál partnerre, társra a másikban, annál való-
színûbb a házasság vigasztaló jellege. A vigasztaló házasság modellje lehetne két
egymást metszõ kör, melyek közös halmaza jelenti a közös érdekek területét. 
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Az ábra azt is kifejezi, hogy a meglévõ közös halmaz, a közös érdekek terü-
lete, nem zárja ki a házasságban élõ két személy egymáshoz viszonyított szu-
verenitását. A jó értelemben vett „függetlenségnek” a legbensõségesebb kap-
csolat esetén is meg kell maradnia. Kérdésként vetõdhet fel például a szuvereni-
tással kapcsolatban, hogy egy jól mûködõ házasságnak mennyire feltétele az
azonos világnézet, illetve hitbeli meggyõzõdés. Ez annak függvénye, hogy ké-
pesek-e a házasságban élõ felek a másik szuverén jogának tekinteni, ha ezen a
téren különbözõség van közöttük. Nem kell, hogy feltétlenül problémát okoz-
zon két ember között, ha eltérõ világnézeti alapokon állnak, a probléma akkor
és azzal kezdõdik, ha az egyik fél a változás, a megváltoztatás igényével lép fel
a másikkal szemben, vagyis ha fel kívánja számolni annak ezen a téren meglé-
võ szuverenitását. Vagy képes vagyok elfogadni a másikat „úgy, ahogy van”,
vagy ne kössek vele házasságot. A „majd szép lassan megváltoztatom” elkép-
zelés nem csak hogy tisztességtelen a másikkal szemben, de a házasságot alap-
vetõen veszélyeztetõ mindennapi konfliktusok forrása is. 

A lelkész, illetve lelkigondozó, amikor házasulandókkal találkozik, az elõbb
említett modellt szem elõtt tartva képet alkot magában a két ember kapcsolatá-
ról. Elegendõen erõs és gazdag-e a közös érdekek halmaza, érvényesül-e a sze-
mélyek szuverenitása? Ha zavart észlel, feltérképezi, hogy hol találhatók a kri-
tikus pontok a két ember kapcsolatában. Lehet, hogy felületes, nem elég gaz-
dag a közös halmaz területe a kapcsolatban. Lehet, hogy a két kör – vagyis a
két személyiség – alig vagy egyáltalán nem érintkezik egymással. Lehet, hogy
az egyik személyiség teljesen fedi, tehát elnyomja, magába olvasztja a másikat.
Lehet, hogy a változtatás hátsó szándékával közeledik egyikük a másikhoz. A
házasulandókkal folytatott beszélgetés annak a lehetõségét hordja magában,
hogy – különösen kapcsolatuk kritikus pontjainak vonatkozásában – a házasság
elõtt állók olyan felismerésekre jussanak, melyek a közös halmaz erõsödését és
gazdagodását segítik, illetve saját szuverenitásuk megéléséhez, és a másik szu-
verenitásának elfogadásához vezetnek. Így van lehetõség arra, hogy létrejöjjön és
jól is mûködjön az, amit Isten egybeszerkesztett, és nyomorult emberek egy-
másban vigasztalásra találjanak.

VIGASZTALÁS A HITOKTATÁSBAN
A hitoktatás messze több, mint bizonyos bibliai, illetve hitelvi ismeretek átadá-
sa. A hitoktatás is a másik emberrel – jelen esetben a gyermekkel, illetve fiatal-
lal – az õ nyomorúságában való közösségvállalás lehetõsége. 

A gyermekkor nyomorúságának felvázolásához elegendõ, ha visszagondo-
lunk saját gyermekkorunkra. Micsoda félelmek, szorongások élnek egy gyer-
mek lelkében, hogy környezete, szülei, tanárai, társai megbecsülését, elismeré-
sét kiérdemelje, illetve el ne veszítse. Megfelelni az elvárásoknak, kiérdemelni
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a jutalmat, elkerülni a büntetést: ezek a gyermeki viselkedés fõ mozgatói. A tanár
az iskolában osztályoz, a szülõ otthon szintén valamiféle pszichikai – rosszabb
esetben fizikai – büntetõ-jutalmazó rendszert alkalmaz. A gyermek Isten fogal-
mával is általában ebbe a sémába beépítve találkozik: Isten az, aki a jó gyereke-
ket szereti és megjutalmazza, a rosszakra pedig haragszik és megbünteti õket.
(Igen, sajnos gyakran az úgynevezett keresztény nevelés nem jelent mást, mint
Isten nevének eléggé el nem ítélhetõ felhasználását a gyermekek megfélemlíté-
sére vagy legalábbis befolyásolására.) Mindezek együttes hatására kialakul a
gyermekben a következõ elgondolás: teljesítményem, eredményeim, az elvárá-
soknak való megfelelésem alapján vagyok szerethetõ. 

Mivel nem vagyok szakember, nem tudom megítélni, hogy a gyermek telje-
sítménye, eredményessége szempontjából ez a kialakult értékelõ, vagyis bünte-
tõ-jutalmazó séma mennyire hatékony. (Az újabb pedagógiai irányzatok meg-
haladottnak tartják, és általában elvetik.) Még ha el is fogadjuk hatékonyságát
a gyermek teljesítményére nézve, akkor is ott marad e módszer mellékterméke-
ként a gyermek lelkében az állandó feszültség és szorongás, ami a gyermekben
abszolút „beszûkült”, egysíkú – tehát a valóságnak nem megfelelõ – önértékelés-
hez vezet, mert arra kényszeríti õt, hogy önmagát pusztán és kizárólag az el-
lenõrzõjében, illetve bizonyítványában szereplõ jegyek alapján értékelje. (Ráadá-
sul a szülõk és felnõttek többsége nem tompítja, hanem erõsíti ezt az iskolaköz-
pontú, egyoldalú értékítéletet. Minden bizonnyal e sorok írójához hasonlóan e
sorok olvasója is elkövette már azt a hibát, hogy egy idegen gyermekkel talál-
kozva a következõ kérdéssel kezdte a barátkozást: „milyen lett a bizonyítvány?)

Gyermekkorunk legszebb emlékei közé tartozik, amikor egy adott ponton
valaminek köszönhetõen vagy egészen spontán módon az imént felvázolt sé-
ma hosszabb-rövidebb idõre „átszakadt”, és érvényét veszítette. Amikor a ta-
nár mellénk ült a padba, vagy kirándulás alkalmával egyszerûen csak elbeszél-
getett velünk. Önfeledt, vidám játék a szülõkkel, vagy ahogy biztonságra lel-
tünk viharos éjszakán a karjaik között. Olyan jézusi, olyan evangéliumokba illõ
élmények, felszabadító találkozások ezek félelem és szorongás, a teljesítmény
és eredmény kényszere nélkül. Annak az élménye, hogy pusztán önmagamért
is szerethetõ vagyok. Hogy több vagyok, mint az ellenõrzõmben szereplõ je-
gyek átlaga vagy mint az év végi bizonyítványom. 

A lelkész vagy hitoktató ennek a jézusi, evangéliumi felszabadító élmény-
nek a lehetõségével lép a gyermekek közé. Legyünk a gyermekekhez közvetle-
nek, érdekeljen bennünket az egész ember – érzéseivel, gondolataival együtt –,
és ezt az érdeklõdésünket fejezzük is ki. Beszélgessünk velük, ne csak a tan-
anyagról, hanem minden õket foglalkoztató kérdésrõl. A hittanóra legyen játé-
kos, a gyermek számára izgalmas, élvezetes. Mi, evangélikus hitoktatók és lel-
készek általában kevés gyermeket oktatunk kis csoportokban, tehát lehetõsé-

II. TEOLÓGIA A „TEMPLOM FALAIN BELÜL“ – KERESZTÉNY IDENTITÁS148

02 2 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 148



günk van a gyermekek iránt nagyobb figyelemmel és érdeklõdéssel lenni. Érez-
tetnünk kell a gyermekkel, hogy önmagáért szeretjük õt, hogy õ szeretetre méltó,
akkor is, ha rosszul viselkedik, vagy rosszul tanul. A késõbbiek során ugyanis
a gyermek – akkor már felnõtt – hitére, Istennel való kapcsolatára nézve nem a
hittanórákon megtanult tananyag lesz elsõsorban a döntõ, hanem azok az ér-
zelmi hatások, élmények, emlékek, amelyekben része volt. Az „amit tanítunk”-
nál fontosabbnak kell lennie az „ahogy tanítunk”-nak. Másképp fogalmazva: a
szeretetnek meg kell elõznie a dogmát, a tant.

Jézus magához hívta, átölelte és megáldotta a gyermekeket. A hittanóra an-
nak a lehetõsége, hogy ezt az evangéliumi mondatot a gyermekek ne csak meg-
tanulják, hanem meg is tapasztalják, át is éljék.

A VIGASZTALÓ BESZÉLGETÉS
Fel sem mérjük, bele sem gondolunk, mekkora jelentõsége van az életünkben
még a legapróbb utcai találkozásnak, beszélgetésnek is. Képzeljük csak el, hogy
egy reggel arra ébredünk: minden ember eltûnt mellõlünk, és egészen egyedül
vagyunk. Nincs kihez szólni, nincs kinek inteni az utcán. Biztosan volt már
olyan élményünk, hogy nyaralás vagy költözés miatt megváltozott a környeze-
tünk, és egyetlen embert sem ismertünk magunk körül, idegenekbe botlottunk
mindenütt. Az ilyen és ezekhez hasonló, elképzelt vagy valós szituációk mu-
tatják, hogy az embernek – a nyomorult embernek – mekkora szüksége van a
másikra, a másik emberrel való találkozásra, kommunikációra. Általában lebe-
csüljük a felületes beszélgetéseket az idõjárásról, vagy a „hogy vagy? – köszö-
nöm, jól” jellegû párbeszédeket, pedig mindennapjaink igen is fontos és ko-
moly játékai ezek, annak érdekében, hogy élni tudjunk. Nem vagyok egyedül,
van kihez szólnom, fontos vagyok, szükség van rám, megvan a helyem és a
szerepem – tudat alatt ilyen érzésekkel ajándékoz meg bennünket minden sike-
res kommunikáció és találkozás.

Minden találkozás és minden beszélgetés, még ha csak néhány szóból áll is,
az élet nagy ajándékai közé tartozik. Természetesen mint minden mást, ami fon-
tos és értékes, ezt is el lehet rontani. Miben is áll a sikeres kommunikáció, mik a
kritériumai? Itt is igaz az, amit már a hittanóra kapcsán elmondtunk, hogy a
„hogyan mondjam” kérdése hangsúlyosabb, mint a „mit mondjak” kérdése. 

Vegyünk egy konkrét példát. Az utcán sétálok, szembe jön velem a gyüleke-
zetem egyik tagja. Szeretnék vele valóban „találkozni”, szeretném, hogy a talál-
kozásunk sikeres legyen. Lelassítok. Éreztetem ezzel, hogy kész vagyok a vele
való találkozásra. Feléje fordulok, rá nézek, esetleg mosolygok is, egyértelmû
jelei ezek az óhajtott kommunikációnak, anélkül, hogy tolakodó, erõszakos len-
nék. Ha megáll mellettem, üdvözlöm õt, és rövid kérdéssel egészen egyszerûen
hogyléte felõl érdeklõdöm. Hagyom õt beszélni, nem vágok közbe, nem enge-
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dek annak a kísértésnek, hogy nekem mint lelkésznek mindig beszélnem kell,
és valami nagyot, okosat mondani. Megelégszem azzal, hogy érdeklõdéssel
hallgatom. Ha visszakérdez, röviden válaszolok. Nem veszem át az irányítást,
engedem, hogy arról essék szó, amirõl õ akar beszélni. Ha szavaiban valami
mélyebb kérdés, komolyabb probléma nyomaira bukkanok – vagy erre egyér-
telmû utalás hangzik el –, felajánlom egy további beszélgetés lehetõségét nála
vagy nálam a hivatalban, ahogy neki megfelel.

Természetesen a másik emberrel való beszélgetések, találkozások sorából –
jelentõségét tekintve – kiemelkedik a lelkipásztori beszélgetés, ezért errõl külön
szólni kell. Számomra alapvetõ szempont lelkipásztori beszélgetéseim alkal-
mával a másik emberrel való közösségvállalás. Méghozzá olyannyira, hogy
igazából nincs is más szempont, aminek az érvényesítésére törekednék, csak ez
az egy. Van ugyanis a másik emberrel való kommunikációnak egy igen alatto-
mos csapdája. Miközben hallgatom õt, azon kezdek el gondolkodni – már az elsõ
mondatok után –, hogy az elhangzottakra nekem valahogyan reagálnom, ref-
lektálnom kell. Ezáltal figyelmem, számára való jelenlétem, közösségvállalá-
som intenzitása megtörik, a találkozás egyre inkább saját magamról kezd szólni,
ráadásul problémáját csak saját életem koordinátarendszerében tudom elhe-
lyezni, tehát az általam megfogalmazott úgynevezett megoldás csak az én megol-
dásom lehet, nem az övé. Természetesen, ha konkrétan megválaszolható kérdés
hangzik el, akkor nem zárkózom el a válasz elõl, de összességében a közösség-
vállalásnál messzebb nem megyek, és ezzel segítem õt abban, hogy problémá-
jával õ maga nézzen szembe, dolgozzon rajta, és az általa megfogalmazott meg-
oldási lehetõségek közül kiválassza a számára legmegfelelõbbet. 

A következõkben azt vizsgáljuk meg, hogy ez a vigasztaló közösségvállalás ho-
gyan érvényesül a másik emberrel való találkozás két egészen drámai terüle-
tén, a haldokló és a gyászoló ember mellett.

HALDOKLÓ MELLETT
Szándékosan nem használom a „haldokló vigasztalása” fejezetcímet, pedig az
eddigiek alapján logikus lenne. Aki ült már haldokló ember vagy emberek ágya
mellett, úgy gondolom, megérti bizonytalanságomat és kételyeimet. A haldok-
ló ember ugyanis elõttünk jár, és arról az állapotról, amit átél, nekünk sem tu-
dásunk, sem tapasztalatunk nem lehet. Egészen szerényen, igazi alázattal lehet
csak haldokló mellett megállni, bölcs gondolatainkat és hitigazságainkat nyu-
godtan „lerakhatjuk” a kabátunkkal és táskánkkal együtt az elõszobában, és ha
gyötör bennünket a tehetetlenség érzése, vigasztaljon bennünket az a gondolat,
hogy a mi kompetenciánk már a szoba küszöbénél véget ér.

Hordozom magamban emberek távozás elõtti utolsó tekintetét, és volt, aki
jelenlétemben hagyta itt ezt a világot. Úgy tapasztaltam, hogy a haldoklónak
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nincs szüksége már az én lelkészi mondanivalómra, papi meglátásaimra – bár-
mennyire szépek és biblikusak is azok –, vélhetõen azért, mert õ már többet tud
és többet lát, és ha beszélni tudna, neki lehetne mondanivalója. Néhányan szin-
te vigasztalóan néztek rám, látva tehetetlenségemet és megrendültségemet. Rá-
döbbentem, hogy ha haldoklót akarnék vigasztalni, az olyan lenne, mintha ta-
nítvány akarná okítani a mesterét vagy beteg gyógyítani az orvosát. A haldoklás
állapotát, a halál elõtti utolsó órákat, perceket Isten és az ember találkozásának
intimitásaként foghatjuk fel, amely intimitást a legnagyobb tiszteletben kell tar-
tanunk, és amelyben a többi „szereplõ” – hozzátartozók, lelkész, kórházi sze-
mélyzet – egyre inkább háttérbe kell, hogy szoruljon, mígnem a távozót egé-
szen Istennek adjuk át. 

A családtagokat általában megviseli az egyre érzékelhetõbb távolodás, a
haldoklóval való kontaktus fokozatos elveszítése, és gyakran megtörténik,
hogy a távolodót gyengéden vagy erõteljesebben „ébresztgetik”, szólongatják,
igyekeznek valamilyen formában visszatartani. Tapintatosan bár, de a jelenlévõ
lelkésznek, lelkigondozónak ezt a helyzetet valamiképpen kezelni kell, védeni
tehát – nem csak önmagától, hanem a jelenlévõ többi szereplõtõl is – a haldok-
lásnak, Isten és ember találkozásának intimitását. Elmondhatjuk, hogy õ már
félig odaát van, sõt lelkileg talán már sokkal inkább odaát, és vélhetõen azzal
segítünk neki a legtöbbet, ha nem nehezítjük a távozást, hanem olyan féltõ,
gyengéd szeretettel adjuk õt át, ahogy értékes törékeny tárgyat vagy kicsiny
csecsemõt adunk át valaki másnak. 

A leginkább adekvát viselkedés tehát haldokló mellett a csendes, szerény,
tiszteletteljes közösségvállalás, esetleg kézfogással, gyengéd, finom érintéssel,
ha lehetséges, szemkontaktussal kísérve. Az egyedül fontos most az „itt va-
gyok, melletted vagyok” üzenete. A szavakkal nagyon vigyázzunk, beleértve a
hangos imádságot is. Beszédkényszerünk könnyen fakadhat önérdekbõl – ha
már itt vagyok, mondanom kell valamit –, tehetetlenségünk leplezésébõl, illet-
ve, hogy a haldoklónál tett látogatásunkat lelkészi munkavégzésünk szem-
pontjából sikerélményként könyvelhessük el. Ezekkel a kísértésekkel tisztában
kell lennünk, és le kell tudnunk gyõzni õket. Ha mégis beszélünk, röviden, egy-
szerû szavakkal tegyük, és inkább szavaink érzelmi töltésére, érzelmi telítettsé-
gére ügyeljünk, mintsem szavaink mondanivalójára. Röviden szólva: szavaink
– ugyanúgy, mint érintésünk és tekintetünk – fejezzék ki szeretetünket. Ami
ezen túl megy, már nem a haldoklóért történik, hanem önmagunkért, ráadásul
veszélyezteti, megtöri a haldoklás intimitását. 

Bibliából történõ felolvasás még korábban lehetséges, a betegség szakaszá-
ban, éber tudati állapotban, mikor a beteg az elhangzottakra reflektálni tud,
megfogalmazhatja kéréseit és kérdéseit, értésünkre adhatja, hogy melyik törté-
netet szeretné hallani. Ugyan ez a helyzet a prédikácószerû megszólalással, il-
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letve az imádsággal is. A haldokló mellett mondott imádságban minden való-
színûsége ellenére nem kezelhetjük konkrét tényként a halált – ez olyan lenne,
mintha halálát kívánnánk és sürgetnénk –, ugyanakkor mégsem mondhatunk
olyan imádságot, amely a halál valóságára nincsen tekintettel és arról nem vesz
tudomást. Az egyetlen imádság, amellyel biztosan nem hibázhatunk, a Mi-
atyánk. Úrvacsorát is akkor szolgáltassunk a haldoklónak, ha tudatánál van, fi-
zikailag alkalmas a vételére, és legalább pillantásával, fejmozdulatával ki tudja
fejezni, hogy óhajtja azt. Ellenkezõ esetben csak valóságos erõszak alkalmazá-
sával történhet az úrvacsoraosztás, aminek nem csak hogy semmi értelme
nincs, de ráadásul méltatlan is, nemcsak az úrvacsora jegyeiben jelen lévõ
Krisztushoz, de a haldoklás intimitásához és magához a haldoklóhoz is.

A haldokló mellett megálló lelkésznek tudnia kell, hogy a saját és a haldokló
környezetében lévõ emberek motivációi között ellenérdekeltség áll fenn. A hozzá-
tartozók, az orvosok, az ápolók a maguk eszközeivel mind a haldokló életéért,
életben maradásáért küzdenek. Ezt diktálja az élet, a szeretet törvénye. Általában
a lelkész jelenlététõl is valamiféle „pozitív változást” remélnek a családtagok:
talán az imádságnak, úrvacsorának köszönhetõen fordulat áll be a beteg állapo-
tában, a javulás, az élet irányába. A lelkésznek tehát amellett, hogy a haldoklás
intimitásához, egy másik ember Istennel történõ találkozásához illõen szolgál a
haldokló felé, a családtagokra is tekintettel kell lennie. Nem az a feladata, hogy
kijózanítsa a gyógyulás illúziójában reménykedõket. Abban lehet segítenie, hogy
megragadhassák, el ne mulasszák a haldoklás szakaszában rejlõ lehetõséget.

A haldoklás intimitásának biztosítása, védelme, elõsegítése – amelyhez hoz-
zátartozik a lelkészen kívül a családtagok gyengéd érintéssel, egyszerû, meleg
szavakkal történõ diszkrét jelenléte, érzelmeik finom kifejezõdése –, így össze-
gezhetõ tehát lehetõségünk és feladatunk a haldokló ember mellett.

GYÁSZOLÓK VIGASZTALÁSA
A gyászolók vigasztalása jó esetben még az elhunyt életében, haldoklása idõ-
szakában megkezdõdhet, ahol jelen vannak mellette a hozzátartozók, a késõb-
bi gyászolók. A haldokló mellett, vele együtt töltött utolsó óráknak, napoknak
ugyanis döntõ kihatása lehet a gyász folyamatára nézve. A lelkész segíthet ab-
ban, ahogy a családtagok haldokló mellett való jelenléte, vele való közösségvál-
lalása a lehetõ legteljesebb legyen – a haldoklás intimitásának megõrzése mel-
lett –, és ezáltal nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a késõbbi gyászolóknak az
õket ért veszteség ellenére hozzátartozójuk haldoklása és halála kapcsán „pozi-
tív” élményei is lehessenek, amely élmények a haláleset által – adott esetben –
valósággal romba döntött személyiség felépítésének elemei lehetnek. A gyászo-
lók közösségébõl, a gyászoló családból általában kiemelkedik egy személy, a
család egy tagja, akit a többinél nagyobb fájdalom, nagyobb veszteség ért. Az
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esetek többségében az elhunyt házastársa õ, és a többieknél nagyobb gondos-
kodást, figyelmet igényel a lelkész részérõl. 

Tudatosítani kell magunkban, hogy a gyászoló ember elsõsorban nem el-
hunyt hozzátartozója „miatt” szenved, tehát nem az foglalkoztatja, hogy vele
mi van, hol van most, nem az elhunytért aggódik, még akkor sem, ha errõl be-
szél, vagy erre vonatkozó kérdéseket tesz fel. A gyászoló „önmaga miatt” szen-
ved, az õt ért veszteség, a másik ember hiánya jelent számára adott esetben el-
hordozhatatlannak érzett terhet. Minél közelebb állt hozzá az elhunyt, minél
szorosabb és szélesebb volt érzelmi kötõdésük, annál nagyobb darabot szakít ki
a gyászoló személyiségébõl a hozzátartozó halála, annál nagyobb, gyötrõbb ûrt
hagy maga után. (Lám, a nyomorult ember: a szeretetért is szenvedéssel kell fi-
zetnie.) A gyász krízisének döntõ kérdése tehát az, hogyan tud a gyászoló az õt
ért veszteséggel együtt és annak ellenére tovább élni, méghozzá egy bizonyos
idõ elteltével újra teljes életet élni. Éppen ezért a gyászoló számára nem válasz
és nem vigasztalás a feltámadás. Sokan vélekednek úgy, hogy mivel a halál fe-
szültségét teológiailag a feltámadás oldja – „meghalt, és feltámadott” –, ezért a
gyászoló embert is a feltámadás evangéliumával lehet vigasztalni. Ez az egyik
legnagyobb tévedés, ezenfelül az egyik legelhibázottabb pásztori megnyilvá-
nulás. Semmi másra nem jó, csak arra, hogy a lelkész elhitesse magával: elvé-
gezte a feladatát. Sajnos – vagy inkább szerencsére – a gyászoló vigasztalása ennél
sokkal mélyebb, alaposabb odafordulást kíván. A feltámadás gondolata, a feltáma-
dásba vetett hit esetleg késõbb, a sikeres gyász lezárulása után jelenthet segítsé-
get, amikor a gyászoló már túl van a krízisen, érzelmi egyensúlya helyreállt, el-
hunyt hozzátartozóját már képes „egy bizonyos távolságból” szemlélni, és ez-
által képes róla, illetve vele kapcsolatban absztrakt módon is gondolkodni.

Akkor mi vigasztalhat, ha nem a feltámadás? A dolog lényege éppen az, hogy
nem létezik konkrétan definiálható megoldás, hanem egy folyamat zajlik, ame-
lynek végére lezárul az a belsõ, lelki munka – ezt maga a gyászoló végzi el,
esetleg segítséggel –, aminek eredményeként a gyászoló lelkileg, érzelmileg is
el tud szakadni a fizikailag már korábban elveszített embertõl. Egy szeretett sze-
mély fizikai és lelki-érzelmi elvesztése, a tõle való elszakadás ugyanis idõben
nem esik egybe. A fizikai elszakadás konkrét, a halál pillanatában bekövetkezõ
történés. A lelki-érzelmi elszakadás azonban hosszú folyamat eredménye. 

A lelki-érzelmi elszakadás lépésrõl lépésre történik, a gyászoló maga szinte
nem is veszi észre, és nem is kell észrevennie, tudatosítania, mert talán megi-
jedne tõle, bûntudatot érezne miatta. Az elhunyt személye, emléke elleni vét-
ségnek foghatja fel a gyászoló, ha tudatosodik benne, hogy egyre inkább, egyre
„jobban” képes az elhunyt nélkül élni. Az elszakadás, a leválás útján a gyászoló
meg is rekedhet – akár éppen az említett bûntudat miatt –, és a lelkésznek eze-
ken a pontokon lehet õt át-, illetve továbbsegítenie. Az is elõfordul, hogy a gyá-
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szoló el sem indul az érzelmi leválás útján. Úgy tesz, mintha a szeretett személy
még mindig élne, így tartja távol magától a másik elvesztésének elfogadhatat-
lan tényét, és közben olyan „manõvereket” alkalmaz, melyek ebben segítik.
Olyan szokásokat, hagyományokat ápol például mindennapi életfolytatásá-
ban, amelyeket csak a másik ember jelenléte, a vele való életközösség indokol.
(Például az özvegy rendszeresen kimossa a halott férj ruháit, és összehajtogat-
va visszateszi a szekrénybe.) 

A másik véglet, ha valaki egyetlen lépéssel akarja megtenni a gyász apró lé-
pésekbõl álló, hosszadalmas útját, így próbálva megkímélni magát a gyász ter-
mészetes folyamatával együtt járó szenvedéstõl. Nem egyszerûen az út lerövi-
dítésérõl van itt szó, hanem arról, hogy úgy, ahogy van, az egész problémával,
amit a másik elvesztése jelent – beleértve nemcsak annak halálát, de még léte-
zésének tényét is –, ne kelljen szembenéznie. (Például az özvegy kidobál, eltün-
tet minden olyan tárgyat, amely õt az elhunytra emlékezteti.) 

Nincs mit tenni, mivel szeretteink elvesztése után is élnünk kell – méghoz-
zá nemcsak egyszerûen valahogy, hanem lehetõleg minél jobban újra önma-
gunkra találva –, ezért a gyász útján el kell indulni, lépésrõl lépésre végig kell
járni, és a végén le kell tudni zárni. 

A gyászmunka, a gyászfolyamat segítésének módja a gyászolóval folytatott
beszélgetés, illetve beszélgetések sorozata. Az elhunyt személyére kell irányí-
tani a beszélgetést, lehetõvé tenni, hogy a gyászoló minél többet beszélhessen az
elhunytról, elmondhassa emlékeit és élményeit, megfogalmazhassa vele kap-
csolatos érzéseit. A lelkész elsõdleges feladata a gyászoló figyelmes, aktív meg-
hallgatása, a vigasztaló közösségvállalás. Ennek a „beszéltetésnek” a célja – a
feszültség levezetése mellett – az, hogy a gyászoló az elhunyt személyével mint
elbeszélésének tárgyával, témájával kerüljön kapcsolatba, érzelmileg és intel-
lektuálisan egyaránt. Az ember csak arról tud elemzõ, leíró módon beszélni,
amit már valamennyire függetleníteni tudott magától, amit már egy bizonyos
távolságból tud szemlélni, vagyis ami felett már valamiféle hatalma van. Más-
képp fogalmazva: arról tudok beszélni, aminél „erõsebb” vagyok. Ami erõsebb
nálam, ami rám telepszik, ami a hatalmában tart, arról hallgatok, de legalábbis
nem tudok róla értelmesen szólni. (Balesetek vagy egyéb tragédiák szemtanúi-
nál, illetve túlélõinél figyelhetõ meg, hogy a történtek után hosszú ideig nem
tudnak megszólalni.) A beszéd, a kommunikáció képessége tehát az egymással
való kapcsolattartáson túl a bennünket körülvevõ világ jelenségei, illetve éle-
tünk különbözõ eseményei feletti uralmunkat is jelenti. Figyeljük csak meg:
azok a leginkább fenyegetõ és félelmetes „dolgok” a világban és az életünkben,
amikrõl nem tudunk beszélni, még ha vannak is rájuk szavaink és kifejezése-
ink, mint például a halál. A gyászoló, amikor az elhunytról beszél, a beszéd se-
gítségével egyre inkább „hatalmába veszi” az elhunytat, és ezáltal egyre inkább
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oldódik az elhunyt személyének, illetve az elhunyt személy hiányának a hatal-
ma a gyászoló felett.

A lelkész feladata, hogy ebben a beszéd által történõ hatalomátvételben segít-
se a gyászolót. Kérdéseket tehetünk fel az elhunyttal, illetve közös múltjukkal,
életükkel kapcsolatban, olyan nyitva hagyott mondatokat szúrhatunk közbe,
amelyek az elbeszélést tovább viszik. Nem szabad megijednünk a gyászoló érzel-
mi megnyilvánulásaitól, ha idõnként elhallgat, könnyekre fakad, vagy könnyei-
vel küszködik. Hallgatás és sírás szervesen tartoznak a gyász folyamatához.

Megtörténhet, hogy a gyászoló nem tud, nem akar beszélni az elhunytról. Ez
annak a jele – ahogy az elõbb említettük –, hogy az elhunyt, illetve az elhunyt
hiánya teljesen hatalmában tartja õt. Tapintatos, gyengéd szeretettel kell ilyen-
kor a gyászával körbezárt ember felé közelednünk. Ne „bombázzuk” a gyászo-
lót az elhunytra vonatkozó direkt kérdéseinkkel, remélve, hogy hatásukra a
gyász falai leomlanak. Engedjük beszélni arról, amirõl beszélni akar, és közben
tehetünk néhány utalást az elhunyt személyére vonatkozólag, vagy feltehetünk
olyan kérdést, amely nem konkrétan az elhunytra, hanem mondjuk a házassá-
gukra, családi életükre, közös élményeikre irányul. 

A gyászoló megfogalmazhat olyan érzéseket is, melyek a lelkész részérõl
valamiféle reakciót kívánnak. Ilyenek például a vád és ezzel szoros összefüg-
gésben az önvád, vagyis a bûntudat. Mivel a halál – és még inkább hozzátarto-
zóink elvesztése – teljességgel elfogadhatatlan és érthetetlen az ember számára,
könnyebb elfogadni és beletörõdni, ha legalább részben okolni, vagyis vádolni
tudunk valakit miatta. Ha változtatni nem is tudunk rajta, de legalább meg tud-
juk magyarázni, és ezáltal némiképpen kezelhetõvé válik számunkra. Ez a vád
leggyakrabban az orvosokra, az ápolószemélyzetre és nem ritkán magára az
elhunytra irányul. („Itt hagyott, magamra hagyott engem!”) A vád – és az ah-
hoz tapadó agresszió – lehetõséget biztosít a gyászolónak arra, hogy a megma-
gyarázhatatlan megmagyarázása helyett a vád szelepének segítségével kiad-
hassa magából azt a pszichés feszültséget, amely ha nem talál kifelé utat, akkor
a gyászoló lelkén belül fogja romboló hatását kifejteni. Ezért nem szabad a
megfogalmazott vádakat blokkolni, visszautasítani, a gyászoló által vádolt
személyeket – beleértve az elhunytat is – védelmünkbe venni. Engednünk kell
a vádakat – az érzelmi feszültséget – felszínre törni és ezáltal „elvezetõdni”. 

Bonyolultabb a helyzet, ha a gyászolóban lévõ érzelmi feszültség és agresszió
önvád vagy bûntudat formájában befelé, önmaga felé irányul. (Például: „Ko-
rábban kellett volna bevinnem a kórházba.”) Ez nem csak a gyászfolyamat
megrekedéséhez, de adott esetben öngyilkossághoz, szuicid gondolatok kiala-
kulásához is vezethet. Nem szabad a gyászoló bûntudatát negligálni, annak in-
dokolatlanságát bizonygatni, vagyis a megfogalmazott bûntudatnak ellentmon-
dani. Ezzel nemcsak a bûntudatára mondunk ugyanis nemet, hanem a bûntu-
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dat mögött lévõ érzelmi feszültségre is. A bûnbocsánat hirdetése sem jelent se-
gítséget a gyászolónak abban a konkrét problémában, hogy hozzátartozójának
halálában adott esetben felelõsnek érzi magát. Engednünk kell a gyászoló bûntu-
datát is felszínre törni, és abban tudunk neki segíteni, hogy a benne lévõ feszült-
ségnek önmaga helyett egy másik, külsõ célt találjon. A befelé irányuló – ezért
önpusztító – feszültséget próbáljuk kifelé elvezetve ártalmatlanná tenni: ez a
feladatunk bûntudatával viaskodó gyászoló esetén. Például rákban elhunyt hoz-
zátartozó halálával kapcsolatban beszélhetünk az alattomos, gyógyíthatatlan
betegségrõl, amellyel szemben tehetetlen az ember, vagy a vegyszerkezelt élel-
miszerekrõl, amelyek a betegség kialakulásában szerepet játszhatnak, illetve a
Nap káros sugárzásáról stb. Tudom, mindezek abszurdnak tûnnek a halál drá-
mai valóságával és a gyászolót ért veszteséggel szemben, mégsem szabad lebe-
csülnünk ezeket a kijelentéseket, mert abban segíthetik a gyászolót, hogy ön-
maga helyett „haragjának”, indulatának más, külsõ célt választhasson.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a gyászfolyamatnak számtalan olyan
eleme van – eleme lehet –, amely elemek ellentétesek a Biblia, illetve az egyház
tanításával. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: a halotti kultusz bizonyos
külsõségei, mint például a síremlék túlzott jelentõsége, az örök életben való vi-
szontlátás, találkozás reménysége, az elhunytakkal magmaradó valamiféle
kapcsolat (figyelnek minket, segítenek, tanácsolnak, álomban, látomásban visz-
szajárnak stb.). Hála Istennek, egyházi gyakorlatunk általában megfelelõ türe-
lemmel és toleranciával kezeli ezeket a jelenségeket. Ennek így is kell lennie. A
gyász folyamatában betöltött segítõ szerepük fontosabb, mint dogmatikus igaz-
ságaink. A síremlék vagy az évenkénti megemlékezés segít, hogy az elszakadás
ne legyen elviselhetetlenül maradéktalan. A viszontlátás, találkozás reménysé-
ge teljesen érthetõen következik az emberi érzelmek, a szeretet természetébõl,
mindazonáltal tiszteletreméltó módon számol a mindenható Isten hatalmával
és lehetõségeivel, tehát a hit nagyon szép és mély kifejezõdése (vö.: EÉ 525,6). 

Az özvegy, aki úgy érzi, hogy elhunyt házastársa segíti õt a még közösen
megkezdett munka elvégzésében, nem fosztható meg ettõl az érzéstõl és gon-
dolattól. A lelkész önmaga számára – de esetleg az özvegy számára is – úgy te-
heti „legálissá” ezt a voltaképpen „pogány” érzületet, hogy alázatra inti magát
az elõtt a gondviselõ Isten elõtt, akinek gondviselése az özvegy iránt akár ezen
a módon is megnyilvánulhat. Nekünk fontosak letisztult hitigazságaink – mint
például az, hogy az elhunytakkal nincsen kapcsolat –, de ezek az igazságok Is-
tenre nézve a legkevésbé sem kötelezõ érvényûek. „Hát nem szabad-e nekem
azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én
jó vagyok?” (Mt 20,15) Vannak dolgok, jelenségek, amiket Isten nemcsak hogy
felfoghatatlan, de adott esetben számunkra egyenesen „elfogadhatatlan jósága-
ként” vehetünk tudomásul; ahol Isten jósága mellé a mi gonoszságunk kerül.
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Ilyenkor a lelkésznek nagyon figyelmesnek kell lennie: „gonoszsága” – például
szakmai, teológiai elõítélete – el ne lehetetlenítse Isten jóságát. Ezért nem sza-
bad a gyászoló és elhunyt között megmaradt amúgy is kevés, de sok esetben az
egyetlen és utolsó szálat könyörtelenül elvágni. A gyász, illetve a halotti kul-
tusz egyes megkérdõjelezhetõ elemeivel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy
mindaddig pozitívan értékelhetõk, amíg a gyászmunka folyamatában kísérõ,
mellérendelt szerepet töltenek be. Problémát akkor jelentenek, ha egyoldalúan
meghatározóvá, centrálissá válnak, állandósulnak és rögzülnek. Ebben a vonat-
kozásban az álmokról külön szólni kell. 

A gyászoló elhunyttal kapcsolatos álmai képet adnak arról, hogy hol tart a
gyászmunka útján, meddig jutott, jó irányba halad-e, illetve, hogy milyen szo-
rongásokkal, kérdésekkel viaskodik. Nem szabad az álmot mint valami „po-
gányságot” leseperni az asztalról. Az álom jelensége felett mondott ítélet he-
lyett annak tartalmát kell vizsgálni. A gyászoló, aki az elhunyttal kapcsolatos
álmairól beszél, a lelkésznek a vigasztalás munkájához komoly segítséget ad,
illetve indirekt módon megfogalmazza, hogy hol, miben szorul õ segítségre. Ha
az álom alapvetõen megnyugtató, vigasztaló tartalmú a gyászoló számára –
például az elhunyt szeretettel, gyengédséggel jelenik meg benne –, akkor a lel-
kész feltételezheti, hogy a gyászmunka a megfelelõ úton, a megfelelõ irányba
halad. Ha azonban az álomnak szorongáskeltõ, fenyegetõ tartalma van, a lel-
kész feltételezheti, hogy a gyászoló valami miatt bûntudatot érez. Ebben az
esetben azon kell fáradoznunk, hogy a gyászoló számára saját bûntudata felis-
mert és megfogalmazott legyen, ami bûntudatának kiváltó okát is magában
foglalja. Ha megtaláltuk a „görcsöt” gyászoló és elhunyt kapcsolatában – ez ter-
mészetesen az elhunytnak még földi életére értendõ, tehát közös múltjukra –,
akkor azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a görcs hogyan oldható. A gyászmun-
ka során a legtöbb problémát ezek a görcsök okozzák, tehát a két ember közöt-
ti konfliktusok, nézeteltérések, egymás ellen elkövetett bûnök, vélt vagy valós
kölcsönös sérelmek, illetve mulasztások stb. Ezért a leghatékonyabb védekezés,
a görcsök leghatékonyabb feloldása még az elhunyt életében, a haldoklás idõ-
szakában biztosított, lehetõvé tett „búcsúzás”. Nem feltétlenül szó szerint vett
elbúcsúzásról van itt szó, kölcsönös bocsánatkéréssel, elköszönéssel – természe-
tesen ez lenne az ideális, de a halál tényének ilyen természetes kezelésére csak
kevesen képesek –, hanem, ahogy már elhangzott, érzelmeik, szeretetük köl-
csönös kinyilvánításáról. Ez akár konkrét megfogalmazás nélkül is a „minden
rendben van közöttünk” érzését adja a haldoklónak és a hozzátartozónak egy-
aránt. Ilyen esetben a gyász során elõkerülõ görcsökkel szemben fel lehet mu-
tatni, fel lehet erõsíteni a búcsúzás mindent felülmúló tartalmát. Ha búcsúzásra
nem volt lehetõség, illetve a búcsúzás nem volt „sikeres”, akkor a gyászolóval
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elmondott imádság nyújthat lehetõséget utólag arra, hogy megfogalmazhasson
olyan érzéseket, amelyeket hozzátartozójának már nincs lehetõsége elmondani.

Ellenállást, tiltakozást válthat ki a kedves olvasóból, hogy az itt leírtakban
majdhogynem semmi nincs a keresztény hit többletébõl a halállal, gyásszal
kapcsolatban. Ez abból adódik, hogy e tanulmány szerzõje nem hisz a bibliai
kijelentések, teológiai igazságok direkt módon történõ alkalmazhatóságában és
hatékonyságában. Különösen krízisben lévõ embereknek nem pusztán a zárt
bibliai kijelentésekre, teológiai tételekre van szükségük, hanem olyan segítõkre,
akik ezen bibliai kijelentések és teológiai tételek alapján tájékozódva, azok több-
letét magukban hordozva képesek a krízisben lévõ ember társává, vigasztaló-
jává válni. Még sarkosabban megfogalmazva: nem Krisztust kell említeni a má-
sik embernek, hanem Krisztussá kell válni a másik számára. Krisztust említeni
könnyû: az ember prédikál, bizonyságot tesz róla, s ezzel letudja feladatát. A
másiknak Krisztussá lenni nagyon nehéz. Ezért is választjuk általában az elõb-
bi, könnyebb megoldást. Krisztussá lenni azt jelenti: nem elégszem meg azzal,
hogy beszélek róla, hanem igyekszem azzal az odafordulással, rendelkezésre
állással, nyitottsággal, megértéssel és közösségvállalással lenni a másik ember
felé, amit Krisztustól megtapasztaltam és átéltem. 

� Volt olyan idõszak vagy történés az ön életében, amikor nyomorultnak érezte ma-
gát? Miben talált vigasztalást, mi segítette át a krízisen?

� Le tudná rajzolni, hogy mit jelent az ön életében Isten és a beléje vetett hit? 
� Ki az önhöz legközelebb álló ember? El tudja õt fogadni olyannak, amilyen? 
� Fontos-e ön szerint a házasságkötés, vagy csupán formaság? Mik lehetnek a házas-

ság elõnyei, illetve hátrányai az élettársi kapcsolattal szemben?
� Egy családtagokból és idegenekbõl álló vegyes társaság elõtt kell bemutatnia a pár-

ját, akivel ön együtt érkezik. Az alábbi kifejezések közül melyiket használná a leg-
szívesebben: a barátom/barátnõm – a társam – a párom – a kedvesem – az élettár-
sam – a férjem/feleségem?

� Fel tudja idézni egy, az ön számára emlékezetes prédikáció gondolatait? Milyen jel-
legû volt ez a prédikáció? Tanító? Megtérésre hívó? Bûnbánatra indító? Vigasztaló?

� Ült-e már haldokló mellett? Tett vagy mondott-e valamit? Utólag hogyan értékeli,
amit tett vagy mondott?

� Ha veszített már el az ön számára fontos, kedves embert, mi az az érzés, gondolat,
ami vigasztalást nyújtott, vagy legalábbis segített elhordozni a veszteséget?

� Hogyan fogalmazható meg a keresztény, a krisztusi élet lényege? Van különbség a
keresztény élet és a krisztusi élet között?
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Egyházhoz tartozom

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete
és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

(2Kor 13,13)

Ha valamely egyházhoz, gyülekezethez tartozunk, számtalan kérdés vetõdik
fel bennünk. Miként született az egyház, és hogyan alakult története az idõk fo-
lyamán? Mit jelent egy gyülekezet közösségében élni, és mi a küldetése a világ-
ban? Hogyan tartozunk igazán egyházunkhoz, gyülekezetünkhöz? Mit jelent
evangélikusnak lenni? Ha elkötelezett keresztények vagyunk, az a kérdés sem
lehet közömbös számunkra, hogy miért maradnak ma olyan sokan távol az
egyháztól. Emellett mindannyian olyan egyházi-gyülekezeti közösségre vá-
gyunk, ahol az egyház Urához hûen, a közösség életében részt vállalva, örven-
dezve élhetjük meg hitünket. 

Egyházhoz tartozom 159

TOVÁBBVEZETÕ IRODALOM

02 2 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 159



Az egyház kezdetei és a folytatás

A Bibliában számtalan kifejezést találunk, mely azt a közösséget jelöli, mely
húsvéttal és pünkösddel született. Többször jelenik meg úgy, mint Jézus
gyülekezete (Róm 16,16; Gal 1,22), Isten gyülekezete (ApCsel 20,28; 1Kor 1,2;
10,32; 15,9; 2Kor 1,1; Gal 1,13). Lényegét olyan kölcsönösségi viszonyt kifejezõ
fogalmak írják körül, mint fej-test (1Kor 12; Róm 12; Ef 5,23.30; Kol 1,18.24),
szõlõtõ-szõlõvesszõ (Jn 15), pásztor-nyáj (Jn 10,13kk.), alap-épület (1Kor 3,11),
sarokkõ-épület (Mt 21,42; Ef 2,20; 1Pt 2,4kk.), võlegény-menyasszony (Jel
21,2.9; 22,17; 2Kor 11,2). Eszerint Jézus nélkül nem létezik gyülekezet. Több,
mint emberek által alkotott egyesület. Léte nem az egyes tagok akaratán nyug-
szik, hanem olyan emberek közössége, akiket Isten hívott el.

A gyülekezetre vonatkozó egyik legrégebbi kifejezés azok seregét jelöli, akik
Jézus követésre hívó szavára válaszolnak, és õt követik (ApCsel 9,2; 19,9.23;
22,4; 24,14.22; Mk 1,15.17). A gyülekezet tehát Jézus tanítványi serege, melyet õ
hív el, és tart össze tanításának tekintélyével (Mt 28,19k; Mt 10). Ennek modell-
je a 12 tanítvány köre.

Az ekklészia kifejezés 114-szer tûnik fel az Újszövetségben. Csak ApCsel
19,39-ben fordul elõ profán görög jelentésében, mely szerint a törvényes nép-
gyûlést jelenti. Elõször a jeruzsálemi gyülekezet alkalmazta magára. Fõként a
konkrét helyi gyülekezetet jelentette, és az „Isten gyülekezete” rövidítéseként
értendõ.

Pál a gyülekezetet „a szenteknek” nevezi (Róm 1,7; 1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Ef 1,1;
Fil 1,1; Kol 1,2). Eközben a helyi gyülekezetet tartja szem elõtt (1Kor 1,2), és az
istentiszteleten való összegyülekezést tartja a gyülekezeti élet középpontjának
(1Kor 11,22). Ám az nem emberi szervezõdés, hanem Isten Lelke által irányított
szervezet (1Kor 12–14; Róm 12,4kk.), melynek megvan a maga belsõ személyi
struktúrája (Ef 4,11kk; 1Kor 12,28). Az elsõ gyülekezetek valószínûleg viszony-
lag kis házi gyülekezetek voltak (ApCsel 9,43; 10; 16,14kk; 17,5).

A páli pogánymisszió során egy sor gyülekezeti forma keletkezett, mely a
gyülekezet összetétele szerint vagy a zsidó-zsinagógai struktúra vagy a pogány
gyülekezési forma szerint alakult, olykor pedig a kettõ együttesen érvényesült.
A gyülekezetben helyet kaptak a vallásos cselekmények, beszélgetések, kötele-
zõ jellegû hitvallások megfogalmazása, hivatalos követek kiküldése. A gyüle-
kezet hivatalos írások küldõje és címzettje volt.

A Kr. u. 2. században a gyülekezetek sokaságának keletkezése szükségessé
tette, hogy meghatározzák a viszonyt a helyi gyülekezetek és Jézus gyülekezete
mint egész között. Az a belátás érvényesült, hogy az egy „Isten gyülekezete” a
helyi gyülekezetek sokaságából áll: mindegyik az egészet reprezentálja, és ez-

II. TEOLÓGIA A „TEMPLOM FALAIN BELÜL“ – KERESZTÉNY IDENTITÁS160

02 2 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 160



Egyházhoz tartozom

zel egyidejûleg a mennyei gyülekezet része és képmása. Közben növekvõ mér-
tékben alakultak ki a hierarchikus hivatali struktúrák.1

E helyen nincs lehetõségünk arra, hogy részletesen szóljunk az egyes egyhá-
zakról, felekezetekrõl és azok kialakulásáról az egyháztörténelemben. Meg kell
elégednünk egy rövid felsorolással: az óegyház, a római katolikus egyház, az
ortodox egyházak, a protestáns egyházak, úgymint az evangélikus, a reformá-
tus, az anglikán egyház, a keresztelõ közösségek, a szabadegyházak, úgymint
a baptisták, a kongregacionalisták, a presbiteriánusok, a metodisták.2 E rövid
felsorolás is mutatja, hányféle egyház, felekezet jelent meg az egyháztörténet
folyamán.

A gyülekezet közössége és küldetése

ISTENTISZTELETEN
Az apostolok cselekedeteinek könyvében (2,42) olvasunk az õskeresztény is-
tentiszteletrõl. A gyülekezet azért jött össze, hogy hallgassák az apostolok ta-
nítását, adományaikkal egymást kölcsönösen támogassák (ebben az értelem-
ben értendõ a közösség kifejezés), ünnepeljék az úrvacsorát és imádkozzanak.
Bár az évszázadok során az istentiszteleti formák és szokások, a liturgikus éne-
kek és az imádságok változtak, a fõ elemek mind a mai napig megmaradtak a
legtöbb egyház istentiszteleteiben: az apostolok tanítása, ahogyan azt az Újszö-
vetségben megtaláljuk, a hálaáldozat adomány formájában, az úrvacsora és az
imádságok.

Istentiszteletünk fontos része az igehirdetés. A Bibliában találjuk Isten igéjét
írott formában, ami minden egyházi igehirdetés alapja és mértéke. Feladata,
hogy a Jézus Krisztusról szóló üzenetet úgy adja tovább, hogy a gyülekezet azt
Isten megszólításaként fogadja. Hidat kell tehát vernie az adott igerész üzenete
és a ma szituációja között. Az ige hirdetõjének tehát figyelembe kell vennie a
mai ember igényeit, szükségleteit, életkörülményeit, élet- és hitbeli kérdéseit.
Mindemellett fontos az a meggyõzõdés és bizalom, hogy Krisztus, aki a Biblia ál-
tal szól hozzánk, titokzatos módon jelen van életünk mindenkori helyzetében is.

A liturgia a Biblia képeivel, hasonlataival és motívumaival beszél hozzánk.
Valójában költészet, mely az imádságban, a dicsõítésben és a tanúságtételben
költõi módon adja vissza a Szentírás üzenetét, és képekben írja le a hit titkait.
Éppúgy hat az ember gondolataira, mint érzelmeire. Az istentiszteleten a sza-
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vak és a jelképes cselekedetek jelenidejûvé teszik a múltat, de egyben elõvéte-
lezik a jövendõt is.

A liturgia feltételezi a közösséget, az egymással való találkozást. Ennyiben
hasonlít egy olyan játékhoz, melyet nem lehet egyedül játszani. A résztvevõk
különbözõ „szerepeket játszanak”: bûnösként állnak Isten elõtt, örvendeznek
Isten bûnbocsátó kegyelmének, Isten dicséretére és imádságra bátorítják egy-
mást. Isten meghívott és megszentelt gyermekeiként mintegy részt vesznek
Krisztus menyegzõi örömlakomáján. Az istentisztelet az a hely, ahol idõs és fia-
tal, férfi és nõ, gazdag és szegény együtt ünnepli Isten jelenlétét.

Az egyes keresztények egészen különbözõ hangulatban érkeznek az isten-
tiszteletre. Aki kimerülten érkezik, nem képes minden imádságot gondolatban
követni. Akinek családi gondjai vannak, nem tud minden további nélkül rá-
hangolódni egy Istent dicsérõ örömteli énekre. Éppen ezekben a helyzetekben
válik fontossá a liturgia mint a közösség közös cselekvése. Egyrészt közösség-
ben vagyok, mely hordoz, másrészt bekapcsolódom egy olyan történésbe,
amely felüdülést és megnyugvást jelenthet.

A protestáns egyházak istentiszteletének középpontjában – nagyon helye-
sen – az igehirdetés áll. Ez azonban oda vezethet, hogy egyoldalúan az igehir-
detés és a tanítás kerül elõtérbe, miközben a hit közvetítésének érzelmi eszkö-
zei – a liturgikus formák és a rituális cselekmények – háttérbe szorulnak. Az
egyházra bízatott igazságot nem elég hirdetni és tanítani, hanem ünnepelni is
kell. „Az egyház megújításának döntõ feladata, hogy ismét megtaláljuk a hit ki-
fejezésének módját. A közös istentisztelet liturgiájának megelevenedése ehhez
éppúgy fontos, mint a személyes kegyesség új formáinak megtalálása.”3

KÜLDETÉSBEN
A misszió (küldés, küldetés) a keresztény hit életmegnyilvánulása és lényegi
ismertetõjegye. Amit Jézus mondott és tett, érvényes minden emberre – min-
den idõben és minden helyen. A tanítványok küldetésüket a feltámadott Krisz-
tustól kapott missziói parancsban ismerték fel, aki egyben erõt és bátorságot is
adott nekik: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megke-
resztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva õket,
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek va-
gyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)

A misszió célja, hogy a Jézus Krisztusról szóló szabadító üzenet minden em-
bert elérjen, és a hit által örök életre vezessen. Mindig is abból táplálkozott,
hogy „amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj”. (Mt 12,34) Mindig voltak
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keresztények, akiket annyira eltöltött Isten szeretete, hogy nem tudták maguk-
ban tartani, hanem még veszélyt és üldöztetést is vállalva tanúskodtak (marty-
ria) róla. Ez a misszió elsõdleges indítéka, amit többnyire az egyház növekedé-
se és megelevenedése követ.

A misszió történhet verbálisan és nonverbálisan. Az elõbbi azt jelenti, hogy
Isten szeretetérõl szavakkal beszélünk, utóbbi pedig, hogy tettekkel is. Ázsia és
Afrika távoli országaiban számtalan missziói intézet jelent meg. A kiküldött
misszionáriusok feladata nemcsak a keresztény hit továbbadása és tanítása
volt, hanem ezzel együtt – többek között  az egészségügyben orvosi segítség, il-
letve különbözõ felszerelések és berendezések megismertetése.

SZOLGÁLATBAN
Jézus elvárja tanítványaitól, hogy vállalják a szolga szerepét, ahogyan õ maga
is sokak szolgájává lett (Mt 20,26kk; Jn 13,13kk.). A diakónia a felebarátért tett
szolgálat Jézus Krisztus nevében és az õ megbízásából (Mk 2,17). Jelentette az
asztalnál való felszolgálást (Lk 22,27), de más szolgálatokat is, melyekrõl Jézus
az utolsó ítéletrõl (Mt 25,31–46) és az irgalmas samaritánusról (Lk 10,25–37)
szóló példázatban beszél. Az apostolok cselekedeteirõl írott könyv szerint
(ApCsel 6,1kk.) a diakóniához éppúgy hozzátartozott a szegényekrõl való gon-
doskodás, mint bizonyos funkciók betöltése (például a felolvasás, az úrvacsora
kiosztása) az istentiszteleten. A diakónia alapmotívuma tehát az Isten és a fele-
barát szeretete, vagyis a másokért vállalt önzetlen szolgálat.

Vannak a társadalomban csoportok – drogfüggõk, alkoholisták, testi vagy
lelki fogyatékosok, lelkileg betegek, rokkantak, hajléktalanok –, akiket ember-
társaik nem fogadnak közösségükbe. Leginkább a keresztényektõl várható,
hogy megértsék és befogadják õket, mert õk tudják, hogy nem a siker vagy a
teljesítmény a legfontosabb. Amíg a 19. században az ember külsõ szükségei
adtak lendületet a diakóniának, ma egyre inkább elõtérbe kerülnek az ember
belsõ szükségei, és ezzel együtt a segítségnyújtás új formái jelennek meg: töb-
bek között a telefonos lelkigondozás, lelki  segélyt nyújtó szolgálatok, nevelési
és házassági tanácsadók stb.

Számtalan ember szüksége kiált segítségért. Jézus Krisztus megbízásából és
az õ nevében egyes keresztények, gyülekezetekben szolgáló csoportok, diakó-
niai egyesületek és más intézmények keresik a segítségnyújtás lehetõségeit.
Megszívlelendõ tanácsot ad mindannyiunknak Hermann Hesse: „Érezz együtt
a világ minden szenvedésével, de erõdet ne oda összpontosítsd, ahol tehetetlen
vagy, hanem a felebarátra, akin segíthetsz, akit szerethetsz és akinek örömet
szerezhetsz!”4
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A keresztény hitnek közösségre van szüksége, mely megélhetõ az istentisz-
teleten vagy más gyülekezeti alkalmakon, de küldetése nem maradhat a temp-
lom falain belül, hanem tovább kell terjednie. Az egyház, a gyülekezet felelõs-
séggel tartozik a világért, amelyben él, ami azt is jelenti, hogy kellõ tapintattal,
de bátran megnyilatkozhat az embereket érintõ társadalmi, szociális, erkölcsi
kérdésekben.

Igen a hitre, nem az egyházra – Miért?

Sokan nyilatkoznak úgy, hogy hisznek a maguk módján, de nem kívánnak egy-
házhoz tartozni. Magyarázatként elmondanak egy-egy rossz tapasztalatot, csa-
lódottságot, igaz vagy igaztalan személyes sértõdést vagy éppen nyomósabb
okokat. Érdemes ez utóbbiak közül néhánynak alaposabban utánajárni – azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy mind a magukat egyházhoz tartozóknak vallók,
mind az egyháztól elidegenedettek árnyaltabban lássák a kérdéseket, és le-
vonják a megfelelõ következtetéseket.

BÛNÖS EGYHÁZ?
A Níceai hitvallás szerint az egyház egy, szent, egyetemes és apostoli (una,
sancta, catholica, apostolica). E négy tulajdonság gyakran ellentmondani lát-
szik a valóságnak, mely alapján sokan nemet mondanak az egyházi-gyülekeze-
ti közösségre. Az egyház azért egy, mert a keresztények az egy Úrban hisznek.
Azért szent, mert Istené, akinek Lelke az embert hatókörébe vonja. A katolikus
szó a görög nyelvbõl származik. Eredetileg nem felekezetet jelölt, hanem azt je-
lentette: az egészre kiterjedõ, egyetemes. Az evangélium ugyanis érvényes
mindenkire – minden idõben és minden helyen. Az egyház apostoli (görögül
apostellein=küldeni), mert szolgálatával az apostolok küldetését folytatja.
Igyekszik hû maradni az apostolok eredeti tanításához, de azt a megváltozott
idõk viszonyaihoz mérten hirdetni. Ezért az egyház története nemcsak az elbu-
kások története, hanem az apostoli eredethez való mindig új visszatérés és a
mindig új reformáció története.

Az egyház több, mint valamiféle emberi szervezet vagy vallási közösség, de
nem azonos Isten országával. Együtt élnek benne bûnösök és igazak, és ez így
marad egészen az utolsó ítéletig (Mt 13,24kk; 47kk; 22,11kk.). Egyrészt bûnös
emberek közössége, akiknek szükségük van a törvény hirdetésére, amely hely-
reigazítja õket. Másrészt azoknak a közössége, akik hit által bûneik bocsánatát
kapják. Ezért az egyház nemcsak várakozó, hanem örvendezõ egyház is egyben.

Az egyház egyrészt láthatatlan, mert benne nem mérhetõ a valóban hívõk
száma. Másrészt látható közösség, amely hallgatja az igét és él a szentségekkel.
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Az ige és a szentségek (keresztség és úrvacsora) az egyház ismertetõjegyei (no-
tae ecclesiae). „Az egyház külsõ, látható alakja nem csupán valami szükséges
rossz. A keresztény hit nem világnézet, melynek helye a szív és az agy rejtett
birodalmában van. Szüksége van arra, hogy külsõ, látható alakot vegyen fel.
Egyrészt egy vallási közösség külsõ alakja mögött rejtezik, melynek története
gyakran igencsak változó és túlságosan is emberi. Másrészt egészen különleges
közösség, mert benne hirdettetik az Ige és élnek a szentségekkel.”5

A bûnös és mégis szent egyház problémáját jól szemlélteti az alábbi kis tör-
ténet: „A úr mondja: »Sohase döntenék amellett, hogy belépjek valamelyik is-
mert egyházba, mert közülük egyik sem tökéletes.« B úr így válaszol: »Igaza
van. Tökéletes egyház nem létezik. Ha arra várna, hogy találjon egy tökélete-
set, várhatna addig, amíg be nem lép a mennybe. Egyébként, kedves A úr, ha
mégis találna egy tökéletes egyházat, biztosan nem fogadnák be, mert az az
egyház azon nyomban megszûnne tökéletesnek lenni.«”6

KINEK HIGGYEK?
Ha valaki arra az elhatározásra jut, hogy tartozni akar valamely egyházhoz, fe-
lekezethez, gyülekezeti közösséghez, sokszor nincs könnyû dolga. Sokan nem
is értik, miért létezik annyiféle egyház és felekezet. Sokan meg vannak gyõzõd-
ve arról, hogy a szakadás egyértelmûen bûn. Egyesek a felekezetek közötti kü-
lönbségeket olyan korlátokként élik meg, melyeket önfejû teológusok állítottak
fel mesterségesen. Mások a még mindig fennálló szakadás okát abban látják,
hogy az egyházi struktúrák megmerevedtek, és az abban élõk annyira ragasz-
kodnak azokhoz, hogy mindig találnak okot a meglévõ korlátok fenntartására.

Bizonyos, hogy a szakadásokban olykor szerepe volt egy-egy meghatározó
személyiség vagy közösség vitatható hozzáállásának. De a keresztény egység
gyakran hitbeli kérdések miatt esett szét, amikor is valamely csoport a hamisí-
tatlan üzenet megmentése miatt választott külön utat. Ez történt a reformáció
idején. Ebben az esetben a szakadás hitbeli kérdéseket érintõ szükségszerûség-
ként értékelendõ.

Az egyház története azonban azt is mutatja, milyen nagy mértékben játszot-
tak közre nem lelki tényezõk az egyházon belüli szakadások keletkezésében.
Így például a reformátori egyházak kialakulásában komoly szerepet játszottak
csakúgy hatalmi politikai, nemzeti, mint regionális tényezõk. Az egyházak kö-
zötti viszonyt még ma is problematikussá teszik a nemzeti, politikai, kulturális,
szociális tényezõk.

A sokféle keresztény egyház és felekezet meglétére az ad némileg megnyug-
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tató magyarázatot, ha abból indulunk ki, hogy a feltámadott Krisztus minden
néphez küldte tanítványait, hogy minden korban és minden kultúrkörben hir-
dessék az evangéliumot. Már az Újszövetségben jól kitapinthatóak a különbsé-
gek a páli és jánosi gyülekezetek felfogása között. Az egyház tehát egy sokszí-
nû és összetett világba küldetett, ahol újra meg újra meg kell találnia az üzenet
továbbadásának új formáját. Az igehirdetés különbözõ módjai és az istentiszte-
let különbözõ formái alakultak ki, különbözõ teológiák és egyházértelmezések
fejlõdtek ki, melyek elõször csak az egyes sejtek egymástól való eltávolodásá-
val jártak, majd szakadáshoz vezethettek.

Az ökumenikus mozgalomban a keresztények megtanulták, hogy az egység
nem oldható meg semmiféle egységesítõ törekvéssel, hanem csupán a sokféle-
ségben megélt közösség elvén alapulhat. Az uniformizáló törekvések már csak
a világ belsõ sokfélesége miatt is kudarcra vannak ítélve. Az egyes keresztény
egyházak és felekezetek közötti különbözõségek adottak, de adott az evangéli-
um közös kincse, mely a legkülönfélébb formákban élhetõ meg és adható to-
vább.

ENNYIT VÁLTOZOTT A VILÁG?
Vannak sokat használt, divatos fogalmak, melyeket jelen világunk problémái-
ként ismerünk fel, és bennük véljük megtalálni számtalan problémánk okát.
Ezek közé tartozik többek között az individualizmus (az egyén magába zárkó-
zása egy-egy közösséggel szemben), a szekularizmus (elvilágiasodás), a multi-
religionizmus (vallási sokféleség). Egyértelmûnek tûnik a fenti jelenségekben
magyarázatot találni az egyháztól, gyülekezeti közösségtõl való távolmaradás
okára. Ha környezetünkben körülnézünk, nem is ok nélkül. Érdemes azonban
még két fogalmat bevezetni az eltávolodás okát kutatva, mely nem feltétlenül
kívülrõl érkezõ hatás, hanem az egyház, a gyülekezet belsõ hiányosságaira is
rámutat. E két fogalom az emigráció és az erózió.7

Ismert tény, hogy világszerte sok, többnyire magasan képzett fiatalember
lép ki az egyházból (emigráció). Ennek sokszor csak egyik utolsó indítéka –
mintegy katalizátora – az egyházfenntartói járulék fizetésének kötelezettsége.
A valóságos ok az, hogy nem tudtak beilleszkedni (önhibájukból vagy a közös-
ség hibájából?) az egyházba, aminek következtében nem egyértelmû számukra
az egyházhoz tartozás. Aki nem tudja, miért kellene az egyházhoz tartoznia, el-
távolodik attól, mihelyt lehetõsége nyílik rá.

De nemcsak az egyház peremén tapasztalható lemorzsolódás, hanem krízis
tapasztalható a hûséges egyháztagok körében is (erózió). Egyre kevesebbet
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tudnak a keresztény hitrõl. Így aligha tudják továbbadni azt gyermekeiknek. A
Biblia olvasása, az imádság, az istentisztelet sem magától értõdõen része min-
dennapjaiknak. A hit tanításának és megélésének továbbadása a gyülekezet, a
család elsõrendû feladatai közé kellene, hogy tartozzon. Az okok individualiz-
musban, szekularizmusban, multireligionizmusban való keresése mellett érde-
mes õszintén végiggondolni, miért vagyunk sokszor képtelenek segíteni a beil-
leszkedésben a hozzánk jó szándékkal érkezõt, és miért vagyunk olyan
tehetetlenek hitünk megélésében és továbbadásában.

A MEGÚJULÁS HIÁNYA?
A gyülekezet szükségszerûen külsõ formát vesz fel. Szociológiai értelemben in-
tézmény, melyben a tagoknak jogai és kötelességei vannak, megvannak a maga
hivatalai és illetékességi területei, kormányzata és törvényei vannak. Ezzel
szemben sokan a Lélek szabadságát hangsúlyozzák, amely „fúj, ahová akar”,
de az intézményben nem tud érvényesülni. Sok közösség azzal magyarázza az
egyháztól való elszakadást, hogy az intézmény útjában áll az evangélium hir-
detésének vagy egy új felismerés érvényesülésének. De ezekben az újonnan
alakult közösségekben is hamarosan kialakulnak az intézményes formák:
elõbb-utóbb törvényeket és rendelkezéseket dolgoznak ki.

A Lélek szabadságának és az intézménynek kölcsönösen ki kell egészítenie
egymást. A lelki ajándékok élettel töltik meg az intézményt, az intézmény pe-
dig bizonyos folytonosságot és állandóságot biztosít az átlátható rend érdeké-
ben. Az újszövetségi gyülekezetek életét a lelki ajándékok bõséges kiáradása
jellemezte, de már ott kitapinthatóak az egyházi rend kialakulásának kezdemé-
nyei. Ezt rögtön belátjuk, ha elolvassuk azokat az útmutatásokat, melyeket Pál
apostol ír a gyülekezeteknek.

De hogyan kell megszerveznünk az egyház, a gyülekezet életét? Min szabad
változtatni? Melyek azok a dolgok, melyeken semmilyen körülmény között
nem változtathatunk, ha Jézus Krisztus egyháza akarunk maradni? Hogyan le-
het megkülönböztetni a lényegeset a kevésbé lényegestõl, a megváltoztathatat-
lant a megváltoztathatótól? Pál hangsúlyozza, hogy bizonyos dolgokat saját
meggyõzõdése alapján ajánl a gyülekezetnek, más helyeken viszont határozot-
tan az Úr Krisztusra hivatkozik (1Kor 7,7kk; 11,23), melybe nem szólhat bele
semmiféle emberi önkény.

Mindig fennáll annak a veszélye, hogy a régit azonosítjuk a megváltoztatha-
tatlannal. Mindenkori feladatunk, hogy megvizsgáljuk, hogy az intézmény, a
hagyományok összhangban állnak-e az egyház ige és szentségek által megha-
tározott alapvetõ rendjével, illetve, hogy azok szolgálják, vagy éppen akadá-
lyozzák az egyházat feladatának betöltésében.

Hihetetlenül gyorsan változik a világ körülöttünk. Változnak az emberek
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igényei, kulturális szokásai, szociális és politikai körülményei, etikai kihívásai.
Ez megköveteli az egyháztól, hogy gondolkodjon jövõjérõl és azokról a struk-
túrákról, melyekben él, hiszen egy elavult struktúra vagy szokás megölhet bár-
miféle lelki megújulást. Könnyen juthatunk egy olyan cég sorsára, amely még
mindig az 50 évvel ezelõtti technológiával dolgozik, mert az akkor a legkorsze-
rûbb volt, és nem veszi észre, hogy eljárt felette az idõ. „Aki azt akarja, hogy az
egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház meg-
maradjon.”8 Mindenesetre óvatosan kell bánnunk csakúgy az apró, mint a leg-
nagyobb sikerrel kecsegtetõ újítási kísérletekkel is. 

Egy karikatúraszerû történet szerint egy gyülekezet elhatározza, hogy von-
zóvá teszi magát. Épít egy gyülekezeti centrumot, ami a legszebb és legmoder-
nebb. Van benne társalgó és olvasósarok. A gyermekeknek játszósarok. Még
egy bohócot is alkalmaznak, aki az embereket megnevetteti. Az udvaron még
egy úszómedence is áll. Tömegesen érkeznek az emberek. Jól érzik magukat, és
nagyokat szórakoznak. De aztán egyre csendesebbek, leülnek és várnak vala-
mit. A gyülekezet elöljárói pedig tanácstalanul néznek egymásra: „Mennyien
eljöttek. De mit fogunk nekik mondani?”

E kis történet túloz, mert valamit nagyon el akar mondani. Fontos, hogy az
emberek otthon érezzék és jól érezzék magukat az egyházban, de az egyház
nem kelhet versenyre a plázákkal, a bevásárló és szórakoztató központokkal.
Maguk az emberek sem ezért jönnek. Ha jönnek, valami többre, legalábbis más-
ra várnak, mint amit máshol is megkaphatnak. Ezért az egyháznak elsõsorban
a rábízott kincset, az evangélium üzenetét kell komolyan vennie.

A KÖZÖSSÉG HIÁNYA?
A hit megéléséhez és megtartásához közösségre van szükségünk. A Biblia egé-
szének tanúságtétele szerint Isten nem egyes hívõ lelkeket hívott el, hanem egy
egész népet. E népen belül a közösség hordozza az egyes tagot, az egyes tag pe-
dig a többieket. Senki nincs olyan hitnek a birtokában, hogy ne venne erõt rajta
a kétségeskedés. Ilyen helyzetekben óriási segítség a hívõk közössége. Imád-
koznak értem, ha én nem tudok, vigasztalnak, elfogadnak és hordoznak. 

„Nagyon is lehetséges, hogy családunkban, munkahelyünkön, ismeretségi
körünkben egyedül érezzük magunkat, amikor a hit kérdéseirõl van szó, és
észrevesszük, hogy inkább sajnálnak minket, semhogy komolyan vennének.
Nehéz órák ezek, melyek sok erõt kívánnak tõlünk. Jézus a tanítványait nem
véletlenül küldte ki legalább kettesével. Tudta, mennyire szükséges, hogy tá-
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maszt nyújtsunk egymásnak a hitben, gondolatainkat kicseréljük arról, és meg-
erõsödjünk abban az üzenetben, amit továbbadhatunk.”9

Sokan számolhatnának be arról, mi történt velük, amikor új lakóhelyre köl-
töztek. A helyi templomban látogatták az istentiszteletet. Jó prédikációkat hal-
lottak, megismerkedtek a gyülekezet szokásaival. Egyik vágyuk azonban nem
teljesült: nem leltek közösségre még azokkal sem, akikkel egy padban ültek.
Amilyen magányosan mentek a templomba, ugyanolyan magányosan indultak
el onnan. Ezért maradnak olyan sokan egyedül elõször a gyülekezetben, majd
távol a gyülekezettõl.

„Ez megváltozhat,
– ha az úrvacsora lép ismét az istentisztelet középpontjába,
– ha mindenki kölcsönösen köszönti egymást,
– ha idõt engednek a spontán megnyilatkozásoknak,
– ha úgy lehetünk együtt, mint a teánál vagy kávénál szokásos,
– ha nemcsak a lelkész, hanem a gyülekezet is imádkozik és szól,
– ha az evangélium hallásáról annak szólására történõ átváltási folyamat

már magának a gyülekezetnek az összegyülekezése alatt végbemegy,
– ha sûrûbben rendeznek ünnepi gyülekezeti együttlétet a teljesség igényével.
Akkor az emberek számára rendezett vallásos ünnep helyére vasár-

naponként is a gyülekezet ünnepe léphet. Akkor talán végre vasárnaponként is
a templomban többé nem »templomlátogatónak« és az úrvacsora »vendégé-
nek« számolják az embereket, hanem otthon lesznek a gyülekezetben.”10

MIT JELENT EVANGÉLIKUSNAK LENNI?
Az élõ Jézus Krisztus arra hívta el népét, hogy mint „királyi papság” hirdesse
Isten nagy tetteit, és egész életével szolgálja Istent (1Pt 2,5.9). E feladat teljesíté-
sében minden kereszténynek részt kell vállalnia. Ebben az értelemben beszé-
lünk a „hívõk egyetemes papságáról”.

Luthernek a hívõk egyetemes papságáról vallott nézetét akkor értjük meg
igazán, ha összehasonlítjuk az egyház katolikus és protestáns értelmezését.
Elõbbiben a tekintélyt a klérus (papok, püspökök) birtokolja, ez közvetíti az
üdvösséget, és az egyház felülrõl szervezõdik. Utóbbiban a tekintély a hívõk
gyülekezetéé, minden hívõ közvetlenül áll Isten színe elõtt, és az egyház alul-
ról építkezik. Az egyházban nincs nagyobb, mint a gyülekezet. Akkor nagyko-
rú, ha nem az egyház gyámkodására vár, hanem történetét Istennel való saját
történeteként éli meg. Az egyetemes papság elve eszerint arra irányul, hogy a
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hívõk nagykorúvá váljanak, olvassák a Bibliát, képesek legyenek azt másoknak
magyarázni, a közös hitet másoknak továbbadni. 

„Evangélikusnak lenni azt jelenti: tudjuk, hogy Isten kegyelmébõl élünk.
Nincsenek lehetõségeink arra nézve, hogy életünk ajándékát jobbá vagy rosz-
szabbá tegyük. Ennek lehetõsége Istennél van, és nem nálunk. Ehhez kapcsoló-
dóan az evangélikus egyházképhez hozzátartozik, hogy ezt a Biblián alapuló
üzenetet továbbadják azok, akik komolyan keresztények akarnak lenni. A hit-
beli hozzáállást illetõen pedig evangélikusnak lenni azt jelenti, hogy egy ke-
reszténynek nem kell receptet kérnie valamilyen tanítói hatóságtól arra nézve,
hogy mit higgyen, és hite alapján hogyan cselekedjen. Ez saját lelkiismeretének
a dolga.”11

Ez utóbbi kijelentés szerint nagyon hangsúlyos evangélikus sajátosság a
szabadság. Ez természetesen felveti az egyház tanításához való viszony és hû-
ség kérdését, illetve azt, hogyan élünk a nekünk adott lelkiismereti és hitbeli
szabadsággal. Élünk, vagy visszaélünk vele? 

Az egyetemes papság elve mellett mégis létezik gyülekezeteinkben a lelké-
szi szolgálat. Pál apostol szerint (1Kor 12,28) az apostolnak különös felelõssége
van a tanúskodást és a gyülekezetet illetõen. Az apostolok halála után ez a fe-
lelõsség – csakúgy, mint a próféták és tanítók karizmái – áthagyományozódott
a gyülekezet egyes tagjaira. Õk gondoskodnak az üzenet továbbadásáról, a
gyülekezet egységérõl és a gyülekezetek közötti közösségrõl.

Ebbõl vezethetõk le a ma szolgálatban álló lelkészek feladatai: az ige hirde-
tése a legkülönfélébb formákban (prédikáció, beszélgetés, tanítás stb.), keresz-
telés, úrvacsora, gyóntatás, lelkigondozás. Az egyház az ordináció (felavatás)
során ruházza át az illetõ személyre a hivatalt, kötelezi a Szentírás és az egyház
hitvallásának megtartására, imádság és kézrátétel által megáldja és egyházi
szolgálatra küldi. Fontos, hogy a lelkész a többiekkel együtt mint megkeresztelt
keresztény áll a gyülekezet tagjainak sorában, csupán a ráruházott speciális
szolgálat és annak felelõssége különbözteti meg a többiektõl. A gyülekezet lelki
és szervezeti vezetését együtt végzi az elnökséggel, illetve presbitériummal. Ez
azt is jelenti, hogy ahogyan az elõbbi felelõs az egyházi épületekért, pénzekért
és rendért is, úgy az utóbbi is felelõs a gyülekezet lelki vezetéséért. A lelkészek
egyik legfontosabb feladata ma, hogy megtalálják és kísérjék a gyülekezeti élet
egy-egy területén dolgozó munkatársakat. „Ha a reformációban elkötelezettnek
érzik magukat, akkor ezt kell tenniük. Nekünk, gyülekezeti tagoknak tovább
már nem kell felmentve éreznünk magunkat saját feladatunk alól a lelkészek és
fõhivatali munkatársak révén. Túl sok feladatot átruháztunk a specialistákra.
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Ezért csenevészesedtek el saját erõink.”12 Jézus Krisztus gyülekezetének min-
den tagja megajándékozott. Arra hivatott, hogy ajándékát a közösség javára bo-
csássa. Az ajándékok sokfélék és kiegészítik egymást. Ahol mindenki közrebo-
csátja az ajándékot, melyet kapott, megelevenedik a gyülekezet teste.

Pál apostol felsorolja a lelki ajándékokat (karizmákat), melyeket mindenki-
nek a Lélek ad – mégpedig arra, hogy használjon vele gyülekezetének (1Kor
12,1–11). Minden gyülekezet szolidáris közösség, melyben „ha szenved az
egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsõségben részesül az egyik
tag, vele együtt örül valamennyi” (1Kor 12,26). A maga helyén minden tag és
minden munkatárs nélkülözhetetlen és felelõs az egész gyülekezetért.

A szolidáris közösségnek nemcsak az egyes gyülekezetekben, hanem az
egyház egészére kiterjedõen kell érvényesülnie: „Többé senki nem beszélhet
így: õk – a lelkiek, mi – a laikusok; õk – a férfiak, mi – a nõk; õk – a katoliku-
sok, mi – a protestánsok; õk – az idõsek, mi – a fiatalok; õk – a keletiek; mi – a
nyugatiak; õk – az országos egyház, mi – a helyi gyülekezet. Hanem engedel-
meskedve Krisztusnak, az õ szeretetének és szolgálatának így kell beszélnünk
mindenkor és mindenhol: mi – az egyház.”13

Ki tartozik a gyülekezethez?

A kérdés még akkor is bonyolult, ha csupán a népegyházi struktúrát tartjuk
szem elõtt. Létezik egy olyan vallásosság, melyet sok ember érez magáénak.
Hisznek a fölöttük lévõ Úristenben, elismerik a parancsolatokat, a keresztény
létet morálisan értelmezik, egyháziasságuk elsõsorban az egyház hivatalos cse-
lekményeire korlátozódik. Részesültek a keresztségben, az egyházfenntartói já-
rulékot fizetik, de csak életük krízis- vagy ünnepélyes helyzeteiben veszik
igénybe az egyház szolgálatait. Olykor mégis õk azok, akik, ha a templom tor-
nyában nem szól a harang, felhívják a lelkészi hivatalt, hogy segíthetnek-e.
Ilyen értelemben olyan egyháztagok, akik „pozitív távolságot” tartanak az egy-
házzal. Mégis örökös gondolkodás tárgyát képezi, hogyan lehetne õket Krisz-
tussal való szorosabb közösségbe és ezzel együtt a gyülekezeti közösségbe is
bevonni. Közben egyre inkább gondolnunk kell azokra is, akik még ilyen érte-
lemben sem mondhatók egyházhoz tartozóknak, de valamely gyülekezet által
kínált mindenkit érintõ programon (elõadássorozat, pódiumbeszélgetés, kon-
cert stb.) mégiscsak kapcsolatba kerülnek a gyülekezettel.
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A gyülekezethez tartozás nem merülhet ki az egyházfenntartói járulék fize-
tésében, az egyházi szolgálatok idõnkénti igénybe vételében vagy éppen a vá-
lasztói névjegyzékben való szereplésben. Hozzátartozik Isten jelenlétének kö-
zös ünneplése az istentiszteleten vagy más alkalmakon, az egyéni kegyesség
gyakorlása, az egyház tanításának ismerete, a tanúskodás, a gyülekezet örö-
meinek és gondjainak ismerete és a megfelelõ szolgálat felvállalása a közössé-
gért. Így lesz a gyülekezet önfenntartó gyülekezet – de abban a hitben és re-
ménységben, hogy Isten az, aki megtartja gyülekezetét. 

Egy gyülekezet lehetséges hitvallása

Záró összegzés helyett álljon itt egy olyan gyülekezetkép, melyet egy gyüleke-
zet fogalmazott meg önmagáról. Talán számunkra is példaértékû lehet, és se-
gíthet minket abban, hogy gyülekezeteink a szó szoros és átvitt értelmében is
önfenntartó, élõ és eleven közösségekké váljanak.

„Keresztény gyülekezet vagyunk, hiszen hiszünk Jézus Krisztusban mint
Urunkban és Megváltónkban.

Hívõ gyülekezet vagyunk, hiszen hiszünk az élõ Istenben, aki magát egy és
háromságos Istenként nyilatkoztatta ki.

Biblián tájékozódó gyülekezet vagyunk, hiszen halljuk az evangéliumot a
Bibliából. Az minden munkánk és életünk alapja.

Szolgáló gyülekezet vagyunk, hiszen hallottuk a szeretet jézusi parancsát és
igyekszünk életünket aszerint alakítani.

Istentiszteletet ünneplõ gyülekezet vagyunk, hiszen ragaszkodunk a 3. paran-
csolathoz, ami Isten igéjéhez és közös énekléshez és imádsághoz vezet minket.

Párbeszédet folytató gyülekezet vagyunk, mert közülünk senki sincs a teljes
tudás birtokában. Párbeszédben kell maradnunk egymással, a Bibliával és az
emberek mindennapi dolgaival, törekvéseivel.

Szolidáris közösség vagyunk, mert tudatában vagyunk azoknak a világi
struktúráknak, melyek között feladatainkat be kell töltenünk ebben a világban;
ehhez hozzátartozik az egyház anyagi fenntartása is.

Együtt munkálkodó gyülekezet vagyunk, hiszen egyedül senki nem tudja a
szolgálatokat ellátni. Szükség van a gyülekezet munkatársaira, erejükre és tu-
dásukra.

Missziói gyülekezet vagyunk, mert hisszük, hogy Jézus megbízása (amint
azt a missziói és keresztelési parancsban nekünk adta) érvényes mindaddig,
amíg visszajön.”14
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diakónia (szolgálat) – (1) eredetileg a rabszolgáknak az étkezésnél végzett tevékeny-
sége, (2) szeretetszolgálat

ekklészia (egyház) – (1) a keresztények szent és egyetemes közössége, (2) valamely
nemzetközi, nemzeti keresztény közösség

karizma – Istentõl ajándékba kapott adomány, képesség, mely elsõsorban mások ja-
vára szolgál

misszió – (1) küldetés, (2) a keresztény hit továbbadása, hitre térítés, (3) hittérítõ telep,
állomás, (4) a hívõk valamely különleges csoportjának (szórványoknak, kisebb
egyházközségeknek stb.) lelkigondozása

ordináció – lelkésszé avatás, pappá szentelés

� Tartozom-e valamelyik gyülekezethez?
� Ha igen, mi az, amit nagyon szeretek benne, és mit hiányolok belõle?
� Mennyiben veszek részt a gyülekezet életében?
� Melyek azok a területek, ahol hatékonyan tudnék segíteni?
� Ha még nem tartozom egyetlen gyülekezethez sem, milyen gyülekezetrõl álmodom? 
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Az egyházi iskola

Az egyházi iskola imádkozik és dolgozik. Imádságával lelkeket nemesít,
oktató-nevelõ munkájával egy szavakkal ki nem fejezhetõ

tapasztalatot akar továbbadni: az Isten szeretet. 
(Várszegi Asztrik)

Fontosak volnának a társadalom számára az egyház, a hívõ ember
más léptékû szempontjai. Fontosak természetesen a kórházak,

az irgalmas nõvérek, a karitász, fontosak az – önéletrajzi megjegyzés – iskolák,
de a legfontosabb mégis az a pillantás, amelyet a hívõ vagy

a hívõ emberek közössége vet a világra.
(Esterházy Péter)

– Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök az evangélikus nevelési-oktatási intézmények nyílt
napján vannak. Tanulók, szülõk, tanárok, gyülekezeti tagok, keresztény vagy nem ke-
resztény érdeklõdõk. Hallgassanak meg egy bevezetõt, majd várom kérdéseiket! 

Az egyházi iskolák 1948-as államosítását követõen az evangélikus egyháznak
nem maradt egyetlen oktatási intézménye sem. Negyven év kényszerszünet
után, az egykor volt iskola öregdiákjainak hathatós közremûködése, valamint
a diktatúra enyhülése lehetõvé tette, hogy 1989-ben az evangélikus egyház
viszszakapja a nagy hírû budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumot. „Itt most
nemcsak egy evangélikus iskola indul újra nagy elvárásokkal, a tradíció gaz-
dag örökségét felmutatva, messzi távlatokra kiterjedõ lehetõségekkel. Itt most
az egész egyház indul újra! Itt nemcsak az iskola megújulásáról, hanem az egész
egyházunk reformjáról, megújulásáról van szó!”3 A tanévnyitó istentiszteleten
elhangzott szavak is érzékeltetik, hogy protestáns hagyományok szerint az egy-
ház ügye milyen elválaszthatatlan kapcsolatban áll a nevelés-oktatás ügyével. 

1989 óta az evangélikus egyház intézményhálózata újonnan alapított és az

1 Várszegi Asztrik: Pannonhalma millenniuma (996–1996). In: Credo. Evangélikus Sajtóosztály. 1996.
2 Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora. Magvetõ. Budapest. 350. o.
3 Részlet Harmati Béla evangélikus püspök tanévnyitó istentiszteleten elmondott prédikációjából.
In: Gyapay Gábor: A Fasor újjászületése II. Keresztény Igazság 1998/37. 27. o. Ordass Lajos Baráti
Kör. Budapest
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államtól visszakapott intézményekkel egyaránt gyarapodott. „Az evangélikus
egyház közoktatási intézményeinek célja az, hogy tanulóit evangélikus szel-
lemben, a magyar haza hû polgáraivá, evangélikus tanulóit egyházunk öntu-
datos, hû és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetû tanulókat egyházunk meg-
becsülésére, és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, a lehetõségek-
hez képest saját egyházuk segítségével is nevelje, minden tanulóját a hatályos
állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási célkitûzésének megfe-
lelõen oktassa, és az egyes iskolatípusok sajátos céljainak megfelelõen képezze
ki.”4 E célkitûzések szellemében a Magyarországi Evangélikus Egyház 12 kö-
zépiskolát, 6 kollégiumot, 7 általános iskolát és 15 óvodát mûködtet.5 Elemi is-
kolákat és gimnáziumokat az államosítás elõtt is fenntartott az egyház, a rend-
szerváltást követõen új típusként jelennek meg az egyházi közoktatásban az
óvodák. Az intézmények fenntartói vagy a helyi evangélikus gyülekezetek,
vagy az országos egyház.

Ha megkíséreljük megfogalmazni, mi az a speciális keresztény jelleg, amely
az egyházi nevelési-oktatási intézményeket megkülönbözteti a többi közokta-
tási intézménytõl, akkor az emberrõl szóló keresztény tanításból kell kiindul-
nunk. Minden pedagógiai irányzat a „Kicsoda az ember?” kérdésbõl kiindulva,
erre építve válaszolhat a „Mi a célja a nevelésnek? Mik a nevelési alapelvek?”
pedagógiai alapkérdésekre. Azaz minden nevelési-oktatási folyamatnak tisz-
táznia kell, hogy mit is tart az emberi életrõl. A kereszténység emberi élettel
kapcsolatos nézeteit nem emberi elgondolások, logikai következtetések, hanem
a Biblia kijelentése, valamint Jézus Krisztus tanítása és példája alapján vallja.
Egy másik ismertetés foglalkozik e témával6, így errõl részletesen nem szólok.
Néhány jellemzõ említése azonban nélkülözhetetlen a keresztény nevelés-okta-
tás alapjainak ismertetéséhez.

Az ember Isten teremtménye, élete Isten ajándéka, páratlan és megismételhetetlen érték.
Nincsen értéktelen, céltalan és felesleges emberi élet! A keresztény pedagógia
számára ez azt jelenti, hogy nem mondhat le egyetlen gyermekrõl sem. Az
elveszett bárányról szóló jézusi példázatban (Mt 18,11–14 és Lk 15,1–7) a pász-
tor utánamegy és keresi az egy elveszett juhot is! 

Már ennek az egyetlen megállapításnak is olyan következményei vannak,
amelyek a gyakorlati megvalósításban lehetetlen feladatok elé állítják a keresz-
tény nevelési-oktatási intézményeket. Egyrészt azért, mert nehéz dolga van az
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4 A Magyarországi Evangélikus Egyház intézményeirõl és egyesületeirõl szóló 1997. évi VIII. tör-
vény 19. § A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei. Luther Kiadó. Budapest. 2003. 63. o.
5 Lásd 1. és 2. melléklet.
6 Utalás Orosz Gábor Viktor tanulmányára.
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iskolának, ha a család és a társadalmi környezet más értékorientációt hirdet a
gyerek számára. A munkanélküliség, az elvárások maximalizálása, az emberek
kizsigerelése, a családban, társadalomban jelen lévõ erõszak, az anyagiasság,
sokszor a szülõk szeretetének, figyelmének, törõdésének hiánya direkt for-
mában hirdetik az emberi élet értéktelenségét. Egy rövid, de sokat érzékeltetõ
példa: „Munkaerõ kerestetik!” Hol marad ebbõl a gyakran olvasható hirdetés-
bõl az ember? Az is kérdés, hogy egy iskolai közösség hány problémás gyerme-
ket tud elhordozni. Egy osztályközösségben néhány nehezen kezelhetõ gyer-
mek jelenléte felvállalható, de a nevelési-oktatási folyamat megvalósítása, azaz
a többi tanuló és a pedagógusok érdekében vannak e felvállalásnak számbeli
határai. A problémás gyerekek egyéni, más jellegû nevelésére-oktatására egye-
di kísérletek és példák vannak ugyan, de léteznek „elveszett bárányai” a ke-
resztény nevelési-oktatási intézményeknek.

Az embernek feladata van a földön. Mindenki kap Istentõl olyan képességeket,
adottságokat, amelyeket neki kell kibontakoztatnia. Vannak „öt talentumos
szolgák” (Mt 25,14–30 és Lk 19,11–27), akik valamilyen területen kiemelkedõ
tehetséggel rendelkeznek, és vannak „egy talentummal” rendelkezõk, akik sze-
rényebb képességûek, de mindenki kapott valamit! Nem az a feladatunk, hogy
az egy talentumból hozzunk össze tízet, de az sem, hogy az egyet elássuk. A re-
ális önismeret megvédhet bennünket attól, hogy magunkkal szemben irreális
elvárásokkal tegyük boldogtalanná életünket. A kapott talentum bizonyossága
pedig felbátoríthat a tevékeny és aktív élet felvállalására.

Az a feladat, hogy felismerve az Istentõl kapott talentumaink mennyiségét
és jellegét ,munkálkodjunk ezek kibontakoztatásáért. A kibontakoztatás érde-
kében sokszor áldozatot és lemondást is kell vállalni, de ennek mértéke nem lépi
túl az adott talentumokkal megoldhatót és elviselhetõt. Képességeink nem ön-
célúak, és nem ellenünk vagy embertársaink ellen adatnak. Nem mindegy,
hogy az ember mire használja Istentõl kapott adottságait, lehetõségeit. Segítsé-
gükkel életünket és embertársaink életét gazdagíthatjuk, tehetjük szebbé és
boldogabbá. Isten számon kéri a tõle kapott ajándékok felhasználását.

A nevelés-oktatás feladata, hogy segítsen a fiataloknak felismerni talentu-
maik jellegét és nagyságát. Többféle lehetõség bemutatásával és felkínálásával
biztosítható, hogy találjanak olyan területet a gyerekek, amely érdekli õket,
ahol kedvet és kitartást éreznek ismereteik bõvítésére, adottságaik megvalósí-
tására. Szükség van önismeretet fejlesztõ alkalmak biztosítására is, ahol a tanu-
lók társaik és tanáraik segítségével szembesülhetnek önértékelésük hiányossá-
gaival és viszonylagosságával.

Már utaltam arra, hogy a családok, a társadalom értékrendje milyen hatás-
sal van bármely nevelési folyamatra. A keresztény nevelés hiába mutat fel érté-
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keket, ha a társadalom vagy az adott család nem ismeri el azokat értékként, ta-
lentumként. A becsület, õszinteség, önzetlenség nem kevésbé fontos, nem ösz-
szemérhetõ és nem pótolható a kitûnõ érettségivel vagy sikeres nyelvvizsgával!
Van, amikor a szülõk emberismerete és/vagy értékrendje is korrigálásra szo-
rulna, hiszen gyakran lépnek fel tanulmányi téren irreális elvárásokkal gyer-
mekeikkel szemben. A gyermekben súlyos önértékelési zavarokat okozhat, ha
a szülõ benne való csalódását kimutatja, érzékelteti, esetleg bünteti. 

A talentumokkal felelõsség és kötelesség is jár együtt. A keresztény nevelés
feladata a talentumoknak megfelelõ mértékû felelõsség- és kötelességtudat fel-
ismertetése, a felvállalás és elhordozás technikáinak alkalmazására való felké-
szítés. Hangsúly van a mértéken; a felelõsség- és kötelességtudat eltúlzása a
személyiséget szorongások rabjává teszi, elhárítása a feladat elvégzését teszi
kérdésessé. Ide tartozik a tettek következményeinek vállalása is. Nem célrave-
zetõ ez a felelõsség megkerülésére taktikákat hirdetõ, a jogot és erkölcsöt csak
szavakkal különválasztó politikai-társadalmi közegben. A keresztény nevelési-
oktatási intézményeknek pont itt van létjogosultságuk és feladatuk, hogy fel-
vállalják, hirdessék és megéljék a „más mérce” kívánalmait. 

Szépen fejezik ki az ember feladatával kapcsolatos keresztény tanítás lénye-
gét Gyökössy Endre szavai: „Kelj fel, mert minden emberbõl csak egyetlenegy
él a Nap alatt. Nem tehetem meg azt, amit neked kell megtenned. Nem szólha-
tom azt, amit neked kell szólanod. Nem kereshetem meg azt, akihez te küldet-
tél, hogy megbátorítsd õt és elmondd neki, amit én szóltam teneked. – Ha meg-
mozdulsz, már fel tudsz ülni. Ha felülsz, már fel tudsz állni; ha felállsz, már el
tudsz indulni; ha elindulsz és megkeresed, akihez küldettél és át tudod adni az
üzenetet, akkor meggyógyul a te lelked és meggyógyul annak a lelke is, míg
mindezt megcselekszed. Ezért kelj fel és eképpen cselekedjél.”7

Az emberi élet kapcsolatokban realizálódik. Az ember kapcsolatban áll a másik em-
berrel, közösségekbe tartozik, és kapcsolata lehet Teremtõjével. Élni a Biblia
szerint annyit jelent, mint kapcsolatban lenni, a halál pedig kapcsolatnélküli-
ség. A modern világ azt próbálja velünk elhitetni, hogy egyedül is boldogok le-
hetünk. A Biblia arról tanúskodik, hogy boldogságunk és boldogulásunk zálo-
ga megélt kapcsolatainkban van. A közösséghez tartozás erõsíti az egyént, hi-
szen maga mögött tudhatja családját, barátait, népét, iskoláját, gyülekezetét,
egyházát és teremtõ Istenét. A közösség meghatározza és formálja identitásun-
kat, és mindenki tapasztalata lehet, hogy a közösen átélt örömök sokszorozód-
nak, a megosztott terhek könnyebbé válnak. 
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7 Gyökössy Endre (1913–1997) református lelkész, pszichológus. Gyökössy Endre: Mai példázatok.
Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. Budapest. 1988. 161. o. 
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A keresztény nevelés legfontosabb jellegzetessége, hogy rámutat az Istennel
való kapcsolat lehetõségére és létszükségletére. „Szélfútta levél a világ. De hol
az ág? de Ki az ág?”8 – teszi fel versében a kérdést Zelk Zoltán. Az élet Istenhez
van kötve. Õ ad életet mindennek, õ éltet mindent. Így adja meg a kérdésre a
keresztény teológia válaszát. A Biblia szerint a bölcsesség is vallási megalapo-
zottságú. Az az ember bölcs, aki „féli az Istent” (Péld 9,10), azaz számol Isten
jelenlétével és cselekedeteivel, valamint kutatja Isten akaratát életében, és enge-
delmeskedik annak.

Egy keresztény nevelési-oktatási intézménynek „bölcs” életre kell tanítania
és hívnia tanulóit és tanárait, azaz Istennel kapcsolatban kell élnie életét. Meg-
nyilvánul ez a mindennapi imádságban, a közös istentiszteletben éppúgy, mint
a szeretettel, empátiával és törõdéssel a másik ember felé fordulásban. Ezt az
életet az öröm és a reménység légköre hatja át, hiszen az élõ kapcsolat örömök
forrása, valamint számolhat emberi elgondolásokon túli lehetõségekkel, az Is-
ten segítségével és megtartó kegyelmével. 

A közösségi nevelés kezdeti és legfontosabb színtere a család. A nevelési in-
tézményekben a kortárscsoporttal kerülnek kapcsolatba a gyerekek. Hogyan
találom meg a helyem és szerepem egy közösségben? Hogyan tudom úgy kép-
viselni és érvényesíteni érdekeim, hogy másoknak ezzel ne ártsak, és mások ér-
dekeit is tiszteletben tartsam? Mit tehetek kapcsolataim fenntartása és javítása
érdekében? Hogyan tudok adni a másiknak, és hogyan tudok elfogadni? A ma-
gyar iskolarendszerre jellemzõ, hogy sokszor a képességfejlesztés és nevelés
hátrányára ismeretközlés-centrikus. A színvonalas oktatás mellett komolyan
kell venni az iskolai élet nevelési színtereit is. Iskolai önképzõkörök, kórusok,
színjátszókörök, szakkörök, sportkörök, kirándulások, bármely feladatra való
közös készülés kitûnõ lehetõségeket biztosítanak arra, hogy a gyerekeknek kö-
zösségi élményeik legyenek, felismerjék a közösségek fontosságát, és azt, hogy
ezek életében nekik is tevékeny szerepük van. Egy-egy nehezebb sorsú iskola-
társ vagy közösség támogatása pedig a szolidaritás érzését alakítja ki bennük.

Egy közösséghez szorosan hozzátartoznak azok a hagyományok, amelyek az
elõttünk járt nemzedékek hitét, élettapasztalatát és megõrzött értékeit tartalmaz-
zák. A keresztény nevelés értékként tartja számon a tradíciót. A múltat nem eltö-
rölni akarja, hanem átvenni belõle azokat a magatartási mintákat, értékorientáció-
kat, amelyek kipróbáltak, hitelességükrõl maga a történelem tanúskodik. A meg-
tartó közösségek megtartó hagyományok alapjain állnak, erre építik jelenüket. 

Az ember bûnös. A keresztény teológia tanítja, hogy „az ember szívének szándé-
ka és gondolata szüntelenül gonosz” (1Móz 6,5), és „arra, hogy akarjam a jót,
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van lehetõségem, de arra, hogy megtegyem, nincs” (Róm 7,18). Az ember bû-
nössége teológiai fogalom, és nem pedagógia, így a bûntõl való megszabadu-
lást semmiképp nem tekinthetjük „nevelési célnak”. A keresztény nevelés is-
meri az Istentõl kapott törvény (Tízparancsolat) egyértelmûségét, ezen tájéko-
zódik, és ismeri Jézus Krisztust, aki a bûnös emberekhez – a törvény egyértel-
mûségét nem megkérdõjelezve – szeretettel és bûnbocsánattal érkezett. „Rossz
voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörûnek találtál. Végig-
hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan.”9 A
„még hetvenszer hétszer is” szellemében (Mt 18,21–22) senkitõl nem szabad
megtagadni az újrakezdés esélyét és lehetõségét. 

Az emberi élet Isten Szentlelke által megszentelt élet. Jézus egy megszólító, életcélt
és értelmet adó „jézusi látással” közelített a környezetében lévõ emberekhez.
Nem azt látta meg bennük, akik voltak, hanem azt, akikké az Istentõl kapott
küldetésük felvállalásával, Szentlelkének erejével lehetnek. Megelõlegezett bi-
zalommal a bennük rejlõ lehetõségeket láttatta meg az emberekkel. A tolvaj és
korrupt Zákeusban a szegényeken és elesetteken segítõt (Lk 19,1–10), a paráz-
na samáriai asszonyban a Jézusról szóló tanúságtétel hirdetõjét (Jn 4,1–30), az
egyszerû halászokban az evangélium ügyéért szenvedést és halált is vállaló
apostolokat (Mt 4,18–22 és ApCsel 5,25–29), a Jézust félelembõl háromszor
megtagadó Péterben a korai egyház vezetõjét (Mt 26,69–75 és Jn 21,15–17), az
egykor követõit kegyetlenül üldözõ Saulban az evangélium ügyéért munkálko-
dó Pál apostolt (ApCsel 9,1–22). 

A mi életünknek is megélhetõ és beteljesíthetõ küldetése van. E küldetés fel-
vállalása azt jelenti, hogy életünkre nézve elfogadjuk Isten akaratát. Tudjuk,
hogy magunkban erõtlenek és gyengék vagyunk ennek megvalósítására, de
számolhatunk Isten szeretetével, jelenlétével és erejével. Bízunk benne, és hisz-
szük, hogy nehéz és küzdelmes, de értelmes és boldog az az emberi élet, ame-
lyen Isten terve valósul meg.

A keresztény nevelés nem ad Krisztus-hitet. A hit nem emberi produktum,
nem nevelési cél, hanem Isten Szentlelkének ajándéka. A keresztény nevelés
azonban megismertet Isten történelemben véghezvitt tetteivel, Jézus Krisztus-
ban értünk önmagát feláldozó szeretetével, Szentlelkének emberformáló, élet-
újító, közösségteremtõ hatásával. Megismertet Istentõl távoli, Istent keresõ
helyzetünkkel, az imádság erejével, és kezünkbe adja a szavakat. A keresztény
nevelés nem ad Krisztus-hitet, de rámutat arra, akitõl ez kérhetõ. „Ajándékozz
meg, Uram, Istenem, értelemmel, amely téged ismer meg, bölcsességgel, amely
téged talál meg, életmóddal, amely a te tetszésedet nyeri el, állhatatossággal,
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amely bizalommal vár rád, és bizalommal, amely majd téged ölel át véglege-
sen.”10

– Köszönöm, hogy meghallgattak. Várom kérdéseiket!

– Ne haragudjon, ha kicsit szemtelennek tûnik a kérdésem, de miért akar az egyház a
nevelés-oktatás területén szerepet vállalni? Igaz, hogy a történelemben nagy érdemei
vannak az egyházi iskoláknak a mûveltség terjesztésében, az iskoláztatás megvalósítá-
sában, de ma már át tudják venni és meg is tudják valósítani ezt a feladatot az önkor-
mányzatok. A keresztény hit terjesztésére pedig ott vannak a gyülekezetek.

– Részben már utaltam erre a kérdésre. Az egyház iskoláin keresztül is kép-
viselni és terjeszteni akarja azt a szellemiséget és értékrendet, amelyet felvállal,
hirdet és megélni törekszik. Nincs keresztény matematika vagy fizika, de van-
nak keresztény matematika- és fizikatanárok, akik a matematika alapjainak és
a fizika törvényszerûségeinek átadása mellett személyiségükkel, a tanításhoz
és a tanulókhoz való hozzáállással nevelik a gyerekeket. A humán tantárgyak
esetében pedig a tananyag is magában hordozza az értelmezési lehetõségek
sokféleségét. Az önkormányzati iskolák világnézetileg semlegesek, az egyházi
iskolákban lehetõség van ennek a keresztény szellemiségnek és értékrendnek a
felvállalására. Pluralista társadalmunkban sokféle értékrend él egymás mellett,
a szülõk és a gyermekek kiválaszthatják ezek közül azokat, amelyek alapján a
gyermekeket nevelni kívánják. Az egyházi iskolákba jelentkezõk magas száma
is igazolja, hogy van társadalmi igény ezen intézmények mûködtetésére.

– Mi a célja az evangélikus egyháznak iskolái fenntartásával?
– 1948 elõtt az evangélikus egyház elemi iskoláitól, kiépített, magas színvonalú
középiskolai hálózatától hazájához, egyházához hûséges, áldozatkész, Istentõl
kapott feladatát felvállaló evangélikus gyülekezeti tagok felnevelését, értelmi-
ség kimûvelését, a lelkészutánpótlás biztosítását várta. Ma ezen elvárások is-
mételt felvállalása mellett megjelenik egy más irányú feladat. A magyarországi
evangélikusok 3%-os számarányát,11 valamint az iskoláinkba jelentkezõ tanu-
lók felekezeti megoszlását figyelembe véve megállapítható, hogy többségben
vannak a nem evangélikus felekezetû tanulók. A társadalom jelentõs része egy-
háztól távoli helyzetben van, névlegesen és nem megélten tartozik felekezeté-
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hez. Felszínesek, pontatlanok a hittel, az egyházak tanításával, életével kapcso-
latos ismeretek. Ezek a tények az evangélikus egyház iskoláival szembeni elvá-
rásait is módosítják. Az egyházi nevelési-oktatási intézmények feladata, hogy
egyházközeli helyzetbe helyezzék a velük kapcsolatba kerülõket (tanárok, diákok, szü-
lõk és ezek tágabb kapcsolatai). Felmutassák, és közkinccsé tegyék az evangéliumot,
az evangélikus egyház tanítását, életét, küldetését, felvállalt és hordozott értékeit. Így
ezek a társadalom szélesebb rétegei, a más felekezethez tartozók, nem keresz-
tények elõtt is megjelennek, ismertté válnak. 

A kisebb egyházakat egyre inkább fenyegeti az izoláció veszélye. Tanaikkal,
ünnepeikkel, lelkiségükkel, embereikkel elszigetelõdnek a mai társadalmi fo-
lyamatoktól, emberektõl. Az evangélikus egyház az izoláció feloldásának egyik
lehetõségét látja közoktatási intézményeiben, hiszen ezeken keresztül széle-
sebb társadalmi rétegek felé képes közvetíteni mindazt, amit értékként felismer
és hordoz. Természetesen ehhez egyfajta belsõ felismerési és tisztázási folyamat
szükséges, hogy számba vegye az egyház, mit ismer fel önmaga alapjaként és
értékeként, milyen következményeket és feladatokat jelent ez a mai kor számá-
ra, és mindezeket hogyan kommunikálja a társadalomban. A szélesebb társa-
dalmi összefüggések rendszerébe való kilépés mellett továbbra is megmarad-
nak a már említett, korábban felvállalt és megfogalmazott célok, azaz az egy-
ház tanítását ismerõ, értékeit felvállaló, azokhoz ragaszkodó, a gyülekezetek-
ben feladatokat vállaló, életükben Krisztust követõ evangélikusok nevelése. 

– Elit iskolák-e az egyházi iskolák?
– Ez attól függ, mit értünk az elit szó jelentése alatt. Ha az elit iskola minõségi
iskolát jelent, úgy mindenképp. A minõségi iskola elsõdleges garanciája a taná-
ri kar emberi és szakmai felkészültsége. Az is lényeges, hogy az egyház, a fenn-
tartó gyülekezetek milyen segítõ háttérrel tudnak nevelési-oktatási intézmé-
nyeik mögé állni. Itt nemcsak a technikai háttér biztosítására, az anyagiak elõ-
teremtésére, az igényes iskolai környezet megteremtésére gondolok – bár ez is
lényeges –, hanem egy olyan lelki-tartalmi támogatásra, amely az iskolák sze-
repét, feladatát, identitását, lelki atmoszféráját meghatározza, és belehelyezi
õket az egyház, a társadalom nagyobb összefüggési rendszerébe. A minõségi
iskolának a tanulókkal szembeni elvárása, hogy lehetõségeik mértéke szerint,
kitartóan és igyekezettel munkálkodjanak a bennük lévõ adottságok és képes-
ségek kibontakoztatásán. 

Ha az elit iskola a gyengébb képességû, problémás családi hátterû, valami-
lyen fogyatékossággal rendelkezõ tanulók kirekesztését, nevelésüknek és prob-
lémáiknak fel nem vállalását jelenti, úgy semmiképp nem fogadhatják el az
egyházi iskolák az elit megnevezést. Ma Magyarországon az iskolák minõségét
a felsõoktatásra jelentkezett hallgatók felvételi számarányában mérik, a tanu-
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lók (és szüleik) boldogságuk és boldogulásuk zálogát pedig a minél „piacképe-
sebb” diploma megszerzésében látják. Szükség van a minõségi oktatásra, de
minõség az is, ha egy kevésbé jó képességû tanulót eljuttatunk az érettségiig,
vagy szakmát adunk számára, közben megismertetjük olyan értékekkel, ame-
lyek életének irányt adnak, célt és értelmet jelentenek! El kell vetni azt a gon-
dolkodást, amely szerint az evangélikus iskolák eredményességének mérték-
egysége a „középiskolai rangsorban” elfoglalt pozíció.

Említek egy elgondolkodtató példát. Vannak tanulók, akik kifejezetten az is-
kola evangélikus jellege miatt szeretnének egyik-másik evangélikus gimnázium-
ba bekerülni. Hallottak az intézményrõl, esetleg családi kötõdés – szülõk, nagy-
szülõk is itt tanultak – is erõsíti ezt a vágyat. Jelentkeznek a felvételire, közülük
egyesek írásbeli és szóbeli megnyilvánulásai azonban nem érik el a megkívánt
mércét. Mi a teendõ? Vegyék fel a tanulót? A felvételi bizottság már maga elõtt
látja a megkeseredett, kudarcokat egymásra halmozó diákot, mert adottságai-
hoz képest magas szintû oktatást választott. Vagy utasítsák el – Mi minõségi is-
kolát akarunk magas követelményrendszerrel, versenyeredményekkel! –, és az
elitképzésre koncentráljanak? Egyik megoldási kísérlet sem célravezetõ. A kö-
zépiskolai és kollégiumi hálózat megteremtésének lehetõséget kell biztosítania
arra, hogy ezek a tanulók ne kerüljenek ki az evangélikus nevelési-oktatási in-
tézmények rendszerébõl. Esetleg nem a választott, de evangélikus intézmény-
ben végezhessék tanulmányaikat ezek a fiatalok. 

– Az „egyháztagok utánpótlásán” túl mi az evangélikus iskolák speciális jellemzõje,
amely egyedivé teszi õket, megkülönbözteti a más felekezetû iskoláktól? Az evangélikus
hitbeli örökségnek van-e speciális, a nevelésre is kiható jellegzetessége, és ez megnyilvá-
nul-e az evangélikus nevelési-oktatási intézményekben?

– Az újraindulás kezdeti idõszakában alapkérdésként került elõ, hogy mitõl
keresztény egy iskola. A keresztény felekezetek által megfogalmazott válaszok
nagymértékben hasonlítanak egymásra. A nevelési alapelvek teológiai alapo-
kon nyugszanak, hangsúlyozzák a hit és a közösség személyiségformáló erejét,
a pedagógusok szakmai tudásának és emberi példájának kiemelkedõ szerepét,
a hagyományok tiszteletét. Különösen közel állnak egymáshoz a két protestáns
felekezet, a reformátusok és az evangélikusok válaszai. Mindezek azt igazolják,
hogy az igazi különbségek nem a keresztény felekezetek iskolái, hanem a ke-
resztény, illetve nem keresztény iskolák alapelvei között húzódnak. 

Az evangélikus nevelési-oktatási intézményeknek azonban csak akkor van
önálló létjogosultságuk, ha a „Mitõl evangélikus egy nevelési-oktatási intéz-
mény?” kérdésre is határozott, értékeket felmutató választ tudnak adni. A csak
az „egyháztagok utánpótlására” koncentráló gyakorlat öncélú. A keresztény
szellemiségen túl tehát mi az evangélikus jelleg? Mit kívánnak az evangélikus is-
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kolák továbbadni római katolikus, más felekezetû vagy felekezethez nem tarto-
zó tanulóiknak? Az e kérdésre adott válaszok letisztulása és megállapodása
még várat magára. Különösen azért, mert a válaszadás feltételezi a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház iránymutató válaszát a „Mitõl evangélikus az evan-
gélikus egyház ma, és ez az »evangélikusság« hogyan nyilvánul meg a társada-
lomban, a kultúrában, az egyházban, a teológiában?” kérdésre. A mai válaszok
megtalálásához reformátori örökségünk nyomán a teológiai alapokból bátran
kiindulhatnánk!

Eddig elmondtam, hogy miért nem tudom megválaszolni a kérdést. Egy ki-
alakuló válaszhoz néhány gondolatot azonban megemlítek. Az evangélikus is-
kolák általában teret adtak a gondolkodás szabadságának. A tradíció mellett,
esetleg épp annak ellenében az új, az eddigitõl eltérõ értékes gondolatok figyel-
met és továbbgondolási lehetõséget kaptak. Így egyfajta „kísérletezõ légkör” is
jellemezte az evangélikus iskolákat. Jó lenne átgondolni, hogy ez az örökség
mit jelenthet mai iskoláink számára. A gondolkodás szabadságábólm valamint
az evangélikusság számából következõen az ökumenikus nyitottság is sajátja
iskoláinknak. Ez semmiképpen nem jelenthet arctalan feloldódást, de jelenti
mindazon értékek megismerését, átgondolását és esetleges átvételét, amelyek-
kel más felekezetek rendelkeznek. 

Az evangélikus nevelési-oktatási intézmények mindennapjaiban az ökume-
né felõl érkezõ kérdések nagyon gyakorlati megközelítésben kerülnek elõ. Ho-
gyan ünnepli a reformációt az a közösség, amelynek kevesebb mint 1%-a evangé-
likus? Vagy megfordítva: hogyan alakul az evangélikus egyházzal való kapcso-
lata a 95%-ban római katolikus vallásúakból álló iskolának? Hogyan hirdetjük
a keresztény szellemiséget egy-egy istentiszteleti alkalom megosztott úrvacso-
rai közösségével? Hol a helye, van-e helye az iskola életében a más felekezetû
helyi gyülekezetnek? Van-e helye az igényelt vagy felkínált baptista, adventista
(hit gyülekezete, mormon…) hittanoktatásnak? A válaszok többnyire még kép-
lékenyek.

– Említette, hogy jelentõs igény van egyházi iskolákra a közoktatás palettáján. Szeretne-
e még az evangélikus egyház nevelési-oktatási intézményeket alapítani?

– Egy-két gyülekezetnek még van lehetõsége arra, hogy meglévõ igényeket
komolyan véve iskolát vagy óvodát alapítson. A mennyiségi, számbeli növeke-
dést azonban minõségi növekedésnek kell felváltania. Lehet az egyháznak na-
gyon sok nevelési-oktatási intézménye, ha az elméleti alapelvek nem jelennek
meg ezeknek az iskoláknak, óvodáknak a mindennapjaiban, akkor nincs értel-
me fenntartani ezeket az intézményeket. A minõségi oktatási-nevelési munka
megvalósításában és az intézmények spirituális életének kialakításában, formá-
lásában is van még tennivalónk. A keresztény nevelési intézményeknek is kí-
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sértése, hogy „csak szájukkal vallják Úrnak Jézust”, csak szavaikban igazodnak
keresztény értékekhez, életükben, döntéseikben a körülöttük lévõ fogyasztói
társadalom értékorientációját követik. 

A fenntartó egyháznak és gyülekezeteknek is vannak emberi és technikai
jellegû korlátai. E korlátokat igazolja például az, hogy gyakran nagyon nehéz
egy-egy intézmény élére szakmai-pedagógiai szempontból alkalmas, evangéli-
kus, vallását gyakorló igazgatót találni. Ugyanígy az iskolai spiritualitás szem-
pontjából sem mindegy, hogy milyen részarányban képviseltetik magukat a ne-
velõtestületben az evangélikusságukat meg is élõ tanárok. Iskoláinkban már je-
len van egy, a hivatásához és egyházához elkötelezett tanári réteg, de az elkö-
telezettség vagy a szakmai pedagógiai hozzáértés nem minden tanár esetében
megfelelõ. Bizony, e területen is kellene a toborzó, a tanári hivatásra felkészítõ,
azt motiváló, támogató és segítõ, a nevelõket az egyházi, gyülekezeti életfolya-
matokba is integráló munka.

A minõségi oktatás és keresztény szellemiség megvalósítása szempontjából
kiemelten és sokszor kell hangsúlyozni a nevelõk szerepét. A régi, méltán nagy
hírû gimnáziumoknak a szakmailag, emberileg kitûnõ, hitben élõ tanári gárda
alapozta meg szellemiségét. Nobel-díjas, világhírû tudósunk emlékezõ szavai
így vallanak errõl: „Magyarországról indultam el, és nagyon hálás vagyok sok
mindenért, amit Magyarországon tapasztaltam, és amiben Magyarországon ré-
szem volt. Különösen hálás vagyok az Ágostai Hitvallású Evangélikus Fõgim-
náziumnak, ami a Fasorban volt, és ahol olyan sokat tanultam. Nemcsak tudást,
hanem emberi dolgokat is: az elkötelezettséget a tudomány, a tudás, a tanítás
iránt. A tanítóim mind örültek, ha a tudásukat terjeszthették és átadhatták a
diákoknak. (…) Az a tanárom, akit legjobban szerettem, és akitõl a legtöbbet
tanultam, Rátz László volt. (…) Könyvet írt olyan matematikai kérdésekrõl,
amelyeket elemi meggondolásokkal meg lehetett oldani. Ma is megvannak ne-
kem ezek a könyvek, és ha kissé fáradt vagyok, vagy ha nincs kedvem mást csi-
nálni, elõveszem õket és megpróbálom megoldani a feladatokat, amik bennük
vannak.”12

– Már többször utalt az „iskola spiritualitására”. Mit ért ezalatt, és mit jelent ennek
megteremtése az egyes intézmények mindennapjaiban?

– Az iskolai spiritualitás nem csupán áhítatok és csendesnapok, tanévnyitó
és -záró istentiszteletek megtartását jelenti, hanem egy meghatározott lelkiség
felismerését, megélését és továbbvitelét. Idõsebb, felekezeti iskolába járt embe-
rek életfelfogásában, kegyességében tetten érhetõ az egykori iskola lelkisége.
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Ez is azt bizonyítja, hogy ezek az iskolák a tudáson túl a spiritualitás területén
is használhatót és értéket adtak át diákjaiknak. Az újraindulás idõszakában ne-
hézséget okozott a régi, nagy hírû felekezeti iskolákkal szembeni spirituális el-
várás. Egyrészt adva volt egy kipróbált, a kommunizmus 40 évét túlélõ és így
bizonyítottan életképes örökség, másrészt a megváltozott világ újra átgondolt
és felépített, a mai világban életképes lelkiséget igényelt. Mindegyik iskolának
át kellett esnie a kísérletezés idõszakán, amikor – sokszor személyi és struktu-
rális váltások közepette – az örökségbõl lemorzsolódott az értékes, de elmúlt;
és az maradt meg, amire az újat lehetett építeni. 

Ahogy a minõségi oktató-nevelõ munkának, úgy az iskola lelkiségének is
egyik záloga a tanárok személyisége. Fontos és iránymutató az igazgató, az is-
kolában feladatot vállaló lelkész, a hittantanár személyisége, de semmiképp
nem egyedüli letéteményesei az iskola lelkiségének. A tanári állásokra kiírt pá-
lyázatokban feltételként szerepel a keresztény vallás és lelkészi ajánlás, betölté-
sénél elsõbbséget élveznek a protestáns pályázók. Örvendetes és a jövõre nézve
reménységet adó, hogy egyre nagyobb számban térnek vissza felsõfokú tanul-
mányaik után tanárként az egykori diákok. Természetesen nem az a cél, hogy
azonos módon gondolkodó, a személyes hitet hasonlóan megélõ tanári karok
alakuljanak ki. Sõt az iskola lelkiségét épp a sokszínûségnek és nyitottságnak
kell jellemeznie. „Az iskolai spiritualitás olyan atmoszférát jelent, amelyben sok
eltérõ diákkarakter találhat beszélgetõpartnerre, önként vállalt kísérõre az élet
összetett kérdéseiben. Akkor erõsödnek jó irányba a felekezeti iskolák, ha az
egyes tanári karokban kirajzolódnak és megjelennek azok az egyéniségek, akik
a mai kommunikáció szintjén is képesek visszatükrözni az alapvetõ keresztény
értékeket. Nem azt várom ezzel a kijelentéssel, hogy az egyes szakok tanárai
váljanak lelkigondozóvá, azt viszont igen, hogy a szakismereti színvonal mel-
lett megjelenjen a hitéleti és felekezetismereti színvonal is.”13

Az iskola lelkiségének másik alakító tényezõje és feltétele, hogy az intéz-
mény szoros kapcsolatban legyen az egyházi életfolyamatokkal és a helyi gyü-
lekezettel. Az iskola közösségére is tekinthetünk úgy, mint egy gyülekezetre,
ahol van helye az imádságnak, az Isten elõtti közösség megélésének, az igehall-
gatásnak és a szentségek kiszolgáltatásának. Egy-egy jól megszervezett, tartal-
mában és módszerében aktuális és megszólító csendesnap, csendeshétvége, a
diáktársak közösségében átélt keresztség formálója a tanárok és a diákok hité-
nek, az iskola lelkiségének. Az istentiszteleti életre való felkészítésnek is hely-
színe a keresztény iskola. Ezt érthetjük tágabb összefüggésben úgy, mint az
„élet istentiszteletére” (Róm 12,1) történõ felkészítést, azaz a családi és ember-
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13 Szabó Lajos: A megerõsödés idõszaka és iránya – A protestáns nevelés és iskolaügy maradandó
és változó értékei. In: Lelkipásztor. 2000/2. 49. o. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 2000.
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társi közösségben, a hivatás betöltésében Istentõl kapott küldetésünk kutatásá-
ra, felvállalására és betöltésére történõ felkészítést. A szûkebb értelemben való
istentiszteleti életre való nevelés pedig ismertté és fontossá teszi a diákok életé-
ben a gyülekezeti közösséget, az istentiszteleti alkalmakat. Természetesen eh-
hez szükséges a vonzó gyülekezeti közösség, a mai tartalmi és formai keretek-
ben megtartott istentisztelet. A magyar protestantizmus történetében az egyházi
iskolák és gyülekezetek mindig szoros kapcsolatban voltak egymással. A jelen-
legi helyzetben is szükséges, hogy az iskolák „egyházközeli iskolák” legyenek,
igyekezzenek megtalálni helyüket és szerepüket a helyi gyülekezet és a magyar
evangélikus egyház életében. 

– Mennyire számítanak és számíthatnak a nevelési-oktatási intézmények a család neve-
lési munkájára, hátterére?

– Ma az a gond, hogy nincs társadalmi megegyezés az értékek tekintetében.
A „Ne lopj!” és az „Úgy lopj, hogy ne vegyék észre!” eltérõ értékrendet jelent.
A gyermek személyiségét az õt érõ szûkebb és tágabb környezeti hatások
együttesen alakítják. Ezek a különbözõ értékfelfogású közösségek sokféle, egy-
másnak gyakran teljesen ellentmondó értékrendet közvetítenek a gyermek felé,
aki így nehéz helyzetbe kerül. Vagy arra az értékrendre alapoz, amely valami-
lyen okból leghatékonyabban éri el õt, vagy nem alakít ki határozott értékren-
det, azaz könnyen befolyásolható.

Természetesen az lenne az ideális, ha a család, a nevelési intézmény és a
gyülekezet a keresztény értékrendet, annak értékeit vonzóan és örömtelien
megélve, együtt és következetesen képviselnék. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy ez
nem így van. A családok többsége eltávolodott ettõl az értékrendtõl, és a fo-
gyasztói társadalom értékorientációját követi. Ugyanakkor sokan, bár nem kö-
vetik, de értékként ismerik fel a keresztény értékeket, és vágyakoznak feléjük.
Így, az „ott legalább nem tanul rosszat” szülõi feltételezés alapján jut el nevelé-
si-oktatási intézményeinkbe egy megélt egyházi háttérrel nem rendelkezõ ta-
nulói réteg. Itt az a kérdés, hogy ez a más értékorientációjú környezet van-e
olyan hatással a gyerekre, hogy a szülõi ház felé is közvetítse és továbbítsa a ke-
resztény alapokat és életformát. A gyereknek nehéz ezt a helyzetet megélnie,
fõleg akkor, ha a szülõi háttér nem nyitott és befogadó. Gondoljunk csak arra,
hogy milyen nehéz lehet egy karácsonyi istentiszteletre egyedül elindulnia,
vagy a szülõket „rávenni” arra, hogy kísérjék el õt, ha ez az indulás és érkezés
nem tartozik az ünnep megélésének családi szokásához.

A nevelési folyamatban szükséges, hogy a nevelési intézmény és a szülõk
egymás partnereivé váljanak. Ha ez nem valósul meg, az „amit raktak délig, le-
omlik estére” helyzet alakul ki, amellyel sem a szülõ, sem az intézmény nem le-
het elégedett, és legjobban a gyerek számára hátrányos. Így ha a szülõ egyházi
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iskolába szeretné gyermekét járatni, akkor a nevelési intézménynek minél ha-
marabb tudatosítani kell benne, hogy ezáltal õ is megszólítottá válik, a nevelé-
si intézmény pedig valóban szólítsa meg a szülõket is! Sok nyílt napon elhang-
zik az érdeklõdõ szülõk felõl a kérdés: nekünk mit kell tenni? Számunkra mit
jelent, hogy gyermekünk egyházi iskolába jár? A válaszok megtalálásához
szükség van a helyi gyülekezet és a nevelési intézmény tudatosan átgondolt
együttmûködésére. A szülõk megszólítottsága is lehetõség arra, hogy akár
gyermekük óvodáján, iskoláján keresztül megtalálják a Krisztushoz és gyüleke-
zetéhez vezetõ utat. Tudom, hogy ülnek a soproni evangélikus templomban
olyan gyülekezeti tagok, akiket a gyermekük iránt érzett szeretet és felelõsség
vezetett az evangélikus Líceumba, és ebben a közegben maguk is rátaláltak
Krisztusra és gyülekezetére. Így már szülõk, nevelési-oktatási intézmény és
gyülekezet egymást segítve, együtt munkálkodhat a kapott, megõrzött és létre-
hozott értékek átadásán, tudva, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék
felülrõl, az Atya Istentõl származik (Jak 1,17).

bölcsesség – A Biblia azt az embert nevezi bölcsnek, aki „féli az Istent”. Istennel kap-
csolatban éli életét, számol Isten jelenlétével és cselekvésével, keresi életének he-
lyét Isten tervében, és Isten Szentlelkének segítségével elfogadja ezt és engedel-
meskedik Isten akaratának. Ezt fejezi ki a „bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”
ige is (Péld 9,10). 

keresztény értékrend – Olyan értékrend, amely Jézus Krisztus tanításán és életén, Is-
ten parancsolatain alapul és tájékozódik.

közoktatás – A közoktatás az óvodai, iskolai és kollégiumi nevelést és oktatást jelen-
ti, amely közoktatási intézményekben valósul meg. Ezek: az óvoda, általános isko-
la, szakmunkásképzõ iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú
mûvészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-ok-
tatási intézmény és a kollégium. 

nevelés – Az emberi személyiség kibontakoztatására, szocializációjára irányuló tuda-
tos és kölcsönös folyamat, amely segíti az egyén és közössége célkitûzéseinek
megvalósulását. Értékközvetítés és értékteremtés, amely az ember egész életén ke-
resztül tart. A nevelési célokat és folyamatot nagymértékben meghatározza az,
hogy milyen értékorientációkra, normákra és viselkedési módokra alapozzák.
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� Az emberrõl szóló keresztény tanításból kiindulva milyen nevelési alapelveket és
célokat fogalmazhat meg egy keresztény irányultságú pedagógia?

� Néhány gyakorlati példán keresztül mutassa be, hogyan vállalhatja fel mindennapi
életében egy nevelési-oktatási intézmény ezeket az alapelveket és célokat! 

� Miért vállalnak szerepet az egyházak a nevelés-oktatás területén?
� Mi a célja az evangélikus egyháznak iskolái fenntartásával?
� Mit jelent a minõségi nevelés-oktatás, és hogyan próbálják ezt megvalósítani az

evangélikus közoktatási intézményekben?
� Mi az evangélikus iskolák speciális jellemzõje, amely egyedivé teszi õket, megkü-

lönbözteti a más felekezetû iskoláktól?
� Mit értünk az „iskola spiritualitása” kifejezés alatt, és mit jelent ennek megteremtése

az egyes intézményekben?
� Mennyire számítanak és számíthatnak a nevelési-oktatási intézmények a család és

a gyülekezet nevelési munkájára, hátterére?
� Milyen hatása van, vagy lehet egy keresztény nevelési-oktatási intézménynek a csa-

ládok és a társadalom életére?

Evangélikus Iskola. Pedagógiai Szakfolyóirat. 1–4. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest.
2002.

Evangéliumi nevelés – Lélekben és igazságban. (Szerk: Jancsó Kálmánné, Kelemenné
Farkas Márta, Korzenszky Richárd) Bencés Kiadó. Pannonhalma. 1997. 

Frenyó Zoltán: Az erény tanulása és az erkölcsi nevelés. In: Vigilia. 2003/5. 330–337. o.
Gyapay Gábor: Kétség és remény közt. Evangélikus nevelés hajdan és ma. In: Credo.

1996/3–4. 19–24. o.
Iránytû – Kerekasztal-beszélgetés az egyházi oktatás helyzetérõl. In: Magyar Nemzet.

2002. május 18.
Kósa László: Protestantizmus és magyar mûvelõdés. In: Credo. 1993/3-4. 65–74. o.
Mácz István: Hétpecsétes könyv az élet. Szent István Társulat. Budapest. 2002.
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1. melléklet:
A Magyarországi Evangélikus Egyház közoktatási intézményei

KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK

KOLLÉGIUMOK
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Intézmény neve Székhely Alapítás éve14

Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) Budapest 1989 (1823)

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és
Kollégium (Líceum)

Sopron 1991 (1557)

Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Kollégium

Bonyhád 1992 (1806)

Deák téri Evangélikus Gimnázium Budapest 1992 (1823)

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza 1992 (1806)

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ –
Gimnázium

Gyõr 1994 (1564)

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Békéscsaba 1993 (1855)

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma
és Kollégiuma

Aszód 1994 (1727)

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Szakközép-
iskola

Sopron 1996 (1932)

Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Orosháza 1998 (1744)

Evangélikus Mezõgazdasági és Kereskedelmi Szak-
középiskola és Kollégium

Kõszeg 2001 (1899)

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai
Szakközépiskola

Miskolc 2001 (1928)

14 Azon közoktatási intézmények esetében, amelyeket az egyház az államtól visszavett, a vissza-
vétel idõpontja van jelezve. Zárójelben adom meg a tényleges alapítás idõpontját. Az idõpontok
az adott típusú közoktatási forma megindulását jelentik az intézményben.

Intézmény neve Székhely Alapítás éve

Luther Márton Kollégium Nyíregyháza 1992

Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium
és Kollégium

Bonyhád 1992

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium
(Líceum)

Sopron 1993
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ALAPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

ÓVODÁK

II. TEOLÓGIA A „TEMPLOM FALAIN BELÜL“ – KERESZTÉNY IDENTITÁS190

Intézmény neve Székhely Alapítás éve

Az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Gimnáziuma és
Kollégiuma

Aszód 1994

Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti
Kollégiumai – Középiskolás Kollégium 

Budapest 1994

Evangélikus Mezõgazdasági és Kereskedelmi Szak-
középiskola és Kollégium

Kõszeg 2001

Intézmény neve Székhely Alapítás éve

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ –
Általános Iskola

Gyõr 1992

Alberti Evangélikus Egyházközség Általános Iskolája Albertirsa 1993

Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Orosháza 1996

Evangélikus Általános Iskola Nyíregyháza 1996

Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola Sopron 1996

Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola Szarvas 2000

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Pápa 2001

Intézmény neve Székhely Alapítás éve

Evangélikus Keresztény Óvoda Várpalota 1990

Evagélikus Egyházi Óvoda Soltvadkert 1990

Szivárvány Evangélikus Keresztény Óvoda Nagytarcsa 1991

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ – Óvoda Gyõr 1991

Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája Albertirsa 1992

Celldömölki Evangélikus Egyház Keresztény Óvodája Celldömölk 1992

Evangélikus Egyházi Óvoda Tótkomlós 1992

Vásártéri „Napfény” Evangélikus Óvoda Szarvas 1993

Váci Evangélikus Egyházi Óvoda Vác 1994

Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája Albertirsa 1994

Hajnal Evangélikus Óvoda Orosháza 1995

Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvoda Szarvas 1997

Kisdeák Evangélikus Óvoda Budapest 1998

Evangélikus Óvoda Bakonycsernye 2000
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AZ EVANGÉLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TANULÓ DIÁKOK SZÁMA,
ÉS AZ EVANGÉLIKUS DIÁKOK ARÁNYSZÁMA15
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15 Evangélikus Iskola 2. alapján Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 2002.

Tanulói létszám Evangélikus tanulók
száma

Evangélikus tanulók
százalékos aránya

Óvodák 869 386 44,4

Általános iskolák 2141 851 39,7

Középiskolák 5340 1495 27,9

Kollégiumok 716 225 31,4

Összesen 9066 2957 30,6
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Többrõl van szó, mint hogy az ünnepnapok
megtörik a hétköznapok monoton világát.

Az ünneplés nem csupán egy-egy nagy
ünnepnap szokásaira és a ma is élõ

hagyományok ápolására terjed ki.
A vasárnapi istentisztelet ugyanúgy ünneplés

a keresztény életformában, mint a családi
vagy ünnepi alkalmak. Krisztus feltámadását

köszönti a vasárnap reggel, és figyelmeztet
arra is, hogy el ne feledjük a felgyorsult

idõben sem az Istennek szóló dicséretet,
hálaadást és köszönetet. 

Mit tudunk egy év ünnepeirõl? Mennyire
ismerjük az istentisztelet történetét és mai
szerkezetét? Gondolkodtunk-e már azon,

hogy amit mi kaptunk az ünneplés kultúrája-
ként eleinktõl, tovább megy-e a következõ

nemzedék életében? Lehet tanulni az ünnep-
lés módját és tartalmát. Érdemes kicsit

kutatni a sokszor annyira idegennek tûnõ
szertartások lényegét. A közös gondolkodás

megszeretteti velünk az istentiszteletet,
és alkalmassá tehet arra, hogy valóban

aktívan részt vegyünk benne.
Az ünneplés mindig új kezdet!
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Keresztény szimbólumok 

Szimbólum: hitvallás és titok

Amikor az elsõ keresztények életveszélyben voltak hitük miatt, egy ismeret-
lennel való találkozáskor halat rajzoltak a homokba. A hittestvérek ráismertek
egymásra a hal rajza alapján, aki pedig veszélyt jelentett volna rájuk nézve,
nem értette, hogy ez az egyszerû kép szívük, hitük közepét foglalta össze: Jé-
zus Krisztus Isten Fia Megváltó. (E görög nyelvû mondat szavainak kezdõbe-
tûit összeolvasva ugyanis a „hal” szó görög megfelelõjét kapjuk.)

Egy egyszerû ábra, egyetlen vonal, még egy kisgyerek is képes lerajzolni –
mégis mennyi mindent elmond. A szimbólumok legfontosabb jellemzõje ép-
pen ez a tartalmi gazdagság. Több van bennük, mint ami elsõ látásra feltûnik.
Túlmutatnak önmagukon, ezért a nézõ, az értelmezõ egész világokat fedezhet
fel bennük élettapasztalatai, élményei, olvasmányai és az emberiség közös
kulturális kincsei hátterén. Egy-egy szimbólum, mint az említett hal is, felfed,
elárul, színt vall. Nem véletlen jelöli ugyanaz a görög szó a hitvallást, mint a
jelképet. Ugyanakkor minden szimbólum titokzatos is. A sok jelentésárnyalat,
a sokféle különbözõ értelmezési lehetõség között az ember kicsinek érzi ma-
gát. Tudja, hogy bármilyen sok szirmát bontja is ki egy-egy jelképnek, mindig
marad valami, amit (még) nem lát, hall, érez. Elmesélés és elrejtõzés a jelképek
két fontos jellemzõje. Nem birtokolhatjuk õket, nem ismerhetjük ki õket, de ki-
vételes pillanatokban akár egészen közel is kerülhetünk ahhoz, amire utalnak,
s amit meg szeretnének osztani velünk. Éppen ez a tulajdonságuk teszi alkal-
massá a jelképeket arra, hogy Istenrõl mondjanak el valamit. Õt sem tudjuk
megismerni, megérteni teljesen, mégis közel kerülhetünk hozzá váratlanul
(2Móz 33,12–23).

Nem csak keresztény szimbólumok léteznek, és a következõkben keresztény
szimbólumként bemutatott képek sem csupán keresztények számára mond-
hatnak valamit. Nagy részük õsi és minden kultúrában megtalálható. Jelen-
tésük a kereszténységben nem teljesen új ezekhez képest, viszont többletjelen-
tést, új dimenziót kaptak, amikor Jézus Krisztusra, esetleg az Atyára vagy a
Szentlélekre vonatkoztatták ezeket elõdeink. 

Szimbólumokkal vannak teli a képzõmûvészet alkotásai, énekeink, templo-
maink, ünneplési szokásaink. A következõkben bemutatott szimbólumok kö-
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zül a legtöbbel a keresztény ünnepek kapcsán találkozhatunk, az utolsó pedig
az emberi életút alapképe. 

A Nap

Az emberi, állati és növényi élethez elengedhetetlen a Nap fénye, melege. Ami-
kor korai kultúrákban a napot tisztelték legfõbb istenként, akkor egyúttal azt
is megvallották: van egy hatalom, amely nélkül nem tudnánk élni, amelynek
jóindulatától függünk, s amelynek mindenünkért köszönettel tartozunk. Az
Ószövetség teremtéstörténete már megfosztja a Napot isteni tulajdonságaitól,
s Jahvét teszi a helyébe, aki azonban több, mint napisten (1Móz 1,14–19). Isten
arcát senki sem láthatja – még Mózes, a kiválasztott sem! –, különben meghal-
na az ember (2Móz 40,34–35), ahogyan a Napba sem szabad nézni, különben
megvakulunk. Éjszaka tûzoszlopban vezeti népét a pusztai vándorlás idején,
megjelenéseikor villámlik, és tombolnak az elemek (2Móz 13,21–22; Jóel 2,10–11).
Isten ügyel arra is, hogy igazságosság uralkodjon a földön, ezért ad törvénye-
ket, és szól egy végsõ ítéletrõl, amelyben minden kiderül az emberek cseleke-
deteirõl (2Kor 5,10; Mt 25,31–46). Ebben is hasonlít a Naphoz, melynek sugarai
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mindenhova elérnek, „mindent látnak” (Zsolt 139,7–12), s égetni, pusztítani is
képesek. 

Ezek a gondolatok az Újszövetségtõl sem idegenek. Krisztus, a világosság
eljött a sötétségbe, de az nem fogadta be õt (Jn 1,1–5) – írja János evangélista,
aki különösen szívesen nevezi Jézust fénynek, világ világosságának (Jn 8,12).
Bizonyára ennek is köszönhetõ, hogy Jézus születésére éppen december 25-én
emlékezünk, amikor az éjszaka a leghosszabb, s ami után egyre rövidül a sö-
tétség. Jézus, a világosság születése még a sötét éjszakát is világossá teszi –
árulja el nekünk a szimbolikus idõpont. 

De nemcsak a karácsony, hanem a húsvét is tartogat párhuzamokat Jézus és
a nap között. Halálakor elsötétült az ég néhány órára (Lk 23,44–46). A napfo-
gyatkozás jelensége egészen addig rendkívül ijesztõ volt az emberek számára,
amíg annak tudományos magyarázata nem volt ismert. Attól féltek, hogy az
Isten (Napisten) haragszik az emberiségre, ezért takarja el arcát elõlük, ami sö-
tétséget okoz a Földön. (Isten haragjának érzékeltetésére az Ószövetség is
többször használja az „eltakartad arcod elõlünk” fordulatot. L. Zsolt 44; 25) A
Jézus halálakor beállt sötétség legalább kétféleképpen értelmezhetõ. Egyrészt
kontrasztot képez karácsonyhoz képest, amikor a sötét éjszakában csillag
gyúlt ki. Másrészt pedig arra utal, hogy az emberiség bûnössége ebben az egy
pillanatban összesûrûsödött, hiszen azóta is vallják a hívõk: miattam halt meg,
az én bûneimet is hordozta Jézus, én is ott voltam a „feszítsd meg”-et kiáltók
tömegében, én is elhagytam és elárultam õt. Hiszen éppen ezért mondhatjuk
aztán, hogy nemcsak a rossznak voltunk részesei, hanem annak a jónak is, ami
ezután következett: a megváltásnak, a feltámadásnak, az új életre kelésnek
(Róm 6,4–5). Az egész emberiség Istentõl való távolsága, az emberi gonoszság
és Isten haragja fejezõdik ki a péntek esti napfogyatkozásban. Ez a sötét azon-
ban nem tart örökké, hiszen húsvétvasárnap, amikor az asszonyok a sírhoz
mentek, virradatra már megtörtént a csoda. Ahogyan a nap este lenyugszik,
általunk láthatatlan helyre megy, de reggel újra feltûnik a horizonton, úgy ke-
rült Jézus a sírba, s mire a világ felébredt, Jézus is feltámadt. A párhuzam annál
is inkább izgalmas, mert egyes mítoszok szerint a nap este egy barlangba bújik
el, s Jézus sírja is barlang volt. (Sõt születését is barlangistállóban képzeljük el,
hiszen a világ világossága nem is jöhet elõ máshonnan, mint saját maga töké-
letes ellentétébõl, egy sötét és nyirkos barlangból.) A barlang száját pedig kör
alakú kõ fedte, mely szintén napszimbólum (Lk 23,55–24,12).

A glória, amellyel Jézust és a szenteket ábrázolják, szintén a nap ragyogását
idézi. Jézus dicsfénye azonban más, mint a többi szenteké: gyakran sugárko-
szorú 12 vagy 11 sugárral – 12 tanítvány volt, illetve Júdás árulása után csak 11
–, máskor négy részre osztja egy kereszt. A kereszt és kör együtt szintén gaz-
dag jelkép: a négy világtájra utal, hiszen a tájékozódás eszköze kezdetben a

Keresztény szimbólumok 197

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 197



nap járása volt a hétköznapi emberek számára is. Ahogyan a nap járásához
igazították a régiek életritmusukat, útirányukat, úgy vallja a keresztény ember
Krisztust és tanítását élete iránytûjének, fényének, mely tájékozódási pont,
bármilyen sötét is a bennünk és körülöttünk lévõ világ.

A hétköznapi keresztény életben is találkozhatunk Jézus napjelképeivel,
amikor gyertyát gyújtunk adventben vagy csendes perceinkben, amikor Jézus
testét, a kerek ostyát vesszük, rajta a három betûvel (IHS = Jézus az emberek
Megváltója), a kereszttel s néha még a napsugárral, vagy ha belépünk egy
templomba, amelynek oltára kelet felé van tájolva, s a délelõtti nap besüt az ol-
tár feletti rózsaablakon ,hirdetve Jézus gyõzelmét a sötétség felett. 

A kereszt

A kereszt, amelyet ismerünk, amely templomainkat, esetleg szobánk falát dí-
szíti, nem hasonlít túlságosan arra az eszközre, amelyen Jézust kivégezték. A
mûvészek nem azért változtatták meg a formát vagy éppen Jézus keresztre fe-
szítésének képi ábrázolását, hogy megtévesszenek bennünket, hanem azért,
mert valami fontosat, saját hitüket adták át, vallották meg festményeikben,
szobraikban. 
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Közelebb kerülünk a kereszt jelképének megértéséhez, ha végiggondoljuk,
hogy hétköznapjainkban hol jelenik meg a keresztalak. Útkeresztezõdések, közle-
kedési csomópontok a városban és keresztutak a két település közötti senkiföldjén vagy
az erdõben. Ezeken a helyeken összpontosítanunk kell, döntés elõtt állunk,
utunk iránya megváltozhat. Egyben veszélyek is leselkedhetnek ránk. A nép-
hit ezeket a veszélyeket megszemélyesítette, s démonok, gonosz szellemek,
boszorkányok tartózkodási helyének vélte a keresztutakat, melyek ellen leg-
jobb védekezés egy kereszt vagy feszület felállítása. Ilyeneket még ma is sok
helyen találunk földutak mentén. Aki nem hisz a démonokban és gonosz lé-
nyek létezésében, az is átérezheti, hogy sok múlhat egy-egy útkeresztezõdés-
ben a döntésen – konkrét utazáskor és az életút összefüggésében is. Fõleg éle-
tünk nagy fordulópontjain érezhetjük át, hogy a döntés elõtti idõ kísértésekkel
teli. Valami vonz a könnyebb, az egyszerûbb felé, ami ugyan nem mindig a
rossz irány, de sokszor az. Célunk eléréséhez próbatételekben megerõsödött
akarat, elszántság, vágy és remény szükséges, ezért kapcsolódik össze a köny-
nyebb út és a kísértés fogalma az útkeresztezõdésekkel kapcsolatban. Jézus ke-
resztje, halála is hasonló döntés elé állítja az embert. Nem mehetünk tovább
ugyanúgy, mint addig. A szeretettel és az áldozattal való találkozás kapcsola-
tainkban megállásra és mérlegelésre késztet: elfogadjuk és viszonozzuk, vagy
elutasítjuk és hidegek maradunk? A Krisztussal való kapcsolatunk sem külön-
bözik ebben a tekintetben a többitõl. 

KEZÉT ÖLELÉSRE TÁRÓ EMBER
Az ölelés mozdulata kifejezi, hogy a másik fontos számunkra, és hogy fonto-
sak vagyunk az ölelõ számára. Aki ölel, kiszolgáltatott, mert testének nagy fe-
lületét fordítja a másik felé, megnyílik elõtte. Az ölelés mozdulata egyben kor-
látoz is: a nyitott kezek egy ember köré fonódnak. Jézus, aki életében legalább-
is képletesen sokakat magához ölelt, a kereszten a minden személyre kiterjedõ
szeretetet is megmutatta. A keresztgerendák eget és földet, jobb és bal oldalt
kötnek össze. Nincs határa, korlátozása annak, ami történik. Jézus szenvedése,
halála és feltámadása a világon élõ minden valaha élt ember életére hatással
van, még ha nem is tudnak róla.

PLUSZJEL A MATEMATIKÁBAN
Jobban vonzódunk hozzá, mint a mínuszhoz. Jobban szeretjük a többet, mint
a kevesebbet. Ha valami plusz van egy dologban, örülünk neki. Ha hiányzik
valami, ha mínuszban vagyunk, csalódottságot érzünk. A hiányérzet mégsem
szükségszerûen rombol. Tovább is vihet, vágyat ébreszthet a teljesebb iránt. Jé-
zus keresztje elsõ látásra a pluszjel megcsúfolása. Hogyan lehetne jó egy ki-
végzõeszköz, egy ember halála? Az egyenlõ szárú görög kereszt mégis plusz-
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jelhez hasonlít, nem véletlenül. Az önmagát a világban fenyegetõen egyedül
érzõ, valódi, örök beszélgetõtársat keresõ és eredetét, célját kutató ember a Fel-
támadottban megtalálhatja hiányának betöltõjét, a vágyott teljességet. 

A kenyér és a bor

Az úrvacsora sokféle értelmezése ismeretes: bûnbocsánat, megbékélés haragosok
között, láthatatlan kapcsolat az egyház távol élõ és már elhunyt tagjaival, közös-
ség megélése saját gyülekezetünkben, erõ merítése a hétköznapok feladataihoz,
különösképpen Isten országa hirdetéséhez, emlékezés Krisztus szenvedésére,
hogy el tudjuk viselni a ránk mért szenvedést. A két jegy, a kenyér és a bor szim-
bolikájának kibontása tovább gazdagíthatja az úrvacsora-értelmezésünket.

A kenyér a mi éghajlati viszonyaink között alaptáplálék. Bár finommá teszi
vaj, sajt vagy szalámi, azok önmagukban mégsem lakatnak jól. Valami körülír-
hatatlan szentség tapad hozzá a hétköznapokban is: kenyeret kidobni régebben
tabunak számított, s ma sem szívesen tesszük. A leejtett kenyeret faluhelyen,
ahol a családok a búzamag elvetésétõl figyelemmel kísérték keletkezését, meg
kellett csókolni, és bocsánatot kérni tõle. A kenyér megszegése esemény, hi-
szen az asztal körül ülõk egy közös veknibõl kapnak egy-egy karéjjal, ami kife-
jezi összetartozásukat. 
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Ugyanakkor Lutherrel együtt a mindennapi kenyér kifejezés alatt nemcsak
a kenyérre gondolunk. Éhezni lehet igazságra, szeretetre, otthonra, családra,
békességre, lehetõségekre – s ezek semmivel sem kevésbé fontosak a beteljese-
dett élethez, mint a kenyér az életben maradáshoz. A kenyér vagy az ostya vé-
telekor azonban az is eszünkbe juthat, hogy a föld sok lakójának még a bõsé-
ges kenyéradag is csak vágyálom, míg mi a rávalók sokaságából válogatunk a
szupermarketek színes polcai elõtt. 

A bor magyar emberként egyik nagy büszkeségünk. Egyike azon klisék-
nek, amely miatt nem érezzük magunkat kínosan. Régen lakomák itala, véde-
lem a fertõzések ellen, amelyeket a víz tartalmazhatott, ma baráti társaságok,
vidám esték feltétlen tartozéka, a bõség, életigenlés kifejezõje. Emellett létezik
a másik oldal: aki nem tart mértéket az ivásban, azt kifordítja önmagából. A
bort hamisítják és vizezik, ezzel hitelét rontják és bosszankodást okoznak az
ínyenceknek. Az egyház azonban a sötét oldaltól sem riadt vissza, és a legszen-
tebb étkezés, az eukharisztia itala mégis a bor lett. Az úrvacsora ugyanis öröm,
hálaadás, elõre- és betekintés a ráncok nélküli világba, az Istennel való zavar-
talan közösségbe, s mint ilyenhez illik a vidámságra, felszabadultságra hangoló
bor. A bornak illata, színe és sûrûsége van, biztathatja ez azokat, akik egyáltalán
nem éreznék jól magukat egy steril, fehér, íztelen és szagtalan mennyország-
ban, ahol végtelenített énekkari próba folyik – ahogyan azt néha sugallják ké-
pek vagy tanítások. Isten igent mond az életre, s ebben az igenben van alapja
minden felszabadult örömnek, másrészt ez a kulcsa annak is, hogy ne kelljen
elmenekülni abba a jótékony homályba, amit a túl sok ital ad. 

Kenyér és bor közös jellemzõje, hogy mindkettõ hosszú folyamaton megy
keresztül, míg asztalunkra kerül. A búzamagot megõrlik, a szõlõszemet megta-
possák, s miután a felismerhetetlenségig megváltoznak, lesznek azzá, amit isme-
rünk és szeretünk. Arra emlékeztetnek, hogy Jézusnak is szenvedéseken kellett
keresztülmennie, meg kellett töretnie megváltásunkért, életünk beteljesüléséért
(Jn 12,24–25). Kenyér és bor ezenkívül arra is emlékeztet bennünket, hogy a
keresztény élet lényege önmagunk másokkal való megosztása, a mások szük-
ségére adott válasz, a másik szemével való nézés, segítségnyújtás mások fáj-
dalmának hordozásában. „Közülünk senki sem él önmagának” – írja Pál apos-
tol (Róm 14,7), ha pedig Krisztusnak élünk, akkor mindazokért is, akikért õ élt.

A víz

Ha két ember belép egy templomba, rögtön lehet látni rajtuk, hogy melyikük
katolikus, melyikük protestáns. A protestáns elindul a padok felé, megkeresi a
helyét, egy pillanatra állva marad, esetleg fejet hajt, majd leül. A katolikus sze-
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mével azonnal keresni kezdi a bejárat közelében a szenteltvizes medencét, s ha
talál, kezét belemártja, az oltár felé fordulva keresztet vet és térdet hajt, s csak
ezután foglal helyet. Mi történik ilyenkor? 

A néhány csepp víz a keresztség eseményére emlékezteti a hívõt, arra a
szentségre, amelyben mindenki csak egyszer részesülhet, s amire legtöbbünk
nem is emlékszik, hiszen gyermekként élte át. Mégis fontos, mint ahogy általá-
ban fontos minden élet kezdete. A keresztség két értelemben kezdet. Egyrészt
mert Isten befogadja egyházába és szeretetközösségébe a megkereszteltet, még
mielõtt az ember bármit is megtenne érte. Másrészt az ember maga is újat
kezd, megtisztul ebben a szeretetben, képletesen a keresztvízben megfürödve. 

A keresztelés szertartása a kereszténység kezdeti szakaszában sokkal „vize-
sebb” volt, mint ma evangélikus egyházunkban. Sõt más megtisztulási, meg-
térési mozgalmak, például Keresztelõ Jánosé, sem riadtak vissza az újjászület-
ni vágyó, a bûnbánó alapos vízbe merítésétõl, szó szerinti megfürdetésétõl (Mt
3,5). A folyóba vagy a medencébe való lemerülés, amikor a jelöltnek még a feje
is víz alá kerül néhány pillanatra, a víz kettõs jelentésére irányítja a figyelmet.
A víz képes pusztításra. Az ár elsodor és megöl mindenkit, aki nem elég erõs
szembeszállni vele. Ugyanakkor tisztít és életet is ad. A keresztelés során jel-
képesen elõször meghal az ember korábbi életének, a bûnnek, amely nem elég
erõs, hogy Isten szeretetét legyõzze. Azután megtisztulva, immár új ember-
ként támad fel, hiszen aki már közel volt a halálhoz, az sosem lesz ugyanaz,
mint elõtte volt (Róm 6,1–11; Zsolt 51,4). 

A víz nem csak a templomban sokrétû jelkép. Hétköznapi beszédünk is tele
van vizes képekkel. Amikor kibékülünk valakivel, tiszta vizet öntünk a pohár-
ba. Amikor nem ér semmit valakinek a segítsége, azt mondjuk, ettõl nem va-
gyunk kinn a vízbõl. Amikor elvesztettük az uralmat a problémáink felett, ak-
kor átcsaptak fejünk felett a hullámok. 

De a víz nemcsak tiszta formában van jelen életünkben, hanem úgy is, mint
pocsolya, sár, iszap, savas esõ, mérgezett víz. Ezek a tapasztalatok az egész
emberiség tapasztalatai. Sokszor hangulatokat, érzelmeket is kifejeztek a víz
különbözõ képeivel. Ebbõl a szempontból figyelemre méltóak a zsoltárok és a
magyar irodalomból József Attila költészete (Zsolt 23,2; 36,10; 42,8; 65,10;
69,2–3.15–16).

Amikor az Isten országáról vagy az új Jeruzsálemrõl szóló bibliai szövegek
(Jel 22,1-2) az élet vizérõl, a Templomból kiinduló tiszta folyóról beszélnek, ak-
kor reményt is adnak nekünk, hogy van egy dimenzió, amelyben a víz nem fe-
nyeget, pusztít, lehúz és mérgez, mint itt és most oly sokszor, hanem életet ad,
megújít és szomjat olt. Ebbe a dimenzióba ad betekintést a keresztség, s erre
emlékeztet mindenkit a katolikus templomok elõterében elhelyezett medence,
mely nemcsak a katolikusokat hívja a megújító rituáléra. 

III. KERESZTÉNY ÜNNEPEK A MODERN VILÁGBAN202

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 202



A tûz

A vízhez és a borhoz hasonlóan a tüzet is ismerjük barátságos és barátságtalan
oldaláról. Melegít, fényt ad és a vándort megóvja a vadállatoktól, ugyanakkor
füstjével megfojthat, és amihez hozzáér, hamuvá lesz. A tûz keresztény szim-
bolikája is megõrizte ezt a kettõsséget. 

Elsõsorban a Szentlélek jelképe – akit szelíd galamb képében is szoktak áb-
rázolni! –, mivel Az apostolok cselekedetei leírása szerint, mikor a tanítványok
megkapták szolgálatukhoz a Szentlelket, fejük fölött lángnyelvhez hasonló je-
lenséget lehetett látni (ApCsel 2,1–4). Hogy a lángnyelvek itt szimbólumok, az
elsõ látásra is felfedezhetõ, azóta ugyanis valószínûleg senki sem részesült a
Lélekben ugyanígy, lángok kíséretében. A tûz arra utal itt, amire a küldetés be-
töltéséhez szükségük van az apostoloknak: bátorságra, lelkesedésre, élõ hitre,
mégpedig mindezekre nem szalmalángként, hanem tartósan. Ha tûzjelenség
nem is kapcsolódik ma a Szentlélek tapasztalásához, egyetlen mai tanítvány
sem lehet meg a tûz képe mögött rejtõzõ hozzáállás nélkül.

A tüzet õrizni kell, táplálni. Nemcsak a „tüzes ünnepekkor”, azaz pünkösd-
kor és reformációkor, hanem mindennap. A Lélek ott fúj, ahol akar – írja János
evangélista (Jn 3,8), de az egyház ebbõl a mondatból nem arra következtetett,
hogy tétlenül várjuk megjelenését. Ellenkezõleg: a liturgia és az egyes hívõk
imádsága is a Szentlélekért való esedezés. 

A keresztény misszió szégyenfoltjai azok az idõk, amikor az evangéliumból
tûzvész vált, melyben gazdag kultúrák és tudást keresõ könyvek égtek el. A
tanítványok feje fölötti kis lángnyelvecskék (ApCsel 2,3) taníthatnak bennün-
ket a mértéktartásra. Nem mondhatunk ítéletet mások felett, nem pusztíthat-
juk el õket pusztán másságukért. Ha szükség van erre, akkor megtörténik a mi
közremûködésünk nélkül is, hiszen az utolsó ítéletet is sokszor nagy tûzként
képzelték el. Ezen kell átjutni mindenkinek, hiszen a lángok elpusztítják a fát,
a szalmát, viszont megmarad benne az arany, a legkülönlegesebbnek tartott
fém. Ennek analógiájára elpusztul minden földhöz kötött érték és törekvés, s
megmarad a „mennyei kincs”, az igazi érték. 

A labirintus

Vannak emberek, akik soha nem jutnak Fantáziába – mondta Korándi úr –, és vannak,
akiknek sikerül, viszont örökre ott maradnak. És akadnak egyesek, akik eljutnak Fantá-
ziába és vissza is térnek onnan. Úgy, mint te. És ezek hoznak gyógyulást mindkét vi-
lágnak. (Michael Ende: Végtelen történet)
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A labirintus olyan folyosórendszer, melynek külsõ falai kör-, négy- vagy sok-
szög alakban futnak, s a folyosók úgy helyezkednek el, hogy az egyetlen bejá-
rattól a középig a lehetõ leghosszabb utat lehessen megtenni. Nem találhatóak
benne útkeresztezõdések, tehát a labirintust bejárónak nincs irányválasztási
lehetõsége. Ebben különbözik az útvesztõtõl, melynek célja nem a középig ve-
zetõ út tudatos bejárását lehetõvé tenni, hanem összezavarni a benne járót,
megtéveszteni a zsákutcák és önmagukba visszatérõ ösvények sokaságával. 

A középkori katedrálisok padlózatán, sokszor egészen közel a fõbejárathoz
vagy egy kis kápolna bejáratához, gyakran találhatunk labirintusokat. Erede-
tileg minden bizonnyal nagy szerepük volt a húsvéti feltámadási ünnep litur-
giájában, ugyanis a pap a labirintus útvonalához illeszkedõ örömtáncot járt, s
eközben labdát dobált. Mire volt jó ez a bohóckodás? – kérdezhetjük értetlen-
kedve. Valóban, ha csupán a mozdulatokat nézzük, gyerekes viselkedés egy
komoly, tekintélyt parancsoló öltözetû paptól a labdázós-táncolós misekezdés.
Sejthetõ, hogy minden gesztusnak, minden lépésnek célja és értelme volt,
mégpedig az ünnep tartalmával szoros összefüggésben. A labda szerepét az
eddigiek alapján könnyedén felismerhetjük. Krisztus, a Nap, leszállt a láthatat-
lan világba, és feljött onnan, hogy már minket se nyeljen el az örök sötétség. A
labda a Nap, mely, ha le is esik, újra magasba emelkedik. A labirintus útvona-
lához illeszkedõ tánc ugyanezt fejezi ki másképp. 

Aki ugyanis belép egy labirintusba, az útra kel egy cél felé. Elõször azt hi-
szi, könnyen és akadálymentesen halad, viszi a lendülete. Aztán egy ponton
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falba ütközik, irányt kell változtatnia. Ez ijesztõ, mert úgy tûnik, hogy a célhoz
nem közelebb kerül, hanem távolodik tõle. Ráadásul belsõ zavart is okozhat a
fal: „Eddig azt hittem, jó irányba tartok. Talán felül kell vizsgálnom eddigi el-
képzeléseimet helyesrõl és helytelenrõl?” Mivel idõrõl idõre falak követ-
keznek, mégpedig a célhoz közeledve egyre gyakrabban, tudatosságra inspirál
a labirintus folyosóján való járás. Végül eljön a közép, a cél, amiért útra kelt a
vándor. Kétségkívül eljön, hiszen a labirintus lényege épp ez: nem lehet elté-
vedni benne. Középen meg lehet állni, örülni a megtalált lényegnek. De nem
lehet ott maradni, el kell indulni kifelé ugyanazon az úton, amelyen bejött.
Mégsem lesz teljesen ugyanaz az út, hiszen már mögötte a közép tapasztalata,
élménye. Megváltoztatta az úton járás, s átalakította a közép. A hosszú és sem-
mivel sem könnyebb kifelé vezetõ út után meglátja az ajtónyílást, ami kiviszi
a labirintusból. 

Mi köze ennek az útnak húsvéthoz? Jézus útja éppúgy nem volt könnyû és
egyértelmûen célra mutató, mint a labirintusjáróé. Ugyanakkor benne volt a
meghatározottság: amikor rálépett a feltétlen szeretet útjára, s ezzel szembeke-
rült a kényelmes kegyességgel, akkor egyúttal kijelölte a pályát is, ami a halá-
lához vezetett. Tanítványai nem értették, miért van erre szükség. Számtalan-
szor kérdezték, miért éppen ezen az úton, miért nem másikon segít rajtuk? A
szenvedésrõl szóló jövendöléseket hallgatva még Péter is ellenkezett (Mt
16,21–23), a kortársak nagy része pedig a békés fellépés helyett harcot várt Jé-
zustól. Ezek voltak azok a pontok, amikor a labirintus falával találta magát
szemben Jézus. Életének utolsó napján – a célhoz közeledve – volt a legérthe-
tetlenebb, a legzavarosabb a történet, ekkor már majdnem teljesen egyedül
hagyták követõi. Halála kudarcnak tûnt. Az a halál, ami a labirintust járva ép-
pen a közép, a cél, a lényeg! És ami egyúttal szûk is, tehát a pozitív vonáshoz
negatív is társul. „Alászállt a poklokra” – áll az Apostoli hitvallásban. De nem
maradt ott, a közép szorongatásában, hanem feltámadt. Másképp: elindult a
labirintusban a visszafelé vezetõ úton. Nem úgy, mint azelõtt. Más lett a teste,
nem ismerték fel régi barátai (Lk 24,36–40). Nem kötötte tér és idõ (Jn 20,19).
De õ volt, kétségtelen, és ugyanazokhoz az emberekhez lépett oda útjukon,
akikkel azelõtt is együtt vándorolt. Ugyanõ volt, és mégis más. Több lett, emi-
att tud minket is magával ragadni. A hívek, akik még értették a labirintus
szimbolikájának nyelvét, a feltámadási misén, még mielõtt egy szót is szólt
volna a pap, táncában és labdajátékában mindezeket és talán még többet is
megértettek, átéreztek.

De nemcsak a nagyhét, húsvét történetét értelmezhetjük labirintus-törté-
netként. A labirintus életünk szimbólumává lehet, a célkeresés, az úton járás,
az eközben végbemenõ változások és a közép megtalálása utáni felszabadult-
ság és felelõsség szimbólumává. Az sem biztos, hogy csak egyetlen labirintu-

Keresztény szimbólumok 205

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 205



sunk van. Lehet, hogy több kicsi egymás utáni bejárása a feladatunk. És lehet,
hogy valaki ezt még kevésnek találja, hiszen a labirintus egyetlen útja nem szól
arról, milyen sokszor kerülünk valódi választás elé életutunkon. Aki azonban
Jézussal vándorló keresztényként a labirintus képén keresztül keresi önmagát,
annak segítséget jelenthetnek a következõ kérdések:

Hol vannak az életemben egyenes szakaszok?
Hol vannak az életemben fordulópontok? Hogyan viszonyulok ezekhez?
Hol éreztem, hogy életutam kusza, átláthatatlan?
Mi felé tartok? Mi van életem közepén?
Kik kísérnek utamon? Kik és milyen események határozzák meg fejlõdése-

met?

� Hogyan hatnak rám helyzetek, melyekben nem szükséges mindent pontosan ki-
mondani, mert félszavakból, mozdulatokból is megértem magam a másikkal? 

� Hogy érzem magam, amikor titokzatos és számomra értelmezhetetlen helyzet elõtt
állok vagy mondatokat hallok?

� Milyen jelképek találhatóak a saját szobámban, lakásomban, életteremben? Miért
helyeztem el õket? Mit idéznek föl?

� Ha nem ember lennék, milyen állat, növény és tárgy lennék? Miért? Mi nem lennék
semmiképp? Miért?

� Milyen jelképek és „szertartások” tartoznak családi ünneplési szokásainkhoz? (Pél-
dául születésnap, karácsony, húsvét, szilveszter.)

� Milyen szimbólumok találhatók meg a templomban, ahova leggyakrabban járok,
vagy ami legközelebb áll a szívemhez? 

� Milyen szimbólumok fordulnak elõ leggyakrabban álmaimban?

Doppelfeld, Basilius (OSB): Szimbólumok 1–3. (Bencés Lelkiségi Füzetek) Ben-
cés Kiadó. 1998.

Ende, Michael: A végtelen történet. Európa Kiadó. Budapest. 1996.
Jankovics Marcell: A Nap könyve. Csokonai Kiadó. H. n. 1996. 
Vanyó László: Az ókeresztény mûvészet szimbólumai. Jel Kiadó. Budapest. 2000.
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Mirõl szólnak az ünnepek?

A 100 éve született Jánossy Lajos professzor emlékének

Az idõ és az ünnep

Az idõ meghatározza életünket. Keretet és ritmust ad neki, függünk is tõle. Az
idõ tagolt idõ, maga a természet rendje tagolja. Egy hét alatt hétszer fordul meg
tengelye körül a Föld. A holdtölték között körülbelül egy hónap telik el. A nap
mozgásának nyomán tagolhatjuk életünk folyását évekre. Mindezek meghatá-
rozzák istentiszteleti életünket, amelynek egy-egy eleme épp az elõbb említett
tényezõkhöz igazodik. Hetente legalább egyszer tartunk istentiszteletet. Bizo-
nyos ünnepek – húsvét és az ahhoz kapcsolódóak – a hold járásához alkalmaz-
kodnak, mások – karácsony és a hozzá kapcsolódók – a nap által meghatáro-
zott módon ismétlõdnek évente. 

Az idõ múlását köznapi értelemben a kronosz fogalom írja le, utalva a szün-
telenül elõrehaladó, könyörtelenül múló idõre. Ezzel szemben a kairosz bibliai
fogalom, arra utal, hogy Isten az idõnek is Ura. A teremtõ helyezte az embert a
múló idõbe, és õ teremt számára alkalmakat, megszentelt pillanatokat, õ adja a
„kegyelem idejét”.

A hetekre, hónapokra, évekre tagolt idõ periodicitását többek között az teszi
érzékelhetõvé, hogy nem minden nap ugyanolyan. Vannak hétköznapok és
vannak ünnepek. 

A kiemelt nap, az ünnep léte az ember elemi igénye. Hafenscher Károly belsõ
(megállás, változatosság, közösség, öröm, a teljesség utáni vágy) és külsõ igény-
rõl (a világegyetem rendjének és a biológiai létnek meghatározó volta, a kisebb
közösség és a társadalom szokása, elvárása) beszél, valamint felülrõl jövõ mo-
tivációról, arról, hogy az ünnep a világ rendjébõl származik, a Biblia tanúsága
szerint Isten rendelte el és ajándékozta az embernek.1

A következõkben ezekrõl az ünnepekrõl esik szó. Írásunk nem térhet ki a
részletekre, csak a fõbb vonalakat, nagyobb összefüggéseket tárgyalja, röviden
utalva egy-egy ünnep, ünnepkör kialakulásának történetére, a mai evangélikus
gyakorlatára és az ökumenikus összefüggésekre. A téma iránt behatóbban ér-
deklõdök számára bõséges olvasnivalót kínál az irodalomjegyzék. 

1 Vö. Hafenscher. 1995. 123–127. o.
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A hétköznapok és a vasárnap

A kereszténység legsajátosabb üzenete Krisztus kereszthalála és feltámadása.
Ebben foglalható össze hitünk lényege. Pál Korinthusiakhoz írott levelének 15.
fejezetében elemi erõvel ír errõl: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiá-
bavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.” (1Kor 15,14) Majd ké-
sõbb: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk.” (1Kor 15,19)

Krisztus feltámadása a hét elsõ napjához, a vasárnaphoz kapcsolódik (Mt
28,1–6). A hét elsõ napján jelent meg a Feltámadott tanítványainak, egy héttel
azután Tamásnak is (Jn 20,19 és 26). A hét elsõ napjára esett az elsõ pünkösd is
(ApCsel 2,1). Nyilvánvalóan ezzel magyarázható, hogy Az apostolok cseleke-
deteirõl írott könyv tanúsága szerint az elsõ keresztények leggyakrabban a hét
elsõ napján ünnepelték az úrvacsorát (ApCsel 20,17). A Jelenések könyve (Jel
1,10) pedig már úgy említi a hétnek ezt a napját, ahogy azután görögül és lati-
nul is elterjedt, és ahogyan magyarul is jól ismerjük: Kyriaké, dominica – az Úr
napja.2

Annak, hogy istentiszteleteinket vasárnap tartjuk, és hogy a kereszténység
számára a vasárnap kiemelt jelentõségû, legmélyebb oka tehát a Krisztus feltá-
madására való emlékezés, annak újra és újra átélése és továbbadása. Máskép-
pen fogalmazva a kereszténység vasárnapi ünneplése hitvallás a kínhalált
szenvedett és feltámadott Krisztusról.3 Még mélyebben megérthetjük ezt a hit-
vallásjelleget, ha arra gondolunk, hogy a hét elsõ napján tartott istentisztelet új-
donságot jelentett a Római Birodalom környezetében, hiszen csak 321-ben,
Nagy Konstantin alatt vált munkaszüneti nappá a hétnek ez a napja. Másrészt
a zsidó gyakorlatból hagyományozott sabbathoz képest is változás történt: egy
nappal késõbbre tolódott a megszentelt nap. Hafenscher Károly értelmezése
szerint „a sabbat mint Isten parancsa, akarata, ajándéka, az új világ elõíze” kö-
vetkezményeként élhetõ meg az Úr napja.4 A vasárnapnak és általában véve a
kereszténység ünnepeinek azonban ma is speciális és aktuális küldetése van.
Ezt Albert Grönzinger így foglalja össze: „A kereszténység hatékony hoz-
zájárulása a multikulturális társadalom ünnepnap-kultúrájához az, hogy enge-
di felviláglani a keresztény vasárnap autentikus tartalmát, amibõl minden más
keresztény ünnepnap is él. Ez nem mást jelent, mint azt, hogy teológiának és
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2 Vö. Kalb, Friedrich: Grundriss der Liturgik. München. 1965. 59k.
3 Ezt ma az ortodox egyház liturgiája tükrözi legnyilvánvalóbban. Itt ugyanis az ünnepi liturgia a
feltámadásra utaló szövegek súlyponti helyével és drámai eszközökkel is megjeleníti a feltámadást.
4 Vö. Hafenscher. 1999. 22k.

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 208



egyháznak meg kell tanulnia azt a mûvészetet: hogyan tud a posztmodern
feltételek közepette istentiszteletet ünnepelni.”5

Az összegyülekezés, a tanulás és az imádság alkalmai azonban lényegükbõl
fakadóan át kell, hogy szõjék az egész hetet, a hétköznapokat is. Ebben a vonatko-
zásban feltehetõen többet õrzött meg az ókeresztény gyakorlat a zsinagógaiból.
A zsoltárok (például Zsolt 119; 62; 164) és a prófétai könyvek (például Dán 6,11)
említései szerint a mindennapok munkáját az imádság alkalmai tagolták. Az idé-
zett helyek tanúsága szerint az éjszakai imádságnak is ószövetségi gyökerei van-
nak. Az Újszövetségben is találhatók hasonló említések (például ApCsel 2,15;
10,9; 3,1). Ezekbõl leszûrhetõ, hogy a reggeli és esti alkalmakon kívül a nap har-
madik, hatodik és kilencedik órájában is szokás volt imádkozni.6 Ebbõl a bibliai
gyökérbõl nõtt ki a hórák rendje, melyet elõször Benedek írt le részletesen regulá-
jában.7 Az itt található imarend a maga teljességében a szerzetesi élethez kapcso-
lódott. Bizonyos alkalmai – elsõsorban a reggeli és esti imádság – azonban a gyü-
lekezeti életben is megjelentek és a protestáns istentiszteleti gyakorlatba is átkerül-
tek. A hórák keretében rövid olvasmányok mellett a zsoltárok és hozzájuk hasonló
újszövetségi énekek, úgynevezett kantikumok imádkozása, éneklése került elõtérbe.

A hét napjai közül a szerda és a péntek kapott kiemelt jelentõséget mint
Krisztus szenvedésének kezdetére és halálára emlékeztetõ böjti nap.

A hétrõl hétre visszatérõ ünnep, a vasárnap mellett a liturgia éves periódus-
ban emlékezik meg az üdvtörténet, valamint az egyház és a gyülekezet életé-
nek legfontosabb állomásairól. A következõ fejezetek ezekrõl szólnak.

Az egyházi esztendõ fogalma és beosztása

A liturgika egyik legtekintélyesebb hazai tudósa, Jánossy Lajos nyomán a kö-
vetkezõ módon határozhatjuk meg az egyházi esztendõt: „Az egyházi év Krisz-
tus-év, az Úr kegyelmének kedves esztendeje (Lk 4,19), amelyben a váltságmû
isteni drámája – a kegyelmi eszközökbõl élõ, imádkozó egyház személyes át-
élésére – jelenvalóvá lesz.”8 Az évrõl-évre ismétlõdõ ünnepekben Isten üdvözítõ
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5 Grönzinger. 1998. Idézi: Hafenscher. 1999. 129. o.
6 A napok ókori beosztása szerint – szemben a mai gyakorlattal – a nap elsõ órája napkeltekor, ha-
todik órája délben, tizenkettedik órája napnyugtakor volt. Egy „nap” és ennek megfelelõen egy-
egy óra idõtartama így évszakonként különbözõ volt.
7 Vö. Szent Benedek. 1995. 53kk.
8 Jánossy 1944. 3. o. Jánossy mûve, mely a Lelkipásztor 1943/44-es évfolyamában különlenyomat-
ban jelent meg, máig a téma egyik legmeghatározóbb összefoglalása. Olvasásakor azonban tudni
kell, hogy a tanulmány írásának idején a lekciók és igehirdetési alapigék rendje nem volt elõírva
az evangélikus egyházban Magyarországon. Jánossy ezért ajánl minden ünnephez lekciókat.

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 209



tetteivel találkozik a gyülekezet közössége. Ennek során az üdvtörténet esemé-
nyei és azok teológiai tartalma válik átélhetõvé. Bizonyos ünnepek pedig Isten-
nek azokra a tetteire emlékeztetnek, amelyek a földön járó egyház életében és
tagjai között lettek láthatóvá. Mindezek aktív megélését segítik az egyházi esz-
tendõ adott alkalmához is alkalmazkodó igehirdetés és a szentségek kiszolgál-
tatása mellett az istentisztelet dramaturgiája szerint alkalmazott különbözõ jel-
legû és formájú bibliai szakaszok, imádságok, énekek és liturgikus mozdula-
tok. Témánk szempontjából ki kell emelnünk a bibliai olvasmányok óegyházi
tradícióban gyökerezõ rendjét, az úgynevezett perikópákat, és az istentisztelet
igei részében elhangzó, az ünnep tartalmát kötött imádság formájában kifejezõ
kollektát. Írásunkban a legrégibb, úgynevezett óegyházi perikópákra utalunk.
Agendánk további három sorozatot közöl, melyeknek igéit az óegyházi sorozat
tematikájának figyelembevételével választották ki.9 Az istentiszteleteknek az
egyházi esztendõ adott ünnepéhez való kötöttségét tükrözik az énekek is. A
gregorián repertoár mintegy kétharmada ebben a szellemben született tétel.
Evangélikus gyülekezeti énekkincsünk és az ahhoz kapcsolódó kórus- és orgo-
nazene is hatékony eszköz egy-egy ünnep tartalmának megjelenítéséhez. A né-
met lutheránus gyakorlatban ezzel a céllal alakították ki a heti énekek rendjét.
Részben ennek nyomán, részben a magyar énekanyag sajátosságához alkalmaz-
va Magyarországon is kidolgozásra került a heti énekrend.10 Az igéken, imád-
ságokon és énekeken kívül számos más jel utal még arra, hogy milyen alkalom
van és annak mi az üzenete. Legfontosabbak és legismertebbek ezek közül a je-
lek közül a liturgikus színek. A fehér Isten fényességét, Krisztus hatalmát, az örö-
möt, a tisztaságot, a mennyei tökéletességet tükrözi. A piros a tûz és a szeretet
jelképe, bizonyos alkalmakon a vér színére is ez utal. A zöld az életet, a növe-
kedést és reménységet jelenti, míg a lila a bûnbánatot, az életet és a fény utáni
vágyat. Végül a fekete az élet végességére, a sötétségre és a gyászra utal. Mind-
ezekre az egyes ünnepkörök ismertetésénél konkrét példákat említünk.

Az egyházi esztendõ két legjellegzetesebb szakasza a kereszténység két leg-
nagyobb ünnepéhez, karácsonyhoz és húsvéthoz kapcsolódik. Mindkét ünne-
pet felkészülési idõszak elõzi meg, a következõ vasárnapokon pedig továbbra
is dominál a megelõzõ ünnep üzenete. A karácsonyi felkészülési idõ kezdeté-
tõl, vagyis ádventtõl a húsvéti ünnepkör lezárásáig, vagyis pünkösdig tartó
idõszak, mely húsvét idõpontjától függõen változó hosszúságú, az évnek mint-
egy a felét teszi ki. Az ezt követõ idõszak Szentháromság vasárnapjával kezdõ-
dik, és tart a következõ egyházi év adventjének elsõ vasárnapjáig. Bár erre az
idõre nem esik olyan ünnep, amely az üdvtörténethez kapcsolódna, több szem-
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9 Prõhle. 1986. 90–251. o.
10 L. Bence. 1997. 112k.
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pontból helytelennek tekinthetjük a gyakran hallható „ünneptelen félév” kifeje-
zés használatát. Erre az adott idõszak kifejtésénél még visszatérünk. 

Az egyházi esztendõ fogalmának és tagolásának bevezetése után essék szó
a három ünnepkörrõl.

A húsvéti ünnepkör

Az, hogy az ünnepkörök tárgyalását a húsvétival kezdjük, ahogyan a legtöbb
liturgika is teszi, tartalmi és történeti szempontból is indokolt. Ahogyan a va-
sárnapnak, vagyis a hét elsõ napjának jelentõsége kiemelkedõ, hiszen a keresz-
ténység legspeciálisabb üzenetét, a Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló
evangéliumot hordozza, úgy húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek jelentõsé-
ge is kiemelkedõ. Nem véletlen, hogy ünnepeink közül ennek a kialakulása
ment végbe a legkorábban. 

2. századi adatok szerint ekkor már megünnepelték húsvétot. A ma is ismert
idõpontot, mely a páskához kötõdött, a 325-ös níceai zsinaton rögzítették, és az
ezt követõ évtizedekben vált általánossá. E szerint húsvét ideje a tavaszi napéj-
egyenlõség utáni holdtöltét követõ vasárnap. Legkorábban március 22-én, leg-
késõbb április 25-én lehetséges. 

A magyarban használatos húsvét szó jelentése a böjti húsevési tilalom elmúl-
tára utal.11 Míg a germán nyelvcsaládban elterjedt elnevezések (angol: Easter,
német: Ostern) ó-germán tavaszi istennõre utalnak, a neolatin nyelvcsaládban
és egyes skandináv országokban használt terminus technicus pedig a páskával
való összefüggést tükrözi (pl. francia: Pâques, svéd: Poask).

Ahogyan Jánossy is rámutat, ez a páskára utaló szóhasználat a teológiai tarta-
lomból is nagyon fontos aspektusra irányítja figyelmünket: húsvét, Jézus feltá-
madásának ünnepe a keresztáldozat összefüggésében és azzal egységben kapja
meg igazán értelmét.12 (L. 2Móz 12,1–20, 3Móz 23,4–10 és 1Kor 5,7.) Hiszen
Krisztus az egyetlen és tökéletes áldozat Isten elõtt, és ezt az áldozatot a feltáma-
dás pecsételte meg. Ez a liturgiában úgy tükrözõdik, hogy a nagycsütörtöktõl
húsvétig tartó napokat az egyházi esztendõ fordulópontjának szokták nevezni.
A kiemelt jelentõséget pedig a Triduum sacrum (szent három nap) elnevezés
fejezi ki. A következõkben ezeket a napokat, majd húsvét ünnepét mutatjuk be.

Nagycsütörtök az úrvacsora szerzésének az ünnepe (Mt 26,17–19.26–29; Mk
14,22–25; Lk 22,7–20; 1Kor 11,23–25), ezáltal örömünnep, bár Jézus elárulása és
elfogatása is ekkorra esett. Az ünnepi jellegre utal a fehér színû oltárterítõ. A
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11 Vö. Jánossy. 1944. 23. o.
12 L. az elõzõ jegyzetet.
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nap egyik újszövetségi olvasmánya, János evangéliuma 13. részének elsõ tizen-
hét versének tanúsága szerint a lábmosás története kapcsolódik nagycsütörtök-
höz, ezzel Jézus alázatos szolgálatának aspektusával gazdagodik az ünnep tar-
talma. Énekeink közül Luther két úrvacsorai éneke kapcsolódik szorosan ehhez
a naphoz: az úrvacsorai tanítást összefoglaló Krisztus Jézus, mi Megváltónk (EÉ
303) és a szentség lényegét és annak életünkre gyakorolt hatását tömören össze-
foglaló Áldassék Isten, hála jóságáért (EÉ 304). 

Nagypéntek Jézus szenvedésének és kereszthalálának napja. A hozzá kapcso-
lódó bûnbánat mindenek elõtt annak átélésébõl fakad, hogy az Istenember
meghalt értünk, áldozata helyettünk való áldozat. Ezt tükrözi a díszeitõl meg-
fosztott oltár, a fekete lepellel letakart oltárkép és az, hogy a liturgia külsõségei-
ben nagyon tartózkodó. Õsi tradíció, hogy ezen a napon János evangéliuma
szerint olvassák a passiót. További két fontos meditációs olvasmány is kapcso-
lódik ehhez a naphoz: Jézus keresztfán elhangzott hét szava, melyet a négy
evangéliumból szerkesztettek, valamint a „via dolorosa” egyes állomásainál
megálló „keresztút”. Az evangéliumi passiótörténetekkel együtt ezekhez szá-
mos zenei feldolgozás kötõdik. Mai magyar evangélikus gyakorlatunk sajátos
értéke az énekeskönyvünkben „K” betûvel jelölt passió-istentiszteleti rend. Eb-
ben a négy evangéliumból összeállított passió-harmónia olvasását egy-egy
hozzá kapcsolódó énekvers tagolja. A heti énekrend nagypéntekre javasolt éne-
kei közül a 200-as (Ó, Krisztusfõ, sok sebbel...) egy Jézus szenvedésének szemlé-
lésébõl fakadó imádság, míg a 370-es (A Bárány hordja csendesen) a páskával való
párhuzamra utal. A passióolvasásra a 204-es (Jézus, szenvedésedrõl...) éneket
ajánlja az összeállítás.13

Nagyszombat ünnepe a mai gyakorlatban sajátos kettõsséget mutat. A protes-
tánsok számára ez úgynevezett „csendes szombat”, míg a mai katolikus gyakor-
lat szerint sok helyen már ezen a délutánon megtartják a feltámadási körmenetet.
Ez utóbbi valójában már húsvét hajnalához kapcsolódik.14 A 2. században böjt-
tel emlékeztek meg arról, hogy Krisztus sírban nyugszik. Ezért ajánlja a heti
énekrend erre a napra a 212-es éneket (Sírod ölén íme békén pihensz már...).15 Ré-
gen ehhez a naphoz kapcsolták a keresztséget is. Két jellegzetes bibliai ige: Róm
6,3–4 és Kol 2,12 a Krisztus halálába való keresztelésrõl és a vele való feltáma-
dásról szól. A keresztségben ekkor azok a felnõttek (katechumének) részesül-
tek, akik a húsvétot megelõzõ idõben tanításban vettek részt. A keresztség ké-
sõbb húsvét éjszakájára tevõdött. A mai evangélikus gyakorlatban egyre in-
kább elterjedõ húsvét hajnali istentisztelet16 keretébe ágyazott keresztelés gyakor-
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14 Hafenscher. 1995. 157. o.
15 Bence. 1997. 113. o.
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latában nagyszerûen jut kifejezésre a halál és feltámadás kettõsége. Ez is arra az
elválaszthatatlanságra utal, amirõl a húsvéti ünnepkör tárgyalásának elején
szóltunk. Ebben az összefüggésben értelmezhetõ és élhetõ meg mélyen Jézus
feltámadásának ünnepe. Erre utalhat, hogy egyre több evangélikus templom-
ban tartanak húsvét hajnali istentiszteletet. Ez az alkalom az evangélikus gya-
korlatban ismert minden más ünnepnél bõvebben alkalmaz drámai elemeket.
Az egyik legjellegzetesebb ilyen elem a sötétség és a fény kontrasztja, hiszen ez
az alkalom sötétben kezdõdik, jelképezve a teremtést és a bûnbeesést, a sír sö-
tétségét, majd a húsvéti gyertyáról továbbadott egyre gyarapodó fény a feltá-
madást és a Krisztus által való megtisztulást. Ezen a ponton, a fény megjelené-
sekor illeszkedhet az istentiszteletbe a keresztelés, ezt követi az úrvacsora. 

A feltámadás és a feltámadottal való találkozás öröme az õsegyház liturgiá-
jában abban jutott kifejezésre, hogy nyolc napon (húsvét nyolcada) keresztül
minden nap ünnepi istentiszteletet tartottak. Minden napon megismételték:
„Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Örvendezzünk és vigadjunk ezen.”17 Az
üdveseményhez szorosan hozzákapcsolódott, hogy a húsvétkor megkeresztel-
tek ezeken az istentiszteleteken vettek részt teljes jogú felnõtt gyülekezeti tag-
ként, és ezeken részesültek elõször az úrvacsora szentségében. Ennek különö-
sen a 4. és 6. század között volt meghatározó jelentõsége, ami abban is kifejezõ-
dött, hogy az új egyháztagok egy héten keresztül fehér ruhát hordtak, amit a
húsvét utáni vasárnap vettek le. A nyolcnapos ünneplés eleinte három, majd
két napra korlátozódott. (Érdekes megjegyeznünk, hogy J. S. Bach idejében
még háromnapos ünnep volt húsvét.18) A mai gyakorlat ebbõl a gazdag hagyo-
mányból húsvét ünnepét és húsvét hétfõt õrizte meg, mindkettõt sajátos tartalom-
mal: vasárnap a Jézus feltámadásáról szóló márki híradás (Mk 16,1–8), hétfõn
az emmausi tanítványok története (Lk 24,13–35) kerül középpontba. Az ének-
rend elsõként Luther húsvéti tanítást adó énekét (EÉ 215) javasolja. Ennek már
a kezdõ sorában – Jézus, Megváltónk sírba szállt – is tükrözõdik Luther teológiája
húsvéttal kapcsolatban: a kereszthalál és a feltámadás elválaszthatatlansága és
az isteni megváltás eseményének és az ember új életének egysége. A zene sajá-
tos eszközeivel erõsítik ezeket a teológiai gondolatokat Bach ehhez az énekhez
kapcsolódó kompozíciói (BWV 4. kantáta és BWV 718. orgonára írt korálfeldol-
gozás). A heti énekrend által javasolt énekek közül ki kell emelnünk a 216.
számú énekünket (Dicsõség néked, Istenünk), amelynek szövege a húsvéti törté-
net nagyszerûen megkomponált verses összefoglalása. Ezen kívül a 213-as ének
jelentõségére szükséges még felhívni a figyelmet. Nemcsak azért indokolt ez,
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mert az egyik legõsibb anyanyelvû gyülekezeti énekrõl van szó, hanem azért
is, mert ez fogalmazza meg legtömörebben, ugyanakkor mégis ünnepélyes,
ujjongó formában a húsvéti örömhírt: „Krisztus feltámad, elmúlt kín, gyalá-
zat”. Végül egy olyan éneket szeretnék idézni, ahogyan Jánossy is teszi,19 ami
ugyan mai evangélikus énekeskönyvünkben nem található meg, mégis ott van
szinte minden eddig említett ének mögött, az 1000 körül született húsvéti szek-
venciát: Victimae paschali laudes. Szövegét Babits fordításában20 idézzük: 

A húsvéti Bárányt
minden hívek áldva áldják.
Juhait megváltotta
s az ártatlan Krisztusért a bûnös kegyébe vette Atyja.

Az élet a halállal
megvítt csoda-csatával
s a holt élet-vezér
ma úr és él.

„Mária, Szentasszony,
mondd, mit láttál útadon?”
„Az élõ Krisztusnak kriptáját 
s a felkentnek láttam glóriáját.”

„Mária, Szentasszony,
mondd, mit láttál útadon?”
„Angyali tanúkat,
szemfedõt, takarókat.”

„Mária, Szentasszony, 
mondd, mit láttál útadon?”
„Feltámadt reményem, Krisztus,
Galileába elétek indult.”

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.
Óh gyõztes királyunk, légy irgalmas!
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A továbbiakban a húsvéti ünnepkör bevezetõ és a húsvétot követõ idõszakáról
a legfontosabb általános tudnivalókat foglaljuk össze. 

Húsvétot az 5. század óta negyvennapos felkészülési idõszak készíti elõ.
Hossza bibliai eredettel magyarázható (L. 2Móz 24,18; 34,28; 1Kir 19,8 és Mt
4,2). Mivel a vasárnapok mindig – böjti idõben is – a feltámadásra emlékeztet-
nek,21 nem számítanak bele a negyven napba. Így a böjti idõszak kezdete mint-
egy hat és fél héttel húsvét elõtt, szerdára esik. Ennek a napnak a neve a közép-
korból eredõ gyakorlatra utal, mely szerint a hívek homlokát a bûnbánat, az
esendõség jelével, hamuval22 szórták meg. Ma ez az ünnep csak kevés protes-
táns egyházban – például Svédországban – van szokásban.

Az õsegyházban a keresztelendõk ebben az idõben készültek fel arra, hogy
húsvétkor a keresztségben részesüljenek, majd az eukharisztiában is részt ve-
hessenek. A késõbbiek folyamán alakult ki az a szokás, hogy a nyilvánvaló
bûnt elkövetõket a böjt kezdetével kizárták a kommunióból. Ebben az idõszak-
ban õk is felkészítésben részesültek, majd húsvétkor nyertek újra felvételt. Fel-
készülésük része volt a böjtölés, a testi javakról való lemondás. Késõbb, a 9-10.
századtól kezdõdõen már többen szabad vállalásból csatlakoztak a felkészülés
ilyen formájához. Ezzel a böjt mélyebb értelmet kapott: a testi javakról való le-
mondás segíti a lelkiekre való odafigyelést, a felkészülést. Az elmélyülést a
gazdagabb istentiszteleti élet is segíti. Ennek a korábban egész hétre kiterjedõ
istentisztelet-sorozatnak a nyomát õrzik a ma szokásos hétközi istentiszteletek.
A húsvétot megelõzõ böjtnek a Jézus szenvedése és halála felett érzett fájdalom
is fontos alapja. Erre a böjti vasárnapok igéi is emlékeztetnek, hisz fokozatosan
vezetnek a szenvedéstörténet felé. Ezeket a vasárnapokat a bevezetõ zsol-
tárukról szokás említeni: 

Invocavit (Segítségül hív, és én meghallgatom), 
Reminiscere (Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról),
Oculi (Szemem az Úrra néz szüntelen),
Laetare (Örvendjetek Jeruzsálemmel),
Judica (Ítélj meg, Istenem). 

Böjt utolsó vasárnapja, egyben a nagyhét „nyitánya” virágvasárnap (Palmarum),
Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. Õsi gyakorlatra megy vissza, hogy
ennek a napnak az istentiszteletén erre az alkalomra született énekeket énekel-
ve – melyek 16. és 17. századi magyar protestáns forrásokban is megtalálhatók
– megjelenítik a bevonulást, és ezen a napon olvassák vagy éneklik a passió tör-
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ténetét Máté evangéliumából. A bevonulás történetéhez gyülekezeti énekeink
közül szervesen kapcsolódik a 209-es (Én lelkem, útra készülj).

Az idõszak énekei közül az óegyházi Agnus Dei (Isten Báránya) nyomán írt
Krisztus, ártatlan Bárány (EÉ 188), a kereszten gyõztes Krisztust magasztaló
himnusz (Királyi zászló jár elõl, EÉ 189), a Megváltót megszólító imádság (Jézus,
világ Megváltója, EÉ 191) és a szenvedésért hálát adó dicsõítés (Dicsõítünk, Krisz-
tus, aki szenvedtél, EÉ 199) kiemelését tartjuk szükségesnek.

A böjti idõszakot megelõzõ három vasárnap a böjtelõ ideje. Ez a gall liturgiá-
ból származó idõszak fordítja a figyelmet a megelõzõ karácsonyi ünnepkörbõl
a következõ felé, melynek meghatározója a passió és húsvét. Ezért az ide tar-
tozó vasárnapok elnevezése (Septuagesimae – hetvened, Sexagesimae – hatva-
nad, Quinquagesimae – ötvened) azt jelöli, hogy körülbelül hány nap van még
hátra húsvétig. Mivel a II. Vatikáni Zsinat döntése értemében a katolikus egy-
ház felhagyott a böjtelõ gyakorlásával, úgy tekinthetünk ezekre a vasárnapok-
ra, mint speciálisan az evangélikusok által megõrzött értékekre.

A húsvéti ünnepkörhöz nemcsak elõkészületi idõszak tartozik. Ahogyan az
ünnepre való rávezetést segíti a böjt, úgy fejti ki az ünnep mondanivalóját és
vezet pünkösdig a húsvét utáni vasárnapok sora. Ahogyan már korábban említet-
tük, a húsvéthoz nyolc kiemelten ünnepi nap kapcsolódott. Ennek folytatásai a
húsvét utáni vasárnapok, melyek igéi a feltámadás tanítványokra, illetve az
egyházra gyakorolt hatását fejtik ki, és vezetnek pünkösd felé. Ezek az alkal-
mak a böjtiekhez hasonlóan általában a bevezetõ zsoltárukról vannak elnevez-
ve. Alább ezeket vesszük számba. 

Quasi modo geniti – (Mint most született csecsemõk, az igének tiszta tejét kí-
vánjátok...) a húsvét és a keresztség kapcsolatát tükrözi. Az õsegyházban ekkor
vették le az újonnan megkereszteltek a fehér ruhát. Protestáns gyakorlatban ez
vált a keresztelés, majd a konfirmáció legáltalánosabban elterjedt idejévé. A
második húsvét utáni vasárnapot (Misericordias domini) evangéliumi történe-
te kapcsán (Jn 10,11–16) a Jó pásztor vasárnapjaként is szokás emlegetni. Az ezt
követõ három vasárnap elnevezése (Jubilate – örvendezzetek, Cantate – éne-
keljetek, Rogate – imádkozzatok) a húsvéti üzenet indító, cselekvésre buzdító
erejére utal. A húsvét utáni ötödik vasárnapot egy hétközi ünnep követi.
ApCsel 1,3–11 tanúsága szerint Jézus feltámadása után negyven napig együtt
volt tanítványaival, majd felemeltetett a mennybe. Errõl emlékezik meg ez az
ünnep. Mennybemenetel napját áldozócsütörtöknek is szokták nevezni a régi ka-
tolikus gyakorlat által elõírt évi egy úrvacsoravétel utolsó lehetõsége miatt. Ennek
sajátos visszatükrözõdése az evangélikus kegyességben, hogy Dunántúlon ezen
a napon tartották a konfirmációt. Mennybemenetel ünnepét Exaudi (Halld
meg, Uram, hangomat) vasárnap követi. A húsvét utáni vasárnapokon helyén-
való a húsvéti énekek éneklése. Ezek mellett az egyes vasárnapok jellegéhez jól
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illeszkedõ énekek ajánlhatók: például Jó pásztor vasárnapjára 334 (Az Úr az én
hû pásztorom), Jubilate vasárnapra 364 (Öröm van nálad).

A húsvéti ünnepkör lezárása, egyben koronája is pünkösd ünnepe. ApCsel 2.
fejezetének eleje írja le, hogy húsvét után ötven nappal töltetett ki a Szentlélek.
Az ünnep idejét tehát a húsvéttól számított ötven nap szabja meg. Innen az el-
nevezés is: pünkösd – pentekoszté – ötven. Az ünnep kialakulása a 3-4. század-
ban ment végbe. Rangját mutatja, hogy korábban ezt is nyolc napon keresztül
ünnepelték, akár húsvétot. Ma kétnapos ünnep, amely egyfelõl kapcsolódik
húsvéthoz (a Szentlélek Krisztusról tesz bizonyságot, Krisztus-hitet ébreszt),
másfelõl önálló jellege is van (az egyház születésnapja). Pünkösd õsi énekkin-
cse (például a Veni sancte spiritus antifonából született Jövel, Szentlélek Úristen
vagy a Veni creator spiritus – Ó jöjj, teremtõ Szentlélek), mint a többi nagy ünnep
esetében is, az ünnep liturgiájával egy tõrõl fakad, így rendkívül szorosan kö-
tõdik az alkalom tartalmához és formájához. 

A karácsonyi ünnepkör

Karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepek kialakulása jóval húsvét után ment
végbe. Idõpontja nem a holdévhez, hanem a napévhez kapcsolódik, vagyis
meghatározott dátumhoz rögzítették. A nyugati egyház december 25-én ün-
nepli. Ez azt a szándékot tükrözi, hogy keresztény tartalommal akarták megtöl-
teni a római sol invictus (legyõzhetetlen nap) ünnepét. A december 25-ei dá-
tumra egyébként 336-tól vannak adatok. Széles körben pedig a következõ szá-
zadban terjedt el. 

Az ünnepkör két legfontosabb teológiai tartalma az inkarnáció (megtestesü-
lés, a végtelen Istennek a véges testbe öltözése – lásd János evangéliumának
prológusa) és az epifánia (Krisztus isteni mivoltának megjelenése, nyilvánvaló-
vá válása). E kettõ az ünnepkör kialakulásának idején az ókeresztény kor teoló-
giai vitáinak hatására különbözõ hangsúlyt kapott.23 Több mint másfél száza-
dos hagyomány szerint ma nyugaton az elõbbi karácsony ünnepéhez, vagyis
december 25-éhez, az utóbbi vízkereszthez, vagyis január 6-ához kötõdik. 

Karácsony ünnepe elõestébõl (Szenteste), elsõ és második napból áll. (Aho-
gyan húsvét és pünkösd esetében, karácsonynál is rövidült az ünneplés ideje).
A szentesti istentiszteleten a Jézus eljövetelét megjövendölõ próféciák és azok
beteljesedése kap szerepet. Ezek különösen átgondolt és tartalmas összeállítá-
sát találjuk az énekeskönyv „J” rendjében. A passió-istentiszteleti rendhez ha-
sonlóan itt is énekek tagolják az olvasmányokat. Az ünnep fénypontja decem-
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ber 25-e. Ekkor a karácsonyi történet és annak dogmatikai tartalma kerül kö-
zéppontba. Karácsony második ünnepén pedig ennek hatása a gyülekezet, a hí-
võk életére: Jézus szeretete új életre indít. 

A karácsony utáni vasárnapon az agg Simeon és Anna prófétanõ történetén
(Lk 2,25–40, ebbõl az óegyházi perikópa a 33–40 verset írja elõ) keresztül a pas-
sióra történik utalás. A karácsony utáni hétre esik szilveszter, amely ugyan ere-
detileg nem egyházi ünnep, de a számadás, bûnbánat és hálaadás alkalma a
legtöbb gyülekezet számára. Újév azonban a 6. századra visszamenõen õsi li-
turgikus mondanivalót hordoz: mint a karácsony utáni nyolcadik nap, Jézus
körülmetélésének és névadásának ünnepe. Karácsony különösen gazdag õsi
gyülekezeti énekekben, melyek hol a történet, illetve annak egy részének éne-
kes elbeszélését adják (EÉ 150, 155, 158, 163), hol az események fölötti öröm és
örömre buzdítás kifejezõi (EÉ 151, 153, 154), mások szövege pedig imádságban
szólítja meg a Megváltót (EÉ 159, 161)

Karácsonyt húsvéthoz hasonlóan elõkészítõ idõszak vezeti be. Ennek neve,
ádvent latin szóból származik, és az eljövetelre, hozzánk jövetelre utal. Aho-
gyan a lila oltárterítõ is jelzi, ez az elõkészületi idõ is bûnbánattal kapcsolódik
össze. Advent ideje az egyháztörténet folyamán különbözõ volt. A legelterjed-
tebb a négy hét, de például a Milánóból eredõ õsi, 3-4. századi gyökerû ambro-
zián liturgia hat hetes ádventi idõszakot gyakorol. Az adventi vasárnapok Krisz-
tus eljövetelének és az erre való készülésnek több aspektusát fejtik ki. Advent
elsõ vasárnapján Jézus jeruzsálemi bevonulásának története (Mt 21,1–9) hangzik.
Ez arra utal, hogy Jézus királyként és Megváltóként jön. Nagyon szépen foglal-
ja össze ezt 141. énekünk (Mint fogadjalak téged). Advent második vasárnapján
az „ítélet elõtt, kegyelem alatt”24 feszültsége szólal meg az utolsó idõk jeleirõl
szóló evangéliumi igében (Lk 21,25–26). Találóan foglalja össze ezt 136-os éne-
künk (Istennek Szent Fia). A harmadik adventi vasárnap Keresztelõ Jánost, az Úr
útegyengetõjét állítja elénk. Ehhez a vasárnaphoz talán 140-es énekünk (Várj,
ember szíve, készen) illik legjobban. Advent negyedik vasárnapjának üzenetét így
foglalja össze agendánk: „Menjetek eléje örvendezéssel”.25 Erre a napra a 137-es
(Jer, tárjunk ajtót még ma mind) és 134-es (Itt a drága idõ) éneket javasolja a heti
énekrend. Az adventi idõszakban fontos szerepet játszanak a Jézus eljövetelét
megjövendölõ próféciák és a Biblia Jézust váró alakjai. Ezekre utal többek kö-
zött 133-as számú énekünk (Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel), valamint Mária éneke, a
Magnificat (Lk 1,46–55), mely az egyszerû recitálástól (lásd EÉ 38) a nagyszabá-
sú feldolgozásokig (például Bach BWV 243 jegyzékszámú ének- és zenekarra
írott mûve) számtalan zenemû ihletõje. Advent énekei közül szeretnénk még
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kiemelni a Veni redemptor gentium himnusz nyomán írt korált: Jöjj, népek Megvál-
tója (EÉ 131), és a Mittit ad virginem szekvencia nyomán született 132-es énekün-
ket (Elküldötte az Úr).

Ahogyan az ünnepkör bevezetésénél említettük, a karácsonyi idõszak má-
sik nagy ünnepe vízkereszt. Ideje január 6. Míg a mai katolikus gyakorlat szerint
az ehhez legközelebb esõ vasárnap tartható, az evangélikusok mindig, hétköz-
nap is a dátumhoz kötötten ünneplik. Neve a magyar nyelvben Jézus megke-
resztelésére utal (Mt 3,13–17). Ezen kívül még két történet (Mt 2,1–12 és Jn
2,1–11) kapcsolódik ehhez az ünnephez. Lényegre törõen foglalja össze ezt az
ünnep egyik õsi antifonája, amely magyar fordításban a protestáns graduálok-
ban is megjelent: „Három csodával megékesített szent napot tisztelünk: e napon
a csillag vezérlé a bölcseket Jézushoz, e napon a víz borrá változék a menyeg-
zõben, e napon Krisztus Jánostól megkeresztelkedék, hogy minket üdvözítsen,
alleluja.”26 Gyülekezeti énekeink közül ennek az ünnepnek a kapcsán a 361-est
(Szép fényes hajnalcsillagom) kell kiemelnünk, hiszen ez úgy mutatja be Jézust,
mint az igazi fényt, s szépen foglalja össze, hogyan világítja be ez a fény a hívõ
ember életét.

A karácsonyi ünnepkör „lecsengését” a vízkereszt utáni vasárnapok adják. Mi-
vel karácsony ünnepe naptárhoz rögzített, húsvété viszont nem – ez úgyneve-
zett mozgó ünnep –, a vízkereszt utáni vasárnapok száma változó. Legalább
egy, legfeljebb hat ilyen vasárnap lehetséges. Ezek közül az utolsónak van a
legsajátosabb karaktere. Ezen Jézus megdicsõülése az óegyházi evangélium.
Ezért ez az, amire mindenképpen sor kerül. Ezért ajánlja a heti énekrend erre a
napra a 280-as éneket (Itt az Isten köztünk).27

A Szentháromság ünnepével kezdõdõ idõszak

Az egyházi esztendõnek a húsvét után következõ részét gyakran hívják „ün-
neptelen félév”-nek. Ez az elsõsorban protestáns körben elterjedt elnevezés
több szempontból helytelen, bár igaz, hogy a pünkösddel és Szentháromság
ünnepével véget ér az üdvtényekrõl szóló ünnepek sora, és az ezt követõ idõ-
szak legalább egy félévet, de inkább többet tesz ki. Mégis téves ünneptelennek
nevezni ezt az idõszakot, elsõsorban azért, mert minden vasárnap ünnep, hi-
szen húsvétra emlékeztet. Az „ünneptelen félév” kifejezés használata helytelen
azért is, mert erre az idõszakra esik számos, a gyülekezet életével kapcsolatos
ünnep (például aratási hálaadó ünnep, tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet),
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amelyeknek a gyakorlati jelentõsége az utóbbi évtizedekben egyre inkább elõ-
térbe kerül. Ezért használjuk a „Szentháromság ünnepével kezdõdõ idõszak”
elnevezést.28

Az idõszak a pünkösd utáni vasárnapon Szentháromság ünnepével kezdõdik.
Az eddigiekben említett ünnepekhez képest ez jelentõsen késõbb kialakult ün-
nep. A középkorban, 1334 óta terjedt el. Célja egyfelõl az, hogy összefoglalja az
eddigi három nagy ünnepet: karácsonyt, húsvétot és pünkösdöt. Szenthárom-
ság ünnepe arról tesz tanúságot, hogy mindezekben a Szentháromság Isten cse-
lekedett. A három isteni személy egységének titkát soha nem foghatjuk fel tel-
jes mértékben, de imádata hivatásunk. A heti énekrend elsõ javaslata (Téged,
Úristen; EÉ 41) az egyik legrégibb nem bibliai szövegû, de biblikus tartalmú
himnusz, a Te Deumnak egy értékes magyar gyülekezeti ének formája. A másik
ajánlott ének (Az Urat áldom én; EÉ 250) a teremtõ, megváltó és megszentelõ
Szentháromság Isten dicsérete. 

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok számukról vannak elnevezve. Hús-
vét idejétõl függõen minimálisan huszonkét, maximálisan huszonhét ilyen va-
sárnap lehetséges. Ezek igéi és énekei a földön vándorló egyház és az egyes em-
ber életét idézik. Közülük a tizediken Jeruzsálem pusztulásáról emlékezik az
egyház. Az ünnep emlékeztet a megtérésre. Erre az idõszakra esik reformáció
ünnepe is. Október 31-én azonban nem egyszerûen arra emlékezünk, hogy
Luther 95 tételével elindította a reformációt, hanem hálát adunk az evangéliu-
mért és könyörgünk, hogy az újra és újra megelevenedjen az emberek között.
A heti énekrend a jól ismert Erõs vár a mi Istenünk (EÉ 254) mellett a magyaror-
szági reformáció egyik legszebb énekét (Új világosság jelenék; EÉ 258) ajánlja.29

Ugyancsak jellegzetesen protestáns ünnep az aratási hálaadás is. Ennek tradi-
cionális ideje a szeptember 29-e után következõ vasárnap, de az aratás idejéhez
igazodva máskor is tartható. Egy-egy gyülekezet adottságai és életritmusa sze-
rint különbözõ idõpontban kerül sor a templomszentelési hálaadó istentiszte-
letre, valamint a tanévnyitó és tanévzáró alkalomra. 

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok közül sajátos mondanivalót hordoz
a három utolsó. Ezek minden évben megtartott ünnepek, amelyek az utolsó
idõkre irányítják a gyülekezet figyelmét. A halál, ítélet és örök élet témájával
eszkatologikus távlatba mutatnak. Az egyházi év zárásához énekkincsünk ér-
tékes része tartozik, mely a végsõ dolgokkal foglalkozik. Luther Már megyek bé-
kén, örömmel kezdetû énekét (EÉ 500) Simeon éneke (Lk 2,29–32) nyomán írta.
Ebben a földi élettõl való búcsúzás a Megváltó akaratára hagyatkozás és a vele
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való találkozás boldog fényébe kerül. Bartholomäus Ringwaldt korálja az utolsó
ítéletrõl (Bizony, betelik az idõ; EÉ 502) Celanoi Tamás 13. századi híres sequentiája,
a Dies irae dies illa alapján született. Philipp Nicolai Harsány szó kiált az éjbe kezde-
tû éneke (EÉ 493) pedig a tíz szûz példázatát (Mt 25,1–13) idézi. A Szentháromság
ünnepe utáni utolsó vasárnapok üzenetével az egyházi év nemcsak lezárul,
hanem körbe is zárul, hiszen a következõ advent elsõ két vasárnapja is hasonló
tartalommal rendelkezik, persze más összefüggésben. 

Az ünnepek évrõl évre való ismétlõdése akkor tölti be feladatát, ha nem egy-
szerû körforgásként éljük meg, hanem ahhoz segít minket alkalomról alkalomra
egyre közelebb, akirõl az egyházi esztendõ ünnepei tanúságot tesznek, és aki
ezeken az ünnepeken keresztül is cselekszik. 

hórák – A mindennapi istentisztelet alkalmainak gyûjtõfogalma. Ennek teljes rendszerét
a szerzetesi életrendben gyakorolják. A reggeli és esti hóra gyakorlata a protestáns
gyülekezeti életben is tovább élt.
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kantikumok – Az Újszövetségben található énekek: Mária éneke (Magnificat) Lk
1,46–55; Zakariás éneke (Benedictus) Lk 1,67–79; Simeon éneke (Nunc dimittis)
Lk 2,29–32.

agenda – Az istentiszteletek rendjét szabályozó szertartáskönyv. Megtalálhatók benne
a minden alkalommal azonos szöveggel elhangzó részek és az istentisztelet válto-
zó részei. Az agenda eligazítást ad továbbá a liturgikus színekrõl, mozdulatokról.

passió – Jézus szenvedésének és kereszthalálának története.
katechumen – A keresztény tanításban részesülõ felnõtt. Az óegyházi gyakorlatban

felnõtteket kereszteltek, és a keresztséget felkészülési idõszak, a katechumenátus
elõzte meg.

szekvencia – Nem bibliai, hanem költött szövegre épülõ gregorián mûfaj, melynek
legkorábbi példái a 9. századból valók. Számos szekvencia anyanyelvû formában,
olykor átdolgozva megjelent a protestáns gyakorlatban is. 

Agnus Dei – Jézust, az Isten Bárányát magasztaló liturgikus tétel az úrvacsorai liturgia
keretében. 

� Gondoljuk végig mai kontextusban és saját tapasztalatok alapján, mit jelent az em-
ber belsõ, külsõ és felülrõl jövõ motivációja az ünnepre!

� Foglaljuk össze hogy, hogyan jelenik meg a Krisztus feltámadására való utalás a ke-
reszténység vasárnapi ünneplésében és a húsvéti ünnepkörben!

� Gondoljuk végig a cikk egyes témaköreit a megjelölt igehelyek tükrében!
� Foglaljuk össze az egyes ünnepkörök leírását az ünnep/ünnepkör kialakulása

történetének, teológiai üzenetének és gyakorlati megvalósulásának szempontjából!

Az egyházi esztendõ heti énekrendje. In: Lelkipásztor. 1998/2. 78–80. o. 
Babits Mihály: Amor sanctus. A szent szeretet könyve. Budapest. 1988.
Barsi Balázs: Katolikus liturgika. Az egyházi év. Budapest. 1995.
Bence Gábor: A heti énekrendrõl. In: Lelkipásztor. 1997. 11–113. o.
Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról. Új Ember Kiadó. 2001.
Dürr, Alfred: Johann Sebastian Bach kantátái. Budapest. 1982.
Ferenczi Ilona – Dobszay László (szerk.): Protestáns graduál. Budapest. 1996.
Jánossy Lajos: Az egyházi esztendõ útmutatása. Különlenyomat a Lelkipásztor 1943/44

évi számából. Sopron. 1944.
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Hafenscher Károly: Éjszakából a nappalba, halálból az életbe. In: Lelkipásztor. 1997.
húsvéti melléklet 5–7.

Hafenscher Károly: A keresztény istentisztelet. Budapest. 1999.
Prõhle Károly (szerk.): Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számá-

ra. Budapest. 1986.
Szent Benedek regulája. Pannonhalmi Fõapátság. 1995.
Várnagy Antal: Liturgika. Abaliget. 1995.
Verbényi István (szerk.): Liturgikus lexikon. Budapest. 2001.

A keresztény istentisztelet: liturgia

Menjetek és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását.
Tanúskodjatok szeretetérõl. Megtapasztaltátok a bûnbocsánat örömét,

építsétek hát a testvéri közösséget az emberek között
megbocsátással és áldozatos szeretettel!

(Istentiszteleti rendünk elbocsátó mondatai)

Nem letargia – liturgia! A letargia az ördög mûve az emberrel, a liturgia Isten
közeledése az emberhez, a Teremtõ kommunikációja a teremtménnyel. Alko-
tónk úgy teremtett, hogy harmonikus, boldog, örvendezõ életet éljünk. Minden
szomorúság és nyomorúság ez ellen a koncepció ellen van, minden igazi öröm
– bármily apró is –, minden rész-harmónia jelzése lehet az Úristen eredeti szán-
dékának. Ma szerte a világon – de igaz ez Európára is s még inkább hazánkra
– ugrásszerûen növekszik a depressziósok száma. Ezért is lehet különös külde-
tése az egyháznak, hogy ne a letargia, hanem a liturgia képviselõje legyen.

A tanítványok Jézus iskolájában szabadon választott tantárgyként az imád-
ságot választották. „Uram, taníts minket imádkozni!” Az imádságot tanulni
kell. Ha az imádság kifejezést a legtágabb értelemben használjuk, az az isten-
tisztelet egészére vonatkozhat. Az istentiszteletet tanulni kell, tanulni érdemes.
Szabadon választott tantárgyként, az igazi Mestertõl, Jézustól. Mert az isten-
tisztelet tõle és általa több mint szertartás, emberi ceremónia, egy közösség tör-
ténelmi-szociológiai képzõdménye.

Mit is jelent ez a tanulási folyamat? Megismerést, gyakorlást, élményt.
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Megismerés

Ha egy istentiszteleten részt akarunk venni (részt venni a nagy egészbõl, része-
sévé lenni egy nagy találkozásnak), ahhoz meg kell ismernünk, mi miért ala-
kult ki, mi mit hordoz, milyen értelme van minden szónak, gondolatmenetnek,
cselekvés-szekvenciának.

Már néhány találkozás után kialakít minden közösség egy bizonyos nyelvet,
cselekvési gyakorlatot. Olyat, amelyben félszavakból értik egymást, egy-egy
mozdulat pedig szavak sokaságát spórolja meg, hiszen a jelek és jelképek be-
szédessé, sokatmondóvá válnak. Ahhoz azonban, hogy értse ezt a nyelvet a kö-
zösségbe vagy a találkozási helyre belépõ, meg kell ismerni, el kell sajátítani a
csoport nyelvét, szokásait. Ha pedig egy közösség – különbözõ formában, de –
kétezer éve létezik, úgy sokszorosan igaz ez.

Ez a megismerési folyamat azonban nem lehetetlen vagy elviselhetetlenül
fárasztó vállalkozás. Ellenkezõleg. Elegendõ nyitottsággal tudás- és megisme-
résszomjat válthat ki, és integrál egy közösségbe. Ez pedig különösen is nagy
áldás az atomjaira hulló világban.

Gyakorlás

Pál is erre emlékezteti tanítványát, Timóteust: gyakorold magad a kegyesség-
ben! A kereszténységnek, azon belül nekünk, evangélikusoknak nem szégyen
ellesni a titkokat sem a többi világvallástól, sem pedig más felekezetbeli testvé-
reinktõl, akik évszázadok, évezredek alatt dolgoztak ki különbözõ technikákat
arra, hogyan lehet megszüntetni a körülöttünk és bennünk lévõ zajt, jó irányba
állítani az elkalandozó gondolatokat, miként lehet ráhangolódni az Úristen
verbális és nonverbális kijelentéseire, hogyan lehet fogadni az õ közeledését. A
liturgia egész kelléktárat kínál fel az Isten-ember párbeszéd gyakorlására, meg-
elevenítésére, mûködõképessé tételére. A tudatos felépítés, a cél (a nagy talál-
kozás) lépésrõl lépésre való elõkészítése, a tudatosan ismétlõdõ részek ottho-
nossá tévõ és elmélyítõ funkciója, a szabad és kötött szövegek váltakozása, a
párbeszédek alkalmazása mind-mind lehetõség és eszköz arra, hogy gyakorol-
juk, begyakoroljuk magunkat az Isten-ember és ember-ember találkozásba.
Hétköznapjaink, életgyakorlatunk, mindennapi útjaink másról szólnak. A litur-
giát, az Isten-kommunikációt, a nagy együttlétet gyakorolni, sõt begyakorolni
kell. Hogy természetessé válhasson, hogy életünk részévé legyen. Hogy az ide-
genség helyett az otthonosság érzetét adja. Hogy a bizonytalan hétköznapi
folyamatok közepette biztonságot adó élmény legyen.
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Élmény

A tanulási folyamat és a tanulás eredménye élményt is jelent. Ha megismerem,
ha sajátommá gyakorlom az istentisztelet elemeit, folyamatát és dramaturgiá-
ját, akkor az élményt kínál nekem. Nem az élménytársadalom értelmében, ahol
a csillogás, a látvány pótolja a hiányzó valóságot és mélységet, hanem az életet,
szívet, lelket, gondolatokat átjáró élmény értelmében.

Az élõ keresztény közösségek együttléte igazi élményt jelent. Mindenek-
elõtt a találkozás élményét. A találkozásét Istennel és a találkozásét az Istenen
keresztül megismert és megközelített emberrel. Azután a dialógus élményét. A
találkozásból párbeszéd fakad, a párbeszédben pedig közelebb kerülünk egy-
máshoz az Élet Urával és az Isten gyermeke testvéremmel. A beszélgetésben ott
a rácsodálkozás, a simogató szó, a kölcsönös ismerkedés és megismerés, az
egymásra figyelés és a beszélgetõpartner komolyan vétele. És ehhez jön a fel-
szabadulás és a tisztulás élménye. A találkozás és a párbeszéd nem felszínes
csevegést, „laza” együttlétet jelent, hanem az erõviszonyok helyretételét és a
szeretetviszonyok megteremtését. Ez pedig azt jelenti: ha én, a botladozó,
ügyetlenségeket felhalmozó, dolgaimat és emberi viszonylataimat el-elrontó,
véges életû ember a tökéletes, ügyes, jót alkotó és örökkévaló Istennel találko-
zom, vele beszélgetésbe kerülök, akkor az õ erõterében tisztulni kezd az értel-
mem, helyére kerül a lelkem, átmelegszik és megújul a szívem. Ez a felszaba-
dulás és a tisztulás élménye; a keresztény istentisztelet mindig megismétlõdõ,
de mindig vadonatúj ajándéka.

A tanítványok Jézus iskolájában szabadon választott tantárgyként az imád-
ságot vették fel. Mi, mai tanítványok (lehet, hogy tényleg annak, lehet, hogy
csupán érdeklõdõnek érezzük magunkat) az imádságot, a közös imádságot, a
közös imádást, az istentiszteletet tanuljuk. S az egyetemes papság értelmében
(minden megkeresztelt ember pap a másik ember számára, Isten szolgája, kül-
dötte, hírnöke) a jó pap holtig tanul. Tanulja az istentiszteletet.

Ehhez a tanuláshoz hívom együttgondolkodásra kedves olvasóimat. Közös
gondolat-körutunkon négy területet járjunk most be. Válaszoljunk a kérdésre:
kik az istentisztelet cselekvõi? Gondoljuk végig az istentisztelet dramaturgiáját.
Próbáljuk egy csokorba gyûjteni az istentisztelet legfontosabb elemeit. Kísérel-
jük meg megfogalmazni az istentisztelet célját. E négy szempont segíthet min-
ket abban, hogy mélyebbre ássunk a témában. Nem azért, hogy profi szakér-
tõkké váljunk, hanem azért, hogy aktív megélõi, boldog élvezõi lehessünk a li-
turgiának.
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Az istentisztelet cselekvõi

Kik is õk? A választ természetes módon vágjuk rá: lelkész, kántor, harangozó,
egyházfi. Pedig ez csak részben igaz. A sor mindkét oldalról bõvítendõ. Emberi
oldalról is, de a másik oldalról még inkább.

A lelkész, a kántor és az egyházfi látszik a legaktívabbnak. A lelkész, aki ki-
sebb megszakításokkal végigbeszéli az istentiszteletet, a kántor, aki énekével és
hangszeres játékával kiegészíti a szavakban elmondottakat, az egyházfi, aki be-
rendezi, rendben tartja, kiszolgálja az istentisztelet eseményeit.

Jó tisztázni az õ szerepüket is. A lelkész – evangélikus meggyõzõdésünk
szerint – nem a gyülekezetbõl kiemelt, magasabb rendû személy. Õ is a gyüle-
kezet tagja, akit a közösség egy speciális szolgálatra elhívott, kiképzett, megbí-
zott (ordinált). Az ige hirdetésének és a szentségek (keresztség és úrvacsora)
Krisztus rendelése szerinti szolgálatáról van szó. Szolgálata apostoli feladat:
hirdetni Isten szeretetét.

A kántor is igehirdetõ – evangélikus felfogásunk szerint. Szerepe nem az,
hogy „kísérõzenét” adjon az istentiszteleten, hanem az, hogy a zene sajátos esz-
közeivel gazdagítsa és kiteljesítse az evangéliumhirdetés szolgálatát. A szent
zene lutheri értelemben igehordozó.

Az egyházfi aktivitása is nélkülözhetetlen. Az istentiszteleten – ahol Isten
minden érzékszervünket foglalkoztatja – szükség van a rendre, a tisztaságra, a
látható és tapasztalható harmóniára. Arra, hogy minden „jó rendben és ékesen
történjen” – ahogy az apostol írja.

E három személy szolgálatát kiegészíthetik még sokan mások. A lelkészét a
lektorok, akik igét, imádságot, hirdetést olvashatnak a liturgia keretén belül, és
a segédkezõk, akik részt vehetnek az oltár körüli szolgálatban – például az úr-
vacsoraosztásban. A kántorét az énekkar, az énekes szólisták vagy a hangszeres
zenészek. Az egyházfiét az érkezõ gyülekezetet fogadó testvérek, vagy az irat-
terjesztést gondozók, az oltárdíszítõk, s még sorolhatnám.

Itt még nem ért véget a sor. Errõl az oldalról még sokáig bõvülhet a kör. Hi-
szen a gyülekezet is aktív résztvevõje az istentiszteletnek. Teszi ezt akkor, ami-
kor hangos szóval, énekléssel, mozgással (térdelés, felállás, leülés, esetleg ke-
resztvetés) vagy valami mással bekapcsolódik a liturgia eseményébe. Ugyanak-
kor nem mindig látványos esemény kíséri az aktivitást. A belsõ, lelki aktivitás
akkor is valóság lehet, ha egy gyülekezeti tag vagy csoport szinte mozdulatla-
nul ül, vagy áll.

Valójában ez a cél. Hogy megszûnjék az a rossz egyházi szokás, mely szerint
a templom két részre osztható: színpadra és nézõtérre. A színpadon a lelkész a
kántor és még néhány ember segítségével „bemutatja a darabot”, a nézõtéren
ülõk pedig nézelõdnek, figyelik a produkciót. Az Isten házában mindenkinek
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van szerepe, mindenkire aktivitás vár, mindenki részese, sõt aktív résztvevõje
lehet az eseményeknek.

És mégis… mindennek ellenére… az igazi cselekvõ maga az Isten. Mert nem
azért hívhatjuk a templomi alkalmat istentiszteletnek, mert mi eljövünk, és tisz-
teljük az Istent, hanem azért, mert Isten jön el, és megtisztel minket az õ jelen-
létével. Õ az aktív, õ cselekszik az istentisztelet minden pillanatában. Õ szólít
meg, õ emel fel, õ szabadít fel, õ tisztít meg, õ formál át, õ teremt újjá. Cselek-
vésének listája számbavehetetlen, hiszen fantáziája végtelen.

Ha úgy érkezne minden templomlátogató az istentiszteletre, ha úgy készülne
minden szolgálattevõ az alkalomra, hogy a templomban nem kevesebb törté-
nik, mint hogy elsõsorban maga az Isten munkálkodik, akkor nem szürkülhet-
ne el, nem válhatna érdektelenné, nem üresedhetne ki a liturgia. Akkor minden
egyes alkalom több lenne, mint vallásos emberi rendezvény.

Az istentisztelet dramaturgiája

A liturgia gazdag eseménysor, történésláncolat. Az Isten-találkozás annyiféle
módon jön létre és válik elevenné, hogy azt csak különbözõ pillanatok, cselek-
mények, folyamatok együtteseként lehet felfogni és leírni. Isten teremtõ, meg-
váltó és megszentelõ munkája zajlik. Életet és új értéket teremt, az élet kény-
szerpályájától és a bûn fogságából való megváltását személyre szólóan való-
sággá váltja, és újjáformálja életünket el- és befogadó szeretetével.

Néha megszólal, néha hallgat, néha közöl tényeket, máskor meg velünk
mondatja ki a titkot, olykor a lelket érinti meg, olykor pedig a testünk egészét
járja át. Esemény, folyamat, út – minden istentisztelet. Minden mindennel
összetartozik, összefügg. „Az Isten szeretet” – ezzel a János apostol által meg-
fogalmazott mondattal summázható, mi történik az istentiszteleten. És mégis
annyi komponens, annyi rész, annyi gondolatfüzér, annyi esemény. Az a Jézus
Krisztus, aki önmagát így mutatta be: „én vagyok az út, az igazság és az élet,”
akarja elvezetni az egyházat (az „úton járók közösségét”) a töredékes életbõl a
teljesbe. Igaz ez órák, napok, évek, generációk, évszázadok vagy -ezredek vo-
natkozásában, de igaz ez egyetlen istentiszteleti óra menetében is. A liturgiának
dramaturgiája van. A Krisztus-esemény dramaturgiája ez, ahol az Úr megérke-
zik, fogad, megszólal, megtisztít, közösségbe állít, megetet, erõvel és örömmel
tölt fel, és áldással indít útra.

Ma – talán éppen mûszaki gondolkodásunk következtében – sokszor úgy
gondoljuk, építõkockák sorából épül fel az istentisztelet. Egyiket-másikat nyu-
godtan ki lehet hagyni. (Az ilyen szelektálás vészes helyzetekhez, nemegyszer
boruláshoz vezetett a liturgiatörténetben.) A sorrendet fel lehet cserélni. Van
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olyan ország, ahol a megújult agendát ilyen elven építették fel. Ugyanakkor
nem szabad felednünk, hogy a keresztény istentisztelet évezredeken át csiszo-
lódott formája és felépítése olyan dramaturgiai ívet tartalmaz, amit megtörni
vagy figyelmen kívül hagyni nem szabad.

Elkezdõdik az istentisztelet azzal, hogy az élet feszültségei, az utca zaja és a
mindennapok zsivaja után harangszóval, zeneszámmal (orgonamû), gyüleke-
zeti énekkel ráhangolódunk a találkozásra. E váltóállítás után egyetlen szikár
mondat jelzi, hogy itt nem egyesületi gyûlésrõl, egyszerû közösségi alkalomról
van szó, amit X vagy Y szervezett, hanem a mindenható Istennel való együtt-
létrõl: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ezt követi a bûnbánati rész. Ahogy Mózesnek
le kellett vennie a saruját, amikor az égõ csipkebokorhoz és ezzel Isten közelébe
lépett, úgy kell nekünk is levetnünk mindazt a szennyet, ami az életünk útján
ránk tapadt. Nemcsak a beismerõ tisztulni vágyás, hanem az Isten szeretete is
megjelenik: hajlandó minket elfogadni, megtisztítani, bûnbocsánatával új útra
indítani. Ha elhagytuk mindazt, ami terhel, megszólal az igei rész: bibliai olvas-
mányokban és a meghirdetett élõ igében Isten szólít meg. Szava tanít, helyre tesz,
felemel, vigasztal, simogat, bátorít, és reményt ad. Erre a megszólításra válaszol
a gyülekezet azzal, hogy megvallja hitét, majd imádságban (egyetemes könyörgés)
Isten elé viszi a makro- és mikrovilág minden örömét és bánatát. Ha két lábbal
a földön állva megragadjuk az Isten igéjének mondanivalóját, akkor már elhan-
gozhat a felszólítás: emeljük fel szívünket! Ami eddig az értelmünkön keresztül
és a fülünk által ért el hozzánk, az most más dimenzióba kerül át. Az úrvacsora
titka az eszünk számára fel nem fogható, de Isten adta egyéb antennáink a hit ál-
tal fogni tudják. A vele való legközelebbi kapcsolatban, ahol õ a szó átvitt és
szoros értelmében egyaránt a vérünkké válik, átértékelõdik minden. Többé nem
máról holnapra vegetálunk, hanem az örök életre készülünk. A fizikai, lelki,
szellemi táplálékkal megerõsítve indulunk tovább az ünnepbõl (találkozás) a
hétköznapokba. Az utolsó szó itt is Istené: az áldás szava. Áldással indít utunk-
ra. Ebben pedig erõ, küldetés, biztonság, reménység rejlik. Az áldás ugyan-
olyan teremtõ szó, mint a Biblia elsõ lapján található teremtéstörténet igéi:
legyen. És lett. Isten áldása értéket, életet teremtõ szó. Ezzel indít minket.

Az istentisztelet elemei

Érthetetlen, ami az istentiszteleten történik? Szó sincs róla. Hogy megértsük, al-
kotóelemeire kell bontani, hogy azután szívünkben és fejünkben ismét összeáll-
hasson az egész. Vannak állandó részek. Ezeket ordináriumnak nevezik. Az öt
klasszikus ordinárium – más és más módon, de – az Istent dicsõítõ, imádó jel-
legû: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
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A Kyrie az „erõviszonyok” elfogadása, térdhajtás, hódolat a megjelenõ Úr
elõtt: Uram, irgalmazz. Eredetileg a világi uralkodót köszöntötték így, de jóné-
hány evangéliumi Jézus-történet nyomán a kereszténység Ura dicséretére sajá-
tította el. Háromszoros vagy többszörös ismétlése a mondat súlyát emeli ki.

A Gloria az angyalok betlehemi mezõn felcsendülõ énekének ismétlése. To-
vább zeng a magasztalás: „Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön bé-
kesség és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14)

A Credo a gyülekezet hitvallása. Õsi keresztény szokás, hogy Isten megszó-
lító szeretetére népe azzal válaszol, hogy megvallja hitét. A legegyszerûbb egy-
mondatos hitvallás – Jézus a Krisztus vagy Jézus Krisztus Úr – és a többkötet-
nyi hitvallások közül az egyház a liturgia keretében többnyire két egyetemes
(még az egyházszakadások elõtt létrejött) formát használ, az Apostolit (eredetileg
kereszteléskor) és a Níceait (Nícea-Konstantinápolyit). Mindkettõ a Szenthá-
romság egy Istenbe vetett hit briliáns összefoglalója: egyszerre imádság, vallo-
más, tanúságtétel. Az evangélikus istentisztelet lehetõvé teszi, hogy a hitvallást
a gyülekezet korál formájában – az Evangélikus énekeskönyv ilyen énekeibõl
kiválasztva – énekelje. 

A Sanctus szintén bibliai mondat. Az Istennel találkozó lények dicsérik így
a Mindenhatót Ézsaiás próféta feljegyzése szerint: „Szent, szent, szent a Sere-
gek Ura, dicsõsége betölti a mennyet és a földet” (Ézs 6,3). A klasszikus liturgia
még hozzáteszi a virágvasárnapi bevonuláskor ismételt ószövetségi mondatot:
„áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban” (Zsolt 118,25–26; Mt
21,9). Ez a mondat már az úrvacsorára utal. Az úrvacsorában az élõ Jézus Krisz-
tus érkezik, õt köszönti a gyülekezet.

Az Agnus Dei énekkel a gyülekezet Keresztelõ János boldog, felismerõ, Jé-
zusra mutató mondatát ismételgeti: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi (hordoz-
za) a világ bûnét” (Jn 1, 29).

A liturgia imént említett öt „oszlopa” mellett állandó mondat az Isten ha-
talmát meghirdetõ „Atya, Fiú, Szentlélek nevében”, valamint az istentiszteletet
záró áldás. Egyik sem csupán kívánság (legyen, bárcsak így lenne stb…), hanem
teremtõ ige. 

Az istentisztelet változó elemeit latinul propriumnak nevezzük. Ide tartoznak
a nap jellegét magukon hordozó zsoltáridézetek, az egy koncentrált kérést ma-
gában foglaló „a nap imádsága” (kollekta), a bibliai olvasmányok, az igei rész-
hez és az úrvacsorához kapcsolódó imádságok, a hálaadás-, bûnbánat-, imád-
ság-, hitvallás- és dicsõítésfunkciót betöltõ énekek, a liturgus és a gyülekezet
párbeszédeként elhangzó responzumok (válaszok).

Különösen gazdag az úrvacsorai liturgia anyaga. Bevezetésében a szív fel-
emelésére biztat a liturgus és vállalkozik a gyülekezet. Jelkép ez, amely a „még
közelebb hozzá” kívánságból fakad, és Isten magához engedõ szeretetére épít.
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A már említett Sanctust az az imádság vezeti be, amely Isten üdvösségtörténet-
ben lezajló valamely cselekedetére utalva (egyházi esztendõ szerint változó be-
tétmondat) biztat, hogy kapcsolódjunk be a nagy mennyei istentisztelet Urát
dicsérõ énekkarba, ahol az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével
összhangban énekel a földön küzdõ egyház népe. Az epiklézis imádságban a
Szentlélek hívásáról van szó. Az úrvacsorát elrendelõ jézusi igék állnak az úr-
vacsora középpontjában. A feltámadott és élõ Jézus Krisztus mondja ki a min-
dent eldöntõ mondatot: „ez az én testem, ez az én vérem. Ezt cselekedjétek…!”
A Miatyánk a legõsibb úrvacsorai imádság. A mindennapi kenyérért (az élet és
az örök élet tápláléka egyszerre értendõ ezalatt) való könyörgés mellett ez a
drága kincsünk átöleli az emberi élet egészét, megszólaltatja a legfontosabb ké-
réseinket, hálaadásunkat. Egyre több helyen tér vissza az evangélikus liturgiá-
ba az anamnézis imádság, amelyben – a zsoltárossal egybecsengõen – Istent em-
lékeztetjük a Jézus Krisztus megváltásában megismert kegyelmére, megtapasz-
talt irgalmára. A Pax nem puszta emberi békességteremtés-próbálkozás. A „bé-
kesség néktek” mondatban egymás számára továbbadjuk azt az élményt és
örömüzenetet, hogy Isten megbékélt velünk! Miután Krisztusról mint ártatlan
Bárányról énekelünk, az „asztal” köré telepedve részesedünk Urunk önmagát
feláldozó szeretetébõl, és formálódunk semmi máshoz nem hasonlítható kö-
zösséggé. Az úrvacsoravételt követõen a záróimádság hálaadásával és küldõ
szavakkal indulunk útra, hogy az elhangzott és megtörtént áldást kamatoztas-
suk, valóra váltsuk.

A liturgia bármely részét és egészét vizsgálva elõbb-utóbb arra a felismerés-
re jutunk, hogy nemcsak a prédikáció, de az egész istentisztelet igehirdetési al-
kalom. Isten megszólal és megszólít, bemutatkozik, tanít, feltölt. Többnyire
szavakon keresztül (a Szentírás mindkét szövetségének nagyszerû felismerése
és élménye volt, hogy Isten beszél, sõt emberi hangon és szavakkal szól!), de
sok más – nonverbális – eszközt is felhasznál a vele való kommunikációra, pár-
beszédre. Ilyen értelemben tapasztaljuk és állíthatjuk, hogy a liturgia koncent-
rált ige. Formálisan is, tartalmában is.

Az istentisztelet célja

Van, aki másként közelít, és ezt a kérdést teszi fel: mi a haszna az istentisztelet-
nek? A kérdésfelvetés tükrözi a mai gondolkodásmódot. Az az érték, aminek
haszna van, ami hasznot hoz. Kissé erõltetve meg lehetne fogalmazni azt a tár-
sadalmi, lelki hasznot, amit a liturgia eredményez, mégis vállaljuk fel a kemény
állítást, sarkos kijelentést: az istentisztelet nem „hasznos” (haszon-talan) dolog.
Eredménye nem mérhetõ számokban, még kevésbé pénzben. Az istentisztelet-
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nek értelme, célja van (nem pedig haszna). Értelme, hogy medret ad Isten –
máshol nem mindig egyértelmûen megragadható – szeretetáradásának. Értel-
me, hogy létrehozza a találkozást a tékozló fiú és a mennyei Atya között (Lk
15,11–32). Értelme, hogy kiemeli az embert az Istentõl elszakadt (tehát nem va-
lós) világból, belehelyezve a valódi, azaz az istenközeli létbe és valóságba.

És a célja? Ha emberi oldalról tesszük fel a kérdést, nem biztos, hogy elju-
tunk a helyes válaszhoz. Ha mi magunk tûzünk ki bármilyen célt, az csupán a
vágyak kifejezése lesz. A mi töredékes elképzeléseink, határok közé szorított le-
hetõségeink és ismeretünk bizony szûk mozgásteret adnak. Cél, hogy jól érez-
zük magunkat? Igen. De ez kevés. Cél, hogy épüljön a közösség? Természete-
sen. De még ez sem elég. Cél, hogy megtisztuljunk, feltöltõdjünk energiával, új
meglátásokra jussunk el? Föltétlenül. De ezzel sem érhetjük be.

Mivel az istentisztelet fõszereplõje maga az Isten, egyértelmû, hogy a célt az
õ oldaláról kell megtudni. Ez pedig a Szentírás tanúsága szerint egyértelmû: Isten
akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön, és az igazság útjára eljusson”
(1Tim 2,4). Az istentisztelet célja így nem más és nem kevesebb: Isten az üdvössé-
günket munkálja, mert nem akarja, hogy elvesszünk, hanem hogy örök életünk
legyen. Az istentisztelet célja az üdvösség, az örök élet. A liturgia minden pilla-
nata ezért van. Az igehirdetésben az örök élet evangéliuma (örömhíre) szólal meg
(természetesen az örök életet tönkretevõ bûn ellen megszólaló törvény után). Az
úrvacsorában a mulandó test táplálása helyett az örök élet eledelét kapjuk. Is-
ten a mennyei lakoma kóstolóját kínálja nekünk az oltárnál, az Úr asztala körül.

Sokrétû alkalom

Kérdezhetnénk: milyen alkalom az istentisztelet? Inkább a külvilág felé bemu-
tató reklám az Isten ügyérõl, amely misszionál, megtérít, vonz, megragad em-
bereket, vagy belsõ kör számára szóló, ahol a traszcendens iránt nyitott, az
anyagi világon túli után érdeklõdõk számára hangzik a tanítás, megerõsítés,
feltöltés? A liturgia gazdag tartalma alig engedi meg az egyoldalú megfogal-
mazást.

A sok lehetséges közül négy jellemzõt emeljünk most ki. Missziói, lelkipász-
tori, informatív és közösségi alkalom.

MISSZIÓI ALKALOM
Az õsi gyakorlat szerint – amely a korai kereszténységre megy vissza – az isten-
tisztelet elsõ fele teljesen nyitott alkalom volt, ahol mindenki (megkereszteltek
és még a keresztelés elõtt állók) részt vehetett. A cél egyértelmû: aki ide betér,
jó benyomást kapjon az egyházról, a kereszténységrõl, magukról a tanítvá-
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nyokról. Aki számára szimpatikus a hely és az alkalom, talán elindulhat azon
az úton, amely az Isten felé vezet. Nem puszta reklámról van szó, hanem arról,
hogy ez a keret a Szentlélek munkálkodásának helyévé válhat. Tudjuk, hogy a
Szentlélek ott, akkor és úgy ébreszt hitet, ahol, amikor és ahogyan õ akar. Mégis
azt tapasztalja az egyház évezredek óta, hogy az õ nevében összehívott és meg-
tartott istentisztelet kiváltképp gyakori mûködési terepe a Szentléleknek. Fon-
tos, hogy a szolgálattevõk és a gyülekezet tagjai így is tekintsenek a liturgiára:
Isten megszólító, hívogató alkalma az.

LELKIPÁSZTORI ALKALOM 
Az istentisztelet sokféle módon lelkipásztori alkalom. Nem egyszerûen úgy,
hogy a liturgus-lelkész lelkipásztori hangvételben prédikál. Ez is lényeges. De
az ének, az imádság, az idézett bibliai mondatok vagy felolvasott igeszakaszok
gyógyító hatása is tapasztalati tény. Sokszor kiszámíthatatlan a szolgálók szá-
mára, hogy melyik rész, melyik mozzanat érint meg, segít fel, simogat, vezet,
terel. A zsoltárok életközeli képei, a személyes hangot hordozó imádság, az
élethelyzetünket visszatükrözõ énekszöveg-fordulatok, az érintettség érzetét
keltõ szentírási olvasmányok mind-mind azt sugallják: figyel rám az Isten, nem
hagy magamra, segít a bajomban, osztozik az örömömben. Az istentisztelet mi-
liõje, a közösség élménye, a szent zene hangulata direkt vagy indirekt módon
lelkipásztori hatással vannak a gyülekezet tagjaira. A fészekmeleg családiasság
és a felemelõ ünnepélyesség egyaránt kiválthat ilyen érzést. A közösségben
megtapasztalt összetartozás és a sokak közt is létrejöhetõ magányos-személyes
beszélgetés az Istennel megadhatja azt a belsõ biztonságot, amit a lelkipásztori
bánásmódtól elvárunk.

INFORMATÍV ALKALOM
Aki részt vesz akár egyetlen istentiszteleten is, igen gazdag információt szerezhet
be. A liturgia koncentrált ige – állítottuk. Az istentisztelet számtalan szentírási
komponense bibliaismereti információk sorát adja. Az énekekben nemcsak kul-
túrtörténeti adalékok sorára lelünk (költészet, muzsika), hanem olyan életbölcse-
letre, amely keresztény elõdeink tapasztalatából érkezik hozzánk, tanít minket.
Az imádságok sora gyakorlati ismereteket ad az Úristennel való kommuniká-
ciós lehetõségekrõl: arról, hogyan oszthatjuk meg életünket, mindenünket te-
remtõ Urunkkal. A testvéri közeg – akarva-akaratlanul – hatással van ránk. Infor-
mációk egész sorát árasztja ránk. Az épület (templom, imaterem vagy más) és an-
nak berendezése sokféle jelzést hordoz. Esetleg évtizedeken át is újdonságokat
rejtõ üzeneteket. S akkor nem utaltunk még a járulékos információk sorára.

Mindez nem száraz, használhatatlan ismeret- és tudásanyag, hanem olyan
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életinformáció, amit közvetve vagy áttételesen a világ és benne az élet alkotó-
jától kapunk. Értékes, nélkülözhetetlen információk.

KÖZÖSSÉGI ALKALOM
Elmagányosodó világunkban éhezzük az igazi közösséget. Szociológiai tapasz-
talat, hogy oda gyûlnek és oda hívhatók az emberek, ahol emberhez méltó,
bensõséges, tartalmas közösség van. Sokszor az igénytelen tartalom sem tánto-
rítja el az embereket a vágyva vágyott közösségtõl. Nem véletlenül virágzanak
fel újra meg újra azok a szekták, amelyek – bár hajmeresztõ tanokat hirdetnek,
mégis – meghitt, egymásra figyelõ közösséget kínálnak.

A liturgia közösségi alkalom. Megtanít együtt lélegzetet venni, segít együtt
gondolkodni, enged együtt, tartalmas csöndet megélni, megadja az összetarto-
zás élményét. Mert jó együtt énekelni, jó együtt megvallani a hitünket, jó együtt
mozogni – leülni, felállni, letérdelni –, jó egyfelé nézni és figyelni, jó együtt ki-
mondani az igenlõ, egyetértõ áment.

Szívesen imádkozom dolgozószobám csendjében. Dúdolok, éneklek, ha egye-
dül vagyok, olvasom a Szentírást, amikor nem vagyok testvérek között. Mégis
az istentisztelet megszentelt alkalmán és közösségében mindez más. Ott érzem,
amit a Zsidókhoz írt levél szerzõje így fogalmaz: „a bizonyságtevõk fellege vesz
körül” (Zsid 12,1). Azoknak a fellege, akik mellettem (nekem) mondják hangosan
a hitvallást, énekelnek Isten szeretetérõl, s azoké, akik sok kilométer messze-
ségben vagy évek és évszázadok távlatában járják, járták ugyanazt az utat s tar-
toznak ugyanahhoz a közösséghez: az istentiszteletre összegyülekezõk, Istent
dicsérõk és imádók közösségéhez. Az istentisztelet történetének legnagyobb mély-
pontja az volt, amikor kialakult a gyülekezet helyett végzett magánistentiszte-
let. Liturgia és közösség szorosan összetartozó, sõt elválaszthatatlan fogalmak.
Liturgia nincs közösség nélkül, de a közösségnek szüksége van a liturgiára.

KOMMUNIKÁCIÓ
Az istentisztelet kommunikáció. Isten és ember beszélgetése és azután az em-
ber kommunikációja a másik emberrel. Elsõsorban szavakban, de énekben, ze-
nében, hangokban és csöndben, látványban, illatban, ízben, tapintásban is.
Mert Isten minden érzékszervünket felhasználja, hogy találkozzon velünk.

A kommunikáció korában, amikor számtalan új, magas technikai színvona-
lú médium áll a rendelkezésünkre, egyre több a kommunikációs zavar embe-
rek, embercsoportok között. Sajnos igaz ez az Isten-ember kapcsolatra is. Nem
tudunk imádkozni, nem tudjuk fogni az égi jeleket, nem vagyunk képesek be-
fogadni a közeledõ Isten ezerféle megnyilvánulását. Pedig az õ oldaláról nem
szûnt meg az adás, csak a mi antennáink sérültek, vagy rossz irányban állnak.
A liturgia jól kipróbált és jól bevált eszköz arra, hogy ez a kommunikációs za-
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var szûnjön, elõbb-utóbb teljesen megszûnjön. Ahol pedig rendezõdik az Isten-
ember párbeszéd, ott elkezdõdik az a folyamat is, amelyben emberek szót érte-
nek, egymás felé megnyílnak, egymásra figyelnek.

Milyen istentiszteletet kínál az egyház,
milyen istentiszteletre vágyom én?

Szép, kedves, rendezett, vonzó, érdekes, izgalmas, békességes és…  okos isten-
tiszteletre. Mindegyik szó fontos számomra. Az Istennel való találkozás nem
lehet akármilyen. Az istentisztelet szépségét, esztétikai élményét azzal a gond-
dal kell terveznünk, formálnunk és megvalósítanunk, ahogy a szerelmes ember
készítgeti a nagy találkozást párjával.

Kedves istentiszteletre vágyunk, hiszen annyi a konok feszültség és a kedv-
telen szituáció. Az istentisztelet – rajtunk múlik elsõsorban – lehet, legyen ked-
ves alkalom.

A rend Istenének találkozója azonban megkívánja, hogy rendezett legyen a
liturgia: ahol mindennek megvan a maga helye, ahol el lehet igazodni, ahol a
részek nagy, egységes egésszé állnak össze, ahol az igényes formálás emeli az
igényt ébresztõ tartalmat.

A liturgia lehet és legyen vonzó. Emberszabású. Nem úgy, hogy leereszke-
dik alacsony színvonalra, hanem úgy, hogy lelkesíti az embert: van mihez fel-
nõni. Jézus szava: ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok, megvalósul-
hat minden istentiszteleten. Nem az egyház (ez a „csúnyácska menyasszony”)
a vonzó, hanem az Isten, akinek háza, jelenléte lehet vonzó az ember számára.

Az istentisztelet lényegi jelzõje: érdekes. Annyi minden történik az Isten-ta-
lálkozásban, annyi folyamat zajlik le egyetlen óra alatt. Nem lehet, hogy ne le-
gyen érdekes a résztvevõk számára. Ha mi, emberek nem tesszük unalmassá,
vontatottá, igénytelenné, akkor igaz lesz: a liturgia érdekes. Sõt izgalmas. A li-
turgia megjeleníti Isten rajtunk végzett megmentõ, megváltó, éltetõ mûvét. Je-
lenvalóvá teszi mindazt, ami értünk már megtörtént: a teremtést, a megváltást,
a halál fölött aratott gyõzelmet. Izgalmas eseményfolyamatba von bele minket.
Ez azonban nem felzaklat.

A liturgia békességes alkalom. Ahol nem hiábavaló békességért könyörög-
ni, lehet békességet találni, fontos a békességet továbbadni. Ezért hangzik a li-
turgus ajkán: Az Úr békessége legyen mindenkor veletek!

A Szent Isten közeledik felénk, ad nekünk randevút minden istentiszteleten.
Vele lehet találkozni, általa lehet megújulni, benne lehet távlatot nyerni éle-
tünknek. A mi feladatunk Mózeséhez hasonló, aki levetette saruját, amikor az
égõ (de el nem égõ) csipkebokorban az Isten-jelenés tanúja és élvezõje volt. Ha
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le tudjuk (és le akarjuk) venni a sarunkat, akkor megszülethet a nagy pillanat:
a mindenható Isten és én, az õ gyermeke újra (megint) együtt vagyunk.

liturgia – közhasznú szolgálat, Isten szolgálata közöttünk
liturgus – az istentiszteletet vezetõ lelkész
lektor – az istentiszteleten igeolvasást vagy imádság-szolgálatot végzõ nem lelkész
antifóna – az istentiszteleten elhangzó zsoltár keretverse
kollekta – az istentisztelet elsõ nagy részét záró, kötött szerkezetû, a nap tematikáját

egyetlen kérésben összegzõ imádság. 
prefáció – az úrvacsorát bevezetõ nagy hálaadó imádság
epiklézis – a Szentlélek segítségül hívása

� Mit jelent a liturgiát tanulni? 
� Milyen szerepeket különböztetünk meg a liturgiában? 
� Milyen elhagyhatatlan elemek vannak az istentiszteletben? 
� Milyen értelemben beszélhetünk az istentisztelet dramaturgiájáról? 
� Mi az istentisztelet lényege egy mondatban összefoglalva? 
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Magyar Egyházzenei társaság. Budapest. 1999. 

Ferenczi Ilona: A lutheri liturgia hatása a 16-17. századi istentiszteleti rendünkre és
annak nyomai századunkban. In: Fabiny Tibor: Tanulmányok a lutheri reformáció
történetébõl. Evangélikus Sajtóosztály. Budapest. 1984. 89–104. o.

Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról. Új Ember. Budapest. 2001.
Guardini, Romano Örökmécs – a liturgia világa. Szent István Társulat. Budapest.
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Nagy múlt, fáradt jelen?

Kétségtelen, hogy igen tekintélyes múltja van annak az istentiszteleti hagyo-
mánynak, amely megadja összejöveteleink vezérfonalát. Magával ragadó érzés
részévé válni annak a több ezer éves elemeket, imádságokat magában foglaló
együttlétnek, amely térben és idõben csaknem végtelenre tágítja a testvéri kö-
zösség határait. Egy kicsiny szórványban családi háznál megtartott istentiszte-
let résztvevõi éppen úgy átélhetik ennek a közösségnek az áldásait, mint a
nagy, sok lelket számláló gyülekezetek tagjai. Itt, e keretek között nem mélyed-
hetünk bele ennek a hagyománynak a mélyebb elemzésébe, hosszú történelmi
áttekintést nem adhatunk. De mindannyian tudjuk, érezzük, hogy hosszú idõ
alatt ragyogóvá csiszolódott drága örökség birtokosai lehetünk. Sõt, már-már
talán azt gondoljuk, hogy szinte érinthetetlenül drága, megkövülten ódivatú, a
mi korunktól, nyelvezetünktõl, gondolkodásunktól távolinak, követhetetlen-
nek tûnõen idegen. Ezt a vélekedést erõsítheti bennünk a jelen többnyire elszo-
morító képe. Többezres vidéki városi gyülekezetben alig százan lézengenek az
áhítatos hangulatot árasztó ódon falak között. Valamikor élõ, falusi gyülekezet
templomában hiába szól a harang vasárnap reggel: csak páran, inkább idõseb-
bek fogadják a meghívást. Kevés helyen dicsekedhetnek azzal, hogy miden
korosztály képviselteti magát az alkalmakon. Azontúl a régi tagok is el-elmara-
doznak, és többnyire ritkán jelennek meg új arcok, s ha véletlenül mégis, akkor
sem idõznek sokáig. Nem jellemzõ, hogy igazán vonzók, missziói értelemben
magukkal ragadóak volnának istentiszteleteink. Nem is beszélve arról, hogy
mennyire belepte gyülekezeti együttléteinket a megszokás pora. Elveszett az
ünnepi jelleg, az ige üzenetére való rácsodálkozás képessége. Természetesen
mindezek a kritikai észrevételek nem igazak minden egyházközségre, de saj-
nos széles körben általánosan helytállók.

Mindamellett az istentisztelet a mai napig a gyülekezeti élet központi alkal-
ma. Sokak számára az egyházhoz tartozás egyetlen kifejezése. Fontos tehát
vizsgálat tárgyává tenni, hogy vajon milyen szerepet tölt be hívõ életünkben, a
testvéri közösségben az istentisztelet, mi teszi istentiszteletté az együttlétet. To-
vábbá a bennünket körülvevõ világ változásait és a tendenciákat figyelve a je-
lenre vonatkozó diagnózis mellett komolyan szembesülnünk kell az istentisz-
telet jövõjének kérdésével: mely pontokon szorul megújulásra, melyek azok a
sajátosságok, amelyeket feltétlenül õriznünk kell – és itt némi visszatekintésre
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is szükségünk lesz. Mi a célja – vagy inkább oka – annak, hogy istentiszteletet
ünneplünk? Mi tehetné élõvé, számunkra és kívülállók számára is érdekessé?
Mitõl istentisztelet az istentisztelet? Az alábbiakban tehát – az adott kereteken
belül – ezekre keressük a választ. 

Az istentisztelet az egyházi, gyülekezeti élet nem egyetlen, de alapvetõ
megnyilvánulása. Természetesen semmi kétség nem fér ennek az állításnak az
igazához, ha a gyakorlat felõl közelítjük meg. A legeldugottabb kis szórvány-
közösségben is – ha más egyéb alkalmat nem tartanak – legalább istentisztelet-
re összegyülekeznek a hívek. Bibliaórák, ifjúsági és hittanórák szinte tetszés
szerint alakíthatók, igény szerint elhagyhatók és bevezethetõk, de az istentisz-
telet semmiképpen nem maradhat el. Vajon milyen következtetésre jutunk, ha
nem a már élõ, megszilárdult gyakorlat, hanem a gyakorlatiasság (Szükség
van-e istentiszteletre? Biztos, hogy a legalkalmasabb forma-e a hit megélésére?)
és az elmélet oldaláról indulunk? Azt nyilván már elõre leszögezhetjük, hogy
önmagában az a tény, hogy összejöveteleinket gyakran a megfáradás, megüre-
sedés, megszokás nehéz levegõje terheli, nem ok arra, hogy elhagyjuk, csakúgy,
mint ahogyan önmagában a vallásos cselekmények elvégzése sem garantálja
azt, hogy tartalmasan, helyesen töltjük együtt az idõt. 

Miért van istentiszteletet?

A Szentírás tanúsága szerint Isten népének életéhez kezdettõl hozzátartozott az
Isten jelenlétében való összegyülekezés. Ez általában ünnepi, hálaadó alkalom
volt mindazért, amit a nép átélhetett Isten hatalmas szeretetébõl. Az ember
minden vallásos megnyilvánulása legfeljebb válasz lehet Isten tettére. Különle-
ges, rendszeres ünnepe Isten népének a nyugalom napja, ennek megszentelése,
amit a harmadik parancsolat ír elõ.1 Az ünnep megszentelése „nem egyszerûen
a munkától való tartózkodás, nem privát szabadnap. A szombathoz az Ószö-
vetségben, a vasárnaphoz az Újszövetségben hozzátartozik az istentisztelet.”2

A munkaszünet még nem Isten dicsõítése. Akkor válik azzá, ha népe õt va-
lóban dicséri. Nem értjük az ige lényegét, ha ebben egyoldalúan csak a parancs,
a törvény súlyát és szigorát látjuk. Nem az a kérdés, hogy mit szabad és mit
nem, mi az, amit tennünk kell, hanem az Istennel és egymással való közösség
lehetõségét fedezhetjük fel. Az emberért, az ember hasznára adta Isten a szom-
batot.3 Akkor lesz valóban a hasznára, ha él az Isten kínálta lehetõséggel.
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1 L. 2Móz 20,8–11
2 Szûcs Ferenc: Teológiai etika. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya. Budapest. 163. o.
3 I. m. 164. o.
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Az Újszövetség népe számára azután kiegészül még az ünnep lényege Is-
tennek az emberért végzett legnagyszerûbb csodájára, legnagyobb szabadításá-
ra, Jézus Krisztus értünk való halálára és feltámadására való emlékezéssel, az
ezért való hálaadással. Továbbá azzal a bizonyságtétellel, hogy a közösség eb-
bõl az áldásból részesülni kíván. Nem homályosodik el az a tény, hogy a kez-
deményezõ, az áldás forrása maga Isten. Tehát hibás a kérdésfelvetés, ha úgy
hangzik, hogy mi a célja az istentiszteletnek?. Helyesebb az okot keresni – tudni-
illik, hogy Isten „hatalmas dolgot cselekedett”4 –, és élni a lehetõséggel, hogy
Isten áldásában részesülhetünk. 

Milyen legyen az istentisztelet?

MEGÉLT, ÁTÉLT, ÉLETTÉ VÁLT ISTENTISZTELET
Istentiszteleteink megszürkülésének egyik fõ oka az, ami általában a keresz-
tény hívõ élet problémája is egyben. Ez pedig az, hogy hatalmas szakadék tá-
tong vallásos buzgóságunk és mindennapi életünk között. Egyrészt, mert úgy
véljük, hogy Isten jelenlétébe nem mehetünk az élet terheivel. Az ünneplõ ru-
hával együtt magunkra öltjük vasárnap reggel a „templomos” gondolkodást és
viselkedést. Ami igazán foglalkoztat bennünket egész héten, azt gondosan a
templomhajón kívülre rekesztjük. Másrészt azért szélesedik a szakadék, mert
amikor elhagyjuk a templomot, otthagyjuk az ajándékot, amelyet Isten kínál föl
nekünk. Más szóval annak, ami az istentiszteleten történik, nincsen kihatása
életünkre, és megfordítva. 

Egy alkalommal lelkipásztori beszélgetésben valaki elmondta, hogy nagyon
szereti a templomokat. Minden alkalmat megragad, ha nyitott templomajtót
lát, hogy betérjen, elcsendesedjék, imádkozzék. De nem akar részt venni az is-
tentiszteleten, mert visszataszító számára látni sok ismerõsét, akikrõl tudja,
hogy a templomból kilépve mindent elfelejtenek, amit ott hallottak, legalábbis
életvitelükbõl erre lehet következtetni. 

Mindaddig hiába próbálnánk különféle külsõ, formai csinosítgatásokkal,
újítások bevezetésével érdekessé, csalogatóvá tenni az istentiszteletet, váloga-
tott módszerekkel javítani a látogatottsági statisztikákat, amíg nem hagyjuk,
hogy az istentiszteleten megszólaló ige, Istennek a szentségekben kézzelfogha-
tóan megmutatott szeretete megváltoztasson, megújítson bennünket. És bár
igaz, hogy az istentisztelet csöndes sziget a rohanó világ forgatagában – sokan
azért vesznek részt rajta, hogy legalább arra az egy órára letehessék az élet ter-
heit –, szabad komolyan vennünk Jézus biztatását: „Jöjjetek énhozzám mind-
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nyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok
nektek.”5 „Az istentisztelet nem menekülés a mindennapi életbõl Istenhez, a
zajból a csendbe, a bûnbõl a tisztaságba, az idegenbõl az otthonba, a világból
önmagunkba: nem lépünk át valami láthatatlan szent küszöböt, amely elvá-
lasztja Isten világát és a »külsõ« világot. Az istentisztelet feltekintés arra az Is-
tenre, aki szereti a világot bûnei ellenére, és aki Fiát adta oda, hogy a világnak
élete legyen. Az istentisztelet közösség azzal a Jézussal, aki vállalja az embert
és világát, aki szolgálni jött a világba, és életét adta érte.”6

A döntõ tehát az, amit Isten tesz népéért. Lényeges, hogy ennek megragadott-
ságában éljünk. Mi az mégis, amit emberi oldalról megtehetünk annak érdeké-
ben, hogy a tartalom alkalmas és méltó formában elérhesse a résztvevõket?

MEGÉRTENI, MI TÖRTÉNIK
Ahol emberek egybegyûlnek, együttlétük tartalmi és formai sajátosságai pon-
tosan leképezik magának a közösségnek a jellegzetességeit. Igaz ez istentiszte-
leteinkre nézve is. Keresztény hitünk szerint Isten szeretete az egész embert ra-
gadja meg, értelmével, akaratával, érzelmeivel együtt. Lényeges tehát, hogy a
Szentírás alapján álló, a hívõk seregének õsi hagyományait õrzõ, Krisztusra
mutató istentiszteleti liturgiánk – tehát az istentisztelet rendjének – elemeit
mindenki pontosan értse, tisztában legyen vele, hogy mit miért mondunk és te-
szünk. Istentiszteleti rendünket úgy alakították ki, hogy egyaránt megtalálhatók
legyenek benne a lélektanilag természetes, a logikailag szükséges és az építés
szempontjából nélkülözhetetlen elemek.7 A megértett, átélt és átérzett istentisz-
telet valósággal ráébreszt bennünket a zsoltáros bizonyságtételének igazára:
„Uram, minden oldalról körülfogtál…”8. Természetesen nem várható el, hogy
egy újonnan érkezõ rögtön az elsõ alkalommal minden ízében pontosan meg-
értsen minden mozzanatot. Maga az istentisztelet is csak korlátozottan alkal-
mas arra, hogy ott ezekre magyarázatot kapjon. Fontos azonban, hogy máskor
erre módot találjunk. 

A REND
Istenünk a rendnek az Istene, ezért az õ gyermekei között is mindennek szép és
jó rendben illik történnie. Azt is elmondhatjuk, hogy az egyházunkban jelenleg
használatos istentiszteleti rend alapjában véve megfelel annak az elvárásnak,
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5 Mt 11,28
6 Prõhle Károly: Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Sajtóosztálya. Budapest. 1996. 15. o.
7 Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. Protestáns Szemle melléklete. 1933.
augusztus–szeptember. 76. o.
8 Zsolt 139,5
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hogy Isten népe összejövetelének medret adjon, és az evangélium üzenetének
hordozója legyen. Természetesen a hívek együttlétének mikéntje nincs elõírva
a Szentírásban. Nincsen részletekig menõ utasítás arra, hogy hogyan kell isten-
tiszteletet tartani. A keresztény ember szabadságához tartozik, hogy szabadon
ünnepelheti az Istennel való találkozást. A rend megváltoztatható, alakítható.
Mégis vannak fontos és nélkülözhetetlen részek, amelyek régtõl fogva hozzá-
tartoztak Isten gyülekezetének alkalmaihoz. A Szentírásban megtalálhatók a
különféle közösségben elmondott imádságok, himnuszok, hitvallások, áldó
formulák, továbbá tárgyak, istentiszteleti helyek leírásai, utalások mozdula-
tokra és egyéb jelképes cselekedetekre. Tudjuk, hogy Jézus és mennybemenetele
után követõi továbbra is gyakran keresték fel a templomot.9 Nem lehet kétséges
– és erre az Újszövetségben található utalások is rámutatnak –, hogy a keresz-
tények alkalma folytatása, illetve kiteljesedése az ószövetséginek. Anélkül,
hogy túlzottan belemélyednénk a részletek taglalásába, jegyezzük meg, hogy a
különbség leginkább abban jelentkezett, hogy míg ószövetségi értelemben az
áldozat volt a központi esemény, addig az új szövetség népe Jézus áldozatát te-
kinti egyszer s mindenkorra elegendõnek. Így az istentisztelet két pillérévé az
errõl szóló bizonyságtétel (igehirdetés) és erre való emlékezés, illetve ebbõl va-
ló részesedés a közösségben (úrvacsora) vált. 

Emellett természetesen fontos vonása maradt az istentiszteletnek az Istent
dicsõítõ, hálaadó jelleg, a bûnbánat és feloldozás és az imádság. Az évszázadok
folyamán azután sokféle torzulás történt. A mise10 érthetetlenné, követhetetlen-
né vált, leginkább a hívek túlnyomó többsége számára ismeretlen latin nyelv
használata miatt, de egyéb sallangok is rárakódtak. A reformáció ebben is a
gyökerekig hatoló megújulást hozott. A kálvini11 irány – azt mondhatnánk – ki-
dobált mindent, amit nem talált benne a Bibliában. Maradtak a csupasz falak,
az igehirdetésre fókuszáló egyszerû rend. Luther12 ezzel szemben igyekezett
mindent megtartani, ami nem ellenkezett a Szentírással, illetve amirõl úgy vélte,
hogy segíthet a figyelmet Jézusra irányítani. Ilyen örökséggel indulunk tehát.

Mai istentiszteleteinkre, illetve a jövõre nézve is a reformációban visszaka-
pott szempontok lehetnek a mérvadók. Nézzük, melyek ezek, illetve – éppen a
reformátori figyelmeztetést, a „semper reformari”13-t nem feledve – milyenek-
kel egészíthetnénk ki ezek sorát?
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9 L. ApCsel 2,46
10 Mise: Istentisztelet áldozással, úrvacsorával együtt.
11 Jean Cauvin (1509–1564) francia-svájci reformátor. A reformátusok részben az õ tanai alapján ér-
telmezik a Szentírást.
12 Martin Luther (1483–1546) német teológus, a reformáció vezéralakja. Irányzatának követõi az
evangélikusok.
13 Ecclesia semper reformari debet. – Az egyháznak állandó reformációra (megújulásra) van szüksége.
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Bár figyelmünket most a jövõ felé fordítjuk, hadd tegyük meg, hogy egy
csaknem száz éve íródott liturgiatörténetnek a protestáns istentiszteletre nézve
megállapított alaptételeit idézzük14:

1) Legyen történelmi alapja.
2) Legyen lélektanilag indokolt.
3) Legyen hitépítõ ereje.
4) Legyen erkölcsi hatása.
5) Legyen szabad.
6) Legyen érthetõ, tiszta és igaz.
7) Legyen nyilvános és közös.
8) Rendet és összhangot adjon.
9) Legyen ünnepélyes.

Raffay Sándor15 ehhez még hozzáteszi: legyen evangéliumi. Ezek az irányelvek
és szempontok ma és a jövõ istentiszteletére nézve is kötelezõek.

Luther elve az volt, hogy sohasem szabad ige nélkül istentiszteletet tartani.
Az Ágostai hitvallás16 VII. cikkében olvassuk, hogy „Az egyház a szentek gyü-
lekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen
szolgáltatják ki.”17 Egyház ott van, ahol az ige megszólal, ahol Isten Szentlelke
kiárad a szentségeken18 keresztül. De az állítás megfordítható: az egyház ismer-
tetõjele, hogy ott hangzik az ige és a szentségekkel élnek. Amikor az istentisz-
telet jövõjérõl szólunk, nem hagyhatjuk említés nélkül mindezt. Az istentiszte-
let mint az egyház alapvetõ életjelensége kell, hogy tükrözze ezt a sajátosságot.
Azonban tegyük hozzá, hogy tágabb értelemben igehirdetés nemcsak a lelkész
prédikációja, hanem a személyes bizonyságtétel, a szóban és életvitellel hirde-
tett evangélium. Fentebb errõl már szóltunk. Arról is, hogy az istentiszteleten
és a mindennapi életben jelen lévõ valóságnak állandó kölcsönhatásban kell
lennie egymással. Ennek csak az egyik oldala az, hogy a lelkész igehirdetése le-
gyen „jó”. A gyülekezetnek együtt kell felvenni a küzdelmet a megfáradás, el-
szürkülés és unalom ellen. Mit tehetünk?
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14 Sörös Béla: A magyar liturgia története. 1904. 136. o. Idézi: Raffay. 76. o.
15 Raffay Sándor (1866–1947) evangélikus püspök, hittudós. Más munkái mellett jelentõs az általa
összeállítot agenda, az istentiszteleti rend könyve.
16 Az evangélikusok egyik fontos hitvallási irata, mely az 1530-as birodalmi gyûlésre készítettek,
lényegében Philip Melanchthon (1492–1560) szövegezésével.
17 Konkordiakönyv. Az evangélikus egyház hitvallási iratai. I. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály. Bu-
dapest. 1957. 24. o.
18 Evangélikus meghatározás szerint szentség az az egyházi cselekedet, amelyet Jézus rendelt el,
látható jele van, és örök élet ígérete fûzõdik hozzá. E felfogás alapján két szentség van: a kereszt-
ség és az úrvacsora.
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AKTIVITÁS, KÖZÖSSÉG, CSALÁDIASSÁG
Az istentisztelet nem lehet egy valaki – nevezetesen a lelkész – egyszemélyes
produkciójává. Lehetetlen, hogy az istentiszteleten úgy vegyünk részt, mint
egy színházi elõadáson: passzívan, kívülállóként, közönség gyanánt. Emlékez-
zünk: istentiszteleteink a gyülekezet hívõ életének leképezõdései! Krisztus tes-
tének minden tagja19 fontos, mindegyik szükséges és mindegyikre szolgálat bí-
zatott. Törekedni kell arra, hogy a gyülekezeti tagok aktivitása ne merüljön ki
a különbözõ liturgikus elemek elmondásában, éneklésében – bár ha ezeket élet-
tel telivé tudjuk tenni, már nagyot léptünk elõre. Nincs elkeserítõbb, mint az
evangélikusnak – az örömhír hordozójának – mondott gyülekezetekben unott
arcokat látni, az öröm leghaloványabb megnyilvánulása nélkül. 

Istentiszteleteink legyenek nyitott közösségi, családias alkalmak. Észrevesz-
szük-e az újonnan érkezõket? Számítunk-e egyáltalán arra, hogy közénk vala-
ki betéved? Kívánjuk-e, fáradozunk-e azon, hogy az Úr napról napra növelje a
gyülekezetet az üdvözülõkkel?20 Természetesen minél nagyobb létszámban
vannak együtt egy-egy istentiszteleten a hívek, annál nehezebb megoldani,
hogy személyessé legyen a találkozás. Bármily furcsa, az istentisztelet megúju-
lása nem csupán azon múlik, ami az istentiszteleten történik, hanem a gyüleke-
zet életének más dimenzióin is. Van, aki abban látja a megoldást, ha többféle,
különbözõ csoportokat megszólító istentiszteleteket tartunk. Talán helyesebb,
ha az istentisztelet megmarad nyilvánosnak és az egész gyülekezetre tekintet-
tel lévõ jellegûnek,21 ugyanakkor keressük a módját, hogy ki-ki megtalálja he-
lyét és a reá bízott szolgálatot a gyülekezet más alkalmain. Ez meg fog látszód-
ni az istentiszteleten is!

Általában gyümölcsözõ kezdeményezés az is, ha idõrõl idõre a gyülekezet
más-más rétegei kerülnek elõtérbe vagy kapnak külön szolgálatot az egész
gyülekezet közös alkalmán. Így például a több helyen bevezetett családi isten-
tiszteletek ragyogó lehetõséget adnak arra, hogy mindenki személyesen meg-
szólítottnak érezze magát. Névre szóló meghívót kapnak például azok, akik
születésnapjukat ünneplik.

Nem szükséges, hogy pszichológus vagy szociológus szakemberek legyünk
ahhoz, hogy megfigyeljük a bennünket körülvevõ világ jelenségeit, és felismer-
jük azt a tendenciát, hogy egyre inkább az el nem kötelezõdés jellemzi az em-
beri csoportokat. A gyülekezet – és így az istentisztelet résztvevõi – Isten elhí-
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19 L. 1Kor 12,12kk.
20 ApCsel 2,47
21 Prõhle Károly: Agenda a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára. Magyarországi Evan-
gélikus Egyház Sajtóosztálya. Budapest. 1996. 16. o.
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vottai, akiknek neve, arca van, és akik tudják, hogy egymásra bízattak. Számon
tartják egymást.

SZOLGÁLAT VAGY SZOLGÁLTATÁS? VÁRAKOZÁS VAGY ELVÁRÁS?
IGÉNYESSÉG ÉS IGÉNYEK
Lehetetlen az istentisztelttel kapcsolatos összes elvárást összegezni. Emberek
sokszor egymásnak egészen ellentmondó igényekkel állnak elõ. Mégis hadd
fûzzünk ehhez a kérdéshez néhány megjegyzést!

Az evangéliumi gondolkodásmód alapján hibás vélekedés az istentisztelet
szót úgy magyarázni, mintha ott mi, emberek tennénk valami módon eleget Is-
ten elvárásainak. Természetesen úgy veszünk részt rajta, hogy ott kifejezésre
juttatjuk hódolatunkat és hálánkat. Mégis a szó hagyományos, eredeti értelmé-
ben az istentisztelet vagy a liturgia nem az embernek az Isten számára végzett
szolgálata, hanem ott Isten cselekszik az emberért. Az ember megajándékozott-
ként, a vendég kiváltságával és alázatával lehet jelen az Isten hajlékában. Érez-
hetõ a különbség e szemlélet és az általánosan megszokott között, mely szerint
az ember fizet, és ezért elvár egy szolgáltatást. Itt más a helyzet. 

Nem szolgáltatás az egyház és annak életén belül az istentisztelet abban az
értelemben sem, hogy üzenete, lényegi mondanivalója nem piaci szemléletû.22

Nem azt adja, amit sokan vennének, hanem amire hite és meggyõzõdése sze-
rint az embereknek szüksége van. Nem válthatja fel az istentiszteletet mozi-
vagy színielõadás, mondván, hogy azon többen részt vennének. Ugyanakkor
nem térhet ki a piacivá vált helyzet elõl. 

Egy tévécsatorna mûsorokért felelõs vezetõje mondta el, amikor egy tömeg-
hisztériát kiváltó hírösszeállítás miatt kérdõre vonták, hogy az õ adójuk nem
tesz mást, csak az igényeknek igyekszik megfelelni, hogy minél nagyobb né-
zettséget érhessenek el. Elhallgatta azt a tényt, hogy aki a nyilvánosság elõtt
szól, az nem csupán kielégíti az igényeket, hanem formálja is azokat. Mennyi-
vel inkább igaz ez az egyházra! Egyenesen azzal van megbízva, hogy helyes
igényt teremtsen. Nem adhat evangéliumpótlékot. A valódit, igazit kell hitele-
sen, a maga csodálatos valóságában nyújtania. Az egyház a rábízott üzenet mi-
att nem kell, hogy szégyenkezzék, viszont azt úgy kell továbbadnia, hogy meg-
értsék. Nem lehet unott vagy kényelmes, amikor az igehirdetés megfelelõ mód-
ját keresi. Minden embernek szóló evangéliumot, örömhírt kell közölnie, erre
van küldetése.23 Az egyház és az istentisztelet feladata bemutatni, megélni,
szemléltetni, megjeleníteni Isten szeretetét. A legjobb példát maga Jézus adta
ebben: mindenki számára jól láthatóan demonstrálta, hitelesítette kereszthalá-
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22 Huber, Wolfgang: Az egyház korszakváltás idején. Kálvin János Kiadó. Budapest. 2002. 99. o.
23 Mt 11,28kk.
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lával, amit hirdetett, és gyermekeinek örökül hagyta a szentségeket mint a kéz-
zelfoghatóvá tett igehirdetést. Minden esetben, amikor erre az igazságra az
egyháztörténet folyamán ráébredtek, rögtön eltûnt a kényelemszeretet, és a kö-
rüllakók elõtt világossá lett az üzenet. A ma élõ, úton levõ egyház sem mellõz-
heti ezt a szempontot. Merjük megszólítani azokat, akikkel együtt utazunk az
örökkévalóság felé! Igények helyett legyen igényesség bennünk arra nézve,
hogy hogyan szólaltatjuk meg Isten szabadító igéjét. 

Az istentisztelet lényeges vonása az állandóság. A hagyományok õrzése ad
egyfajta biztonságot, amelyre talán soha akkora igény nem volt, mint ezekben
az idõkben. Mégis el kell kerülnünk azt a veszélyt, hogy hagyományaink meg-
kötözöttjévé váljunk. „Az olyan istentiszteletnek […], amelyet elsõsorban a ha-
gyomány szem elõtt tartásával formálnak, muzeális jellege van. Az ilyen isten-
tiszteletet a múlt idõk levegõje lengi be. Nem mozdítja ki az embereket a he-
lyükbõl, és nem képes õket tartósan megváltoztatni.”24 A forma illõ legyen a
tartalomhoz, de ne gátolja meg annak érthetõségét, közölhetõségét! 

Végül legyen bennünk várakozás az elvárások helyett. Sokan úgy ülnek be
a templompadba, hogy fel sem merül bennük, hogy ott valami megérintheti
õket. Lelkészek évekig hirdetik az igét úgy, hogy õk lennének leginkább meg-
lepve, ha hirtelen emberi életek változnának meg. Természetesen Istennel
szemben nem támaszthatunk elvárásokat, de hitetlenség volna, ha nem élne
bennünk a várakozás, hogy az istentiszteleten az õ Szentlelke munkálkodik for-
mákon, emberi szavakon keresztül is. Jövõje az istentiszteletnek akkor lesz, ha
engedjük õt szóhoz jutni közöttünk.

evangélium – Görög szó, jelentése: jó hír, örömhír. Ezzel a szóval jelöljük a kereszté-
nyek legfontosabb üzenetét, amely arról szól, hogy a bûnben elveszett embert Is-
ten megváltja, és örök életet kínál. 

protestáns – A reformáció idején kirobbant vitában V. Károly császár az 1529-es spe-
yeri birodalmi gyûlésen úgy határozott, hogy akár fegyveresen is megakadályozza
a reformátori tanok terjedését. Ez ellen tiltakoztak, protestáltak néhányan a válasz-
tófejedelmek közül. Ettõl kezdve nevezték Luther követõit protestánsoknak. A kife-
jezést ma a reformáció hatására megindult többi irányzatra is alkalmazzák.
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24 Douglass, Klaus: Az új reformáció – 96 tétel az egyház jövõjérõl. Kálvin János Kiadó. Budapest. 2002.
275. o.
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reformáció – Az az egyházi mozgalom, amely a középkorban az egyháznak az ere-
deti, Bibliához hû megújulását, vissza-, azaz re-formálását célozta. Dátum szerint
Luther 95 tételének a nyilvánosságra hozatalához, 1517. október 31-hez kötik
kezdetét, bár más elõzményei is voltak.

szentség – Evangélikus meghatározás szerint szentség az az egyházi cselekedet, ame-
lyet Jézus rendelt el, látható jele van, és örök élet ígérete fûzõdik hozzá. E három
ismérv alapján kettõt sorolunk ide: a keresztséget és az úrvacsorát.

� Miért nem hagyható el az istentisztelet?
� Mit jelent az ünnepnap megszentelése?
� Mi az istentisztelet lényege?
� Hogyan lehetnék aktív résztvevõje az istentiszteletnek?
� Hogyan kerülhet egységbe a „templomos” és a „hétköznapi” életem?
� Hogyan válhatna mások számára is tartalmassá, érdekessé istentiszteletünk?
� Mitõl evangéliumi egy istentisztelet?
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Generációk találkozása az istentiszteleten

Egy keresztény konferenciaközpont kápolnája, nem messze Budapesttõl. A vasárnap
délelõtti istentiszteletet megelõzõ percek. Egymás után érkeznek a hívek. Cipõjüket az
ajtó elõtt hagyják, a kápolna padlóját puha szõnyeg fedi. A falak mentén köröskörül
székek. A gyülekezetben szembeszökõen magas a fiatal családok száma. Velem szem-
ben négytagú család telepszik a szõnyegre. A kisfiú az istentisztelet alatt tágra nyílt sze-
mekkel, érdeklõdõen figyel. A kislány kényelmesen berendezkedik. A padlóra hevere-
dik, maga mellé veszi a maciját. Idõnként fejét az édesanyja ölébe hajtja, máskor ka-
cérkodva mosolyog a gyülekezet tagjaira, reménykedik, hátha kapható valaki egy kis
barátkozásra. Az istentisztelet a harmónia, a béke és az otthonosság érzetét kelti. 

Falusi fõutca, vasárnap reggel. Tiszta, hûvöskés a reggel. Nincs nagy mozgás, de az
enyhe gyalogosforgalom iránya félreérthetetlen. A templom felé igyekeznek néhányan.
Jellemzõen az idõsebb generáció tagjai. A férfiak fején kalap, az asszonyok kezében
énekeskönyv vagy ódivatú „ridikül”. Néhány gyerek tart ugyanabba az irányba. Konfir-
mandus korúak. Gyors suhanással metálszürke Ford hajt a templom elé, feketeruhás
nagymama kászálódik ki belõle. Egyet se lép, a Ford elfüstöl. Sejtem, hogy aggódni fog
az istentisztelet vége táján: hosszúra ne nyújtsa a tisztelendõ az imádságot, mert mo-
rog az unoka, ha várni kell. 

Idõsödõ házaspár. Jobbára együtt járnak templomba, de a férfit azért kicsit unszolni
kell. Esteledik. Már befejezték a szokásos szombat délutáni tevékenységeket, készülnek
a vasárnapra. Az asszony elõhozakodik a másnap reggellel. A férfi bizonytalan – mind-
addig, amíg el nem hangzik a „bûvös szó”: családi istentisztelet lesz. Ettõl a perctõl hajt-
hatatlan. És már tudni lehet, ezt a vasárnapot biztosan kihagyja. Múltkor is olyan volt,
mint egy óvodai ünnepély… Gyerek szavalta nagy hangon az imádságot, nem bírta bele-
élni magát. A másik motyogott, egy szót sem értett a felolvasott bibliai szakaszból. Aztán
jött a prédikáció, bár ne jött volna! A lelkésznõ épp csak nem selypített, úgy gügyögött a
gyerekeknek csöpögõsen naiv történeteket. A végén egymás kezét szorongatva dünnyög-
ték a Miatyánkot. Ez lenne „a családi”? – dúl-fúl magában, és szentül elhatározza, a
hónap elsõ vasárnapján hiába fog könyörögni az asszony. Õ kiveszi a szabadságot…

Szép, rendezett templom – szép, rendezett istentisztelet. Nincsenek bakik, nincse-
nek meglepetések. Mindenki tudja, mire számíthat. A szokásos gyülekezet jelen lesz,
a várható színvonalú orgonadarab elhangzik, a prédikáció korrekt, mérsékelten közelít
a való élethez. A szomszéd akkora biccentést kap, amekkora a templomban megen-
gedhetõ. A perselybe is annyi pottyan, amennyi jár. Másodszor próbálkozik a kisfiával.
Miért is? Inkább egy érzésgombolyag a válasza. Hiányzott nagyon az istentisztelet, már
több mint egy éve csak lopva jutott el. És szeretné, ha ott mocorogna mellette a kisfiú,
ahogy egyébként is, mindig és mindenütt. Talán megtalálná a szavakat, hogy imádság
legyen azokból a hálás érzésekbõl, amelyek jó ideje eltöltik. És persze terveket szõ,
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vagy inkább álmodik egy kisfiúról, aki otthonosan mozog a templomban, egy ifjúsági
táborba igyekvõ, hátizsákos kamaszról, egy majdani fiatal presbiterrõl – és hát nem le-
het elég korán kezdeni… A gyerek tulajdonképpen jól viselkedik. Kalimpáló lába csak
néha rúgja meg a padot, és csak néhányszor kérdez félhangosan, zörög kicsit a rajzfü-
zettel, meg a színesekkel. A környezõ padokból elõször csak ránéznek. Szinte jóindu-
latú megértéssel. Reménykedve visszamosolyog. Aztán kezd a levegõ szúróssá válni a
pillantásoktól. Amikor egy hegyes orrú asszony szinte hisztérikusan rántja hátra a fejét
minden apró neszre, akkor karjára veszi a gyereket, és gyorsan kimegy a templomból.
Vajon mikor lesz bátorsága visszajönni?

Isten népe mint familia dei

Európa területére úgy érkezett a kereszténység, hogy egy rendkívüli éjszakán
Pál apostolt és munkatársát házába fogadta Filippiben az a börtönõr, akire az
õrzésük volt bízva. Ellátta a megkínzott emberek sebeit, és megetette õket. Az
apostolok Jézus Krisztust hirdették mindenkinek, aki a házban volt, majd meg-
keresztelték a börtönõrt egész háznépével együtt (ApCsel 16,32–34). Ez annyit je-
lent, hogy különbözõ nemzedékek kerültek ekkor egyszerre a keresztény kö-
zösségbe. Nincs okunk feltételezni, hogy elõször történt volna olyan esemény,
hogy egy egész háznép – ami nagycsaládot jelentett, de velük együtt jelenthe-
tett szolgákat és másokat is, akik a háztartáshoz tartoztak – keresztelkedett meg
egyszerre. Az egész Újszövetség tanúskodik arról, hogy Krisztus népéhez kez-
dettõl fogva különbözõ rendû, rangú és életkorú emberek tartoztak, a legkü-
lönfélébb háttérrel és múlttal. Nem volt egyszínû és homogén a Krisztust köve-
tõk tábora, mint ahogyan ma sem az. A sokszínûségbe természetes módon tar-
toztak fiatalok és gyerekek is. A generációk mint téma is jelen vannak az Újszö-
vetségben, az apostol útmutatást is ad a nemzedékek egymással való kapcsolatát
illetõen (Ef 6,1–4; Kol 3,20–21). 

Két markáns és érdekes képet idézünk fel, fiatalokat keresvén a keresztény
közösségben. Csak Márk õrzi annak a fiatalembernek az alakját, aki Jézus elfo-
gatásakor a nyomában maradt, és egész sajátos módon szabadult ki a Mester
követõit is reálisan fenyegetõ fogságból: „Ekkor mindnyájan elhagyták õt, és el-
futottak. De követte õt egy ifjú, aki csak egy inget viselt meztelen testén: õt is
elfogták, de õ az ingét otthagyva meztelenül elmenekült.” (Mk 14,50–52) Ro-
konszenves a fiatalember. Bátorságáért is, hiszen tovább kitartott, mint a nagy-
nevû tanítványok, és fiatalos leleményességéért is, amivel otthagyta az ingét
markoló katonát a ruhadarabbal együtt. Hasonlóan szimpatikus egy másik fia-
talember is, õ Kis-ázsia egyik tengerparti gyülekezetébõl való. Az õ ábrázolásába
talán nemcsak én olvasom bele a finom iróniát… Pál utolsó estéjét tölti Troász-
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ban, sok a mondanivalója, még a szokásosnál is hosszabbra nyújtja a tanítást.
Már éjfélre járt az idõ. „Elég sok lámpás volt abban a felsõ szobában, ahol
együtt voltunk. Egy Euthikosz nevû ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álom-
ba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a har-
madik emeletrõl…” (ApCsel 20,8–9) Mai istentiszteleten is látni szundikáló
idõs embereket, akiknek éberségét és koncentráló képességét éveik száma nyir-
bálta meg. Ám egészséges összetételû gyülekezetekben nem ritkaság édesde-
den alvó gyerekeket látni, akik Euthikoszhoz hasonlítanak, csak helyzetük ve-
szélytelen, mert az álomtól elnehezülve legföljebb szüleik ölébe dõlnek. Egyéb-
ként ugyanaz jellemzi õket, mint troászi elõdjüket: unatkoznak. Mert az okos
és elhivatott felnõttek sokkal fontosabb dolgokat beszélnek annál, hogysem
gyerekekhez igazíthatnák mondanivalójukat.

A kereszténység története során kisebb vagy nagyobb intenzitással, de fo-
lyamatosan figyelt a körébe tartozó gyerekekre és fiatalokra. Ezt a magatartást
örökölte az ószövetségi gyülekezettõl, amely feltûnõ módon fontosnak tartotta
a gyerekeket és a fiatalokat, és mostoha körülmények között is gondoskodott
arról, hogy a tradíciót átadja a következõ generációnak. Az Ószövetségben szá-
mos utalást és felszólítást olvasunk, amely erre a magatartásra buzdít, illetve
azt erõteljes normaként képviseli. A gyermekekkel és a fiatalokkal való egyházi
foglalkozásnak ez a pedagógiai dimenziója megfigyelhetõ a kereszténység törté-
netében is. Fõként a reformáció helyezett nagy hangsúlyt a következõ generá-
ció tanítására. Álljon itt néhány példa, amely rámutat, hogyan és milyen súllyal
történt a tradíció átadása a reformáció idején!

1529 döntõ fontosságú év ebbõl a szempontból. Ekkor jelenik meg a Kis káté,
amelynek bevezetésében Luther szenvedélyes szavakkal biztat az ifjúság neve-
lésére. „Istenre kérlek azért mindnyájatokat, kedves uraim és testvéreim, akik
gyülekezeti lelkészek és igehirdetõk vagytok, töltsétek be hivatástokat teljes
szívvel, könyörüljetek a gondotokra bízott népen, és segítsetek nekünk a népet,
különösen a fiatalságot, megtanítani a kátéra… Külön is buzdítsd a felsõbbsé-
get és a szülõket, hogy jól kormányozzák és iskoláztassák a gyermekeket. Fi-
gyelmeztesd õket arra, hogy kötelességük ezt tenni, és hogy milyen átkos bûnt
követnek el, ha ezt nem teszik.”1

Luther azonban 1529-ben nemcsak a Kis kátét írta meg és adta ki, hanem a
Passionálét is, azt a kis könyvecskét, amely az elsõ evangélikus gyermekbibliá-
nak tekinthetõ. A könyv 50 fametszeten 50 bibliai textust ábrázol, mindegyik
alatt 1-2 mondatos összefoglalás olvasható az adott bibliai történetbõl. Luther
gyengéd hangon ír az elõszóban a könyvecske céljáról, amely „legfõképpen a
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kisdedek és az együgyûek kedvéért íródott, akiket a képek és a hasonlatok job-
ban indítanak az isteni történet megjegyzésére, mint csupán a szavak vagy ta-
nítások”.2 Ezt a gyermekbibliát sajnos csak a reformáció századában használták
széles körben, késõbb elfelejtõdött. Jellemzõ, hogy a Luther minden mûvét fel-
ölelõ, híres kötetekben – Luther mûveinek weimari kiadásában – megõrizték a
szöveget, mint Luther mûvét, de nem illesztették mellé a képeket – mintha elfelej-
tõdött volna az a figyelmes és hangsúlyos lutheri szemlélet, amely fontosnak tar-
totta „a kisdedek és együgyûek” gondos és megfelelõ módon történõ tanítását.

A reformáció gyülekezeteiben megszervezték az ifjúság templomi tanítását.
Ezek a katechetikai jellegû foglalkozások többnyire vasárnap délután történtek
a templomban, céljuk a kátétanulás volt. A délutáni foglalkozás kiegészítette az
istentiszteleten való részvételt, olyan értelemben is, hogy itt kapták meg a tanu-
lók azokat az ismereteket, amelyek a hit tartalmának intellektuális megragadá-
sát tették lehetõvé. Mindez szoros összefüggésben történt az iskolával. A prae-
ceptor feladata volt, hogy ellenõrizze, részt vesznek-e a tanulók az istentisztele-
ten, megfelelõen figyelnek-e, sõt õ kérdezte ki a tanulóktól az istentiszteleten hal-
lottakat. Neki magának példamutatóan kellett részt vennie az istentiszteleten. 

A pietizmus megelevenítette, és új szempontokkal egészítette ki a gyerme-
kek vasárnap délutáni tanítását. Ebben az idõben vált általános gyakorlattá a
konfirmáció Európa-szerte, így Magyarországon is. A 18. századi Dunántúlról
villantsunk föl egy vasárnap délutáni képet! A tanulást az Atya, Fiú, Szentlélek
nevében kezdik, majd bevezetõ imádság következik. „Ezután a gyermekek két
sorban állva, felváltva kérdezik ki egymást a katekizmusból.”3 Mivel ez a kate-
kizmustanulás a délutáni könyörgést követõen zajlott, a könyörgés résztvevõi
ottmaradtak a templomban, és végighallgatták a tanítást. 

Láthatjuk tehát, hogy a gyermekekkel való egyházi foglalkozásnak megha-
tározó volt a tanító jellege, és ez szorosan kapcsolódott egyrészt az iskolához,
másrészt azonban a templomhoz, az istentisztelethez és a gyülekezethez is. 

Érdekes módon diakóniai meghatározottságú az a másik dimenzió, amely
markánsan jellemzi a gyermekekkel való egyházi foglalkozást. Teljes mérték-
ben diakóniai indíttatású volt az a mozgalom, amely az ipari forradalmat kö-
vetõen, a 18. sz. második felében, Angliából indult el, és a vasárnapi iskola,
majd a gyermek-istentisztelet kialakulásához vezetett. Egy nyomdász szervez-
te meg London külvárosában azoknak a gyerekeknek vasárnap délutáni foglal-
koztatását, akik a hét hat napján gyárban dolgoztak. Ezek a gyerekek iskolába
nem jártak (Angliában csak 1870-ben vezették be a kötelezõ oktatást), semmi
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esélyük nem volt arra sem, hogy írni-olvasni megtanuljanak. Templomba sem
jártak, vasárnap egész nap az utcán randalíroztak. Robert Raikes egy shillinget
fizetett azoknak az asszonyoknak, akik vasárnap délelõtt templomba mentek a
gyerekekkel, majd délután olvasni tanították õket, és persze bibliai történetekre
és katekizmusra. Néhány év múlva 300.000 gyerek tanult a vasárnapi iskolá-
ban. Maga az intézmény pedig futótûzként szaladt végig Európán – Magyaror-
szágot is elérte –, sõt Amerikába is eljutott, ahonnan felfrissülve, új vonásokkal
gazdagodva tért vissza Európába.4 Megtartotta azt a sajátos vonását, hogy
gyermekszeretõ, lelkes, laikus gyülekezeti tagok foglalkoztak vasárnaponként
a gyerekekkel. Ebbõl a mozgalomból nõtt ki a gyermek-istentisztelet, amely sok
jellegzetes és pozitív vonását õrizte meg a vasárnapi iskolai mozgalomnak, idõ-
vel azonban meggyengült talán legkarakteresebb vonása, a laikus vezetés. A
gyermek-istentiszteletet lelkészek kezdték vezetni, és elindult a klerikalizáló-
dás útján. 

A gyermekekkel való foglalkozás diakóniai dimenziójában tehát ismét –
csakúgy, mint a pedagógiai dimenzió esetében – összekapcsolódik az eredeti,
szociális funkció a gyülekezettel, a templommal, sõt az istentisztelettel. 

Missziói dimenzió az a sajátosság, amellyel a vasárnapi iskolai mozgalom a
fent említett módon Amerikában kibõvült. Hét év sem telt el azóta, hogy Ro-
bert Raikes London külvárosában meglátta a rendetlen, piszkos, utcán ténfergõ
gyerekeket, és kifizette az elsõ shillinget, a mozgalom már Amerikában volt. Itt
a laikusok vezette egyházi gyermekfoglalkozásokra jellemzõ rugalmassággal
pillanatok alatt a helyi körülményekhez idomult. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok iskoláiban nem tanítottak hittant, így a vasárnapi iskola a gyermekek és
fiatalok hitoktatási alkalmává vált. Itt kevéssé volt jellemzõ rá a diakóniai jel-
leg, kevéssé az írni-olvasni tanítás feladata, teljes mértékben felvállalta viszont
a gyermekek hitoktatásának, hitben nevelésének programját. Mint ilyen megcé-
lozta a keresztény gyülekezetekhez tartozó teljes fiatal generációt, és egyre erõ-
södve a gyülekezeti munka máig ható, centrális faktorává vált.5 Ezzel a missziói
karakterrel kiegészülve tért vissza Európába, ahol Amerikából hozott új tulaj-
donságával új lendületet adott a gyermekekkel való vasárnapi foglalkozásnak.
Ez a munka Magyarországon is minden formájában missziói jegyeket hordo-
zott: vasárnapi iskolaként is, majd a második világháború után gyermekbiblia-
kör néven is. Ez utóbbi formájában sok helyen az egyetlen gyermekekkel fog-
lalkozó egyházi tevékenység volt, helyzetébõl adódóan azt a célt tûzte maga
elé, hogy a gyülekezethez tartozó valamennyi gyermeket elérje. Ugyancsak
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missziói dimenzióban jelent meg egy mûfajváltás után, amikor a nyolcvanas
években, majd a rendszerváltást követõen gyermek-istentiszteletként nemcsak
a gyermekeket hívta, hanem a korábban az egyház látókörébõl kikerült csalá-
dokat is segítette a gyülekezetek hatósugarába kerülni és ott megmaradni. A
rendszerváltás környékén sok helyen felismerték azt a gyülekezetépítési lehe-
tõséget, amelyet a kor kínált: a gyerekek által egész családokat bevonni a gyü-
lekezet életébe. Ebben a folyamatban további segítséget jelentettek az újra meg-
nyílt egyházi intézmények, óvodák és iskolák. 

A gyermekek közötti egyházi munka missziói dimenziója tehát sokféle for-
mában átszõtte és átszövi a gyülekezeti életet. Ez a folyamat egyre inkább a
templom köré szervezõdik – gyermek-istentisztelet –, és egyirányú (szülõk és
felnõttek a gyermekekért) mozgásból a kölcsönösség felé (szülõket és családo-
kat a gyermekek által) mozdul el. Ebben a kölcsönösségben felismerhetõk a
nemzedékek közötti kapcsolat családra jellemzõ jegyei. Karl Ernst Nipkow, akit
a valláspedagógia atyjának tekintenek, így fejezi ezt ki: „A generációk közös
részvétele által válik a nevelés azzá, amivé válnia kell: alapvetõ életkapcsolattá
a felnõttek és a következõ generáció között.”6 A kölcsönösség, a kétirányú moz-
gás, vagyis az eleven életkapcsolat fedezhetõ fel abban a megragadó malakiási
próféciában is, amely az Ószövetség utolsó mondata: „Én pedig elküldöm hoz-
zátok Illés prófétát, mielõtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák
szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulás-
sal ne sújtsam a földet, amikor eljövök.” (Mal 3,23–24)

A fentieket megfontolva megállapíthatjuk, hogy nem véletlenül nevezik Is-
ten népét az õ családjának, vagyis familia deinek, amelybe kicsik és nagyok
egyformán beletartoznak, egymással kölcsönös, dinamikus életkapcsolatban
élnek, egymás iránt kölcsönösen felelõsséget hordoznak. A keresztény közös-
ségben tehát, mivel az nem más, mint Isten családja – familia dei –, olyan termé-
szetesen, életszerûen és elevenen élnek egymás mellett és kerülnek egymással
kapcsolatba a generációk, mint egy családban.

Hogyan valósul meg ez a kapcsolat az istentiszteleti életben? A gyakorlati
teológiai könyvekben a 19. sz. végén kezd felbukkanni a gyermek-istentisztelet
mint fogalom, hiányzik azonban a liturgikai könyvekbõl. Mutatja ez a tény azt,
hogy a gyermekekkel való egyházi foglalkozásnak a 20. század végéig a peda-
gógiai és a diakóniai dimenzió volt a súlypontja. Rendkívül fontos a gyakorlat-
ban a missziói dimenzió, bár keveset beszélnek róla a gyakorlati teológiai szak-
könyvek. A negyedik – a liturgikai dimenzió – felé inkább csak a 20. sz. közepe
táján fordult az érdeklõdés, a generációk közös istentiszteleti ünneplése pedig
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leginkább napjaink izgalmas kérdése mind a gyakorlati teológia, azon belül a
liturgika, mind pedig a konkrét gyülekezeti élet szempontjából.

Az istentisztelet mint a familia dei közös ünnepe 

AZ ISTENTISZTELET AZ ÜNNEP ÁTÉLÉSE
A gyakorlati teológus, Rudolf Bohren kis könyvecskét szán annak a kérdésnek,
hogy miért van szüksége az embernek az ünnepre, mit jelent számára és ho-
gyan éli meg az ünnepet. Miközben a könyvet olvassuk, azt éljük át, hogy va-
laki megtalálta azokat a szavakat, amelyek a bennünk is kavargó, érlelõdõ vagy
megbújó érzéseket írják le az ünneppel kapcsolatban. Megvilágítják mindazt,
amit az ünnepen átélünk anélkül, hogy ismernénk a magyarázatot, és képesek
lennénk vagy akár szándékoznánk az élményt, az érzést, a tapasztalatot sza-
vakba önteni. Bohren ezt megteszi helyettünk – lépten-nyomon ez az érzése an-
nak, aki a könyvet kézbe veszi. 

Egy apró szempontot emelünk ki a könyv által tárgyalt témák közül: az ün-
nepben azt éljük át, hogy egy pillanatra, egy napra kiszakadunk az idõ szorítá-
sából, dacolunk a mindent meghatározó, megállíthatatlan idõvel, megakaszt-
juk a szünet nélkül lépegetõ óramutatót. „Ünneppel és ünnepléssel gátat eme-
lünk a tovaszökõ idõ elé. Az ünnep ideje az idõ ünnepe. Ünnep és ünneplés el-
lenáll az idõnek… Az ember idõt »kap«, idõt »nyer«, miközben »idõt szakít«.”7

Az ünnepet sok nonverbális jellel is kifejezzük: rákészülünk a vasárnapra,
rendbehozzuk önmagunkat és környezetünket, ünnepi ruhát veszünk, ünnepi
ételt fõzünk – és találkozunk azokkal, akiket szeretünk, akik hozzánk tartoz-
nak, de akikkel inkább csak párhuzamosan futunk akkor, amikor mindegyi-
künket a folyton kattogó óramutatók határoznak meg. 

Az istentisztelet mindenekelõtt az ünnep átélése. Nem véletlenül helyezték
át a keresztények a zsidó gyülekezet szombati ünnepét Jézus feltámadásának
napjára, vasárnapra. Ha van esemény, ami megakasztja az idõt, ami szembefut
az elmúlással, ha tehát valami valóban ünnep, az Jézus feltámadása. Minden
vasárnap ezt a legnagyobb ünnepet üljük, mégpedig nem emlékünnepként.
Nem úgy, hogy felidézzük, mi történt húsvétkor, hanem úgy, hogy a feltá-
madott Jézus jelen van közöttünk. „Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az
én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Az istentisztelet azért ünnep,
mert találkozást jelent a Feltámadottal, és részesedést jelent feltámadásából.
Milyen módon? Feleljen erre a kérdésre egy kép és egy ének két sora. A kép egy
ortodox ikon, a 16. sz-i moszkvai iskolából. Témája Jézus pokolra szállása. Ér-
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dekessége a mozdulat, Jézus kinyújtott keze, amellyel húzza, emeli ki a sírból
azokat, akik meghaltak, de akiknek az õ feltámadása szintén az élet gyõzelmét
adja, és szabadulást a halálból és a kárhozatból. Ugyanezt énekeljük meg a hús-
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véti ének szavaival: „Meghátrált régen a halál, S a Gyõzõ életet kínál / Gyõzel-
mébõl ma néked.”8

A keresztény ember úgy éli át a vasárnap ünnepét, hogy találkozik a Feltá-
madottal. A Feltámadott pedig mindig megosztja övéivel mindenét: részesíti
õket abban az életben, amely szembeszáll a mulandósággal. Mindezt hitben ra-
gadhatjuk meg, nem empirikus tapasztalatban. Ez a találkozás teszi a keresz-
tény ünnepet valóban ünneppé. 

AZ ISTENTISZTELET AZ ELFOGADOTTSÁG ÁTÉLÉSE
Ha az istentisztelet tartalmára tekintünk, akkor a reformáció megújító törekvé-
sei és eredményei legfõképp egy súlypontáttételben fejezhetõk ki. Azt a közép-
kori gondolatot, hogy az istentiszteleten az ember áldozatot mutat be Istennek,
a reformáció élesen visszautasította, és a hangsúlyt világosan a túloldalra he-
lyezte. Isten az, aki megajándékozza az embert az istentiszteleten, õ szolgál az
embernek.9 Az istentisztelet tartalma tehát az, amit Isten tett az emberért (bene-
ficium), nem pedig a vallásos ember cselekedete Istenért (sacrificium).10 Ha azt az
emberi attitûdöt keressük, ami megfelel ennek a tartalomnak, akkor azt legin-
kább az elfogadásban találjuk meg. Az ember elfogadja mindazt, amit az isten-
tiszteleten annak alanyától, szubjektumától, Istentõl kap. Ebben az összefüg-
gésben is nagy jelentõségû az, amit Jézus a gyermekekrõl mond. „Bizony, mon-
dom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, sem-
miképpen sem megy be abba.” (Mk 10,15)

Miben ragadható meg annak a lényege, amit Isten ad, amivel szolgál az em-
bernek az istentiszteleten? Mindent megelõzõen annak átélésében, hogy Isten
az embert minden feltétel nélkül, pusztán az õ szeretetébõl, kegyelmébõl elfo-
gadja. Ezt nem tudja megakadályozni az ember múltja, bûne, az a háttér, ahon-
nan érkezik. Isten szeretete minden akadályon átível, az ember pedig átéli a tel-
jes elfogadottság érzését, ami az egyik legalapvetõbb emberi élmény. Olyan
élmény, ami életben tart, mert igent mond rám, és olyan élmény, amit embertõl
csak töredékesen kaphat meg egy másik ember, hiánytalanul, a maga teljes tö-
kéletességében nem. Ilyen módon egyedül Isten adhatja meg. E nélkül az elfo-
gadottság élmény nélkül pedig nem tud élni az ember. A tökéletes elfogadott-
ság alapélményét – csakúgy, mint a Feltámadott gyõzelmébõl való részesedést
– hitben tudjuk megragadni.
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8 Evangélikus énekeskönyv 225. ének 1. vsz.
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AZ ISTENTISZTELET A KÖZÖSSÉG ÁTÉLÉSE
Mind empirikus, mind pedig hitbeli tapasztalat szerint az istentisztelet találko-
zás. Egy adott keresztény közösség tagjai gyûlnek össze, ülnek egymás mellé a
templompadokban, éneklik ugyanazon énekeket. Közösen imádkoznak, együtt
élik át, hogy egész életükkel Isten színe elõtt vannak: elhozzák a mögöttük lévõ
napok gondjait, örömeiket, félelmeiket Isten elé, tõle várnak feloldozást, báto-
rítást és erõt az elõttük lévõ útra. Együtt figyelnek az igére, közös perselybe
gyûjtik adományaikat, egy kenyeret esznek és egy kehelybõl isznak. A maga
konkrét valóságában átélik és megtapasztalják a közösséget. 

A konkrét tapasztalat mögött azonban részesednek a familia dei rejtett – hit-
ben megragadható – közösségében is, amely Isten és ember, valamint ember és
ember között jön létre, és amelyet a Szentlélek munkája teremt. Az istentisztelet
liturgiája az a csatorna, amelynek közvetítésével újra és újra részesei lesznek
annak az eseménynek, amelyet Isten elvégzett az ember megváltásáért és üd-
vösségéért. 1544-ben a torgaui várkápolna szentelésén Luther úgy jellemezte a
keresztény istentiszteletet, hogy benne Isten szól hozzánk az igében és a szent-
ségekben, mi pedig õhozzá az imádságban és a dicsérõ énekben. Ez a mondat
nem az istentisztelet körültekintõ, pontos és részletes definíciója, ám lényegét,
alapstruktúráját pontosan kifejezi. Az istentiszteletet annak dialógus voltában
ragadja meg. Ha Isten akarja, akkor az Ige a Lélek által hitet teremt, a hit pedig
a megfelelõ válasz Isten emberért vállalt szolgálatára. Ez a válasz fejezõdik ki
az énekben, imádságban, de a másik emberrel való közösségvállalásban is,
mert az istentisztelet és az élet nem választható el egymástól.11

Legkézenfekvõbb – tapintható és ízlelhetõ – módon az úrvacsorában éli át a
gyülekezet a közösséget: Isten mint Atya gyûjti asztala köré gyermekeit, és
vendégeli meg õket. Az egy kenyérben való részesedés és a közös kehely által
ajándékozza Jézus az önmagával és az egymással való közösséget az istentisz-
teleti gyülekezetnek. Együtt törik meg az élet kenyerét, azaz megosztják egymás-
sal az életet. Részük lesz egymás életében. Összetartoznak. Egyház ott van, ahol
az életlehetõséget nemcsak elvesszük, nemcsak szakítunk az élet kenyerébõl
saját magunk számára, hanem azt hálásan elfogadjuk és készséget mutatunk
arra, hogy másokkal megosszuk. Ha az összetartozásnak ebbõl a mélységébõl
csak egy kevés is megtapasztalható, az ünnepe Isten népének. Ugyanakkor a
közösség mély átélése is hittel megragadható valóság, amely egyben a jövõ elõ-
íze is, mert arra az asztalközösségre utal, amit Isten az üdvösségben ígér népé-
nek (Jel 19,6–10). Ily módon az istentiszteletben az idõ figyelemre méltó kon-
centrátumát éljük át: jelenné válik mindaz, amit Isten Jézusban értünk tett, és
elõízt kapunk abból, amit ígér.
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Hans-Christoph Schmidt-Lauber, a bécsi egyetem korábbi gyakorlati teoló-
giai professzora, aki tevékenységének súlypontja az istentisztelet teológiája
volt, így határozza meg az istentiszteletet: alapvetõ találkozás Istennel, a ke-
gyelembõl történõ elfogadottság átélése, vízió az eljövendõt illetõen – amibõl
erõt lehet meríteni a jelenhez.12

GENERÁCIÓK SZÁMÁRA NYITOTT ISTENTISZTELET
Lucas Cranach képén a feltámadott Jézus lábánál férfiak és nõk, felnõttek és
gyerekek térdelnek. Vajon mi szükséges ahhoz, egyáltalán lehet-e valamit tenni
azért, hogy a generációk, a familia dei együtt, egy közösséget alkotva ünnepel-
je az istentiszteletben – hasonlóan a Cranach-festményen ábrázolt képhez – Jé-
zus feltámadását?

Reális cél-e az istentisztelet közös ünneplése? Hiszen nagyon nehéz elképzel-
ni olyan istentiszteletet, amely egyformán megszólít hitben kezdõt és haladót,
különbözõ elõképzettséggel rendelkezõ embereket, öreget és fiatalt, felnõttet és
gyermeket. Erre a kérdésre különbözõ korok különbözõ válaszokat adtak. Vol-
tak olyan korszakok, amelyekben egyáltalán nem vették figyelembe azt a tényt,
hogy az istentiszteletnek gyermek és fiatal résztvevõi is vannak. Tulajdonkép-
pen a ma használatban lévõ agendák is olyan istentiszteleti rendeket, imádsá-
gokat, szövegeket tartalmaznak, amelyeket felnõttek írtak felnõtteknek. Mintha
elõ se fordulhatna, hogy gyerekek is részt vesznek egy vasárnapi istentisztele-
ten, vagy mintha erre az esetleges tényre egyáltalán nem kellene odafigyelni.
Euthikosz korábban idézett története igencsak elgondolkodtató a mi szûkebb –
magyar evangélikus – környezetünkben is. 

A 20. század leginkább a gyermek-istentisztelettel felelt erre a kérdésre. A gya-
korlati teológiai munkák foglalkoznak a gyermekeknek szóló prédikáció kér-
désével, sõt a gyermek-istentiszteletek lehetséges felépítésével is. Niebergall13

például egyrészt olyan egyszerû rendet alakít ki, amelynek az a célja, hogy meg-
ragadható legyen, hogy a gyerekek „hazavihessék”. Arra is figyelmeztet, hogy
legyen a gyermek-istentiszteleten sok éneklés, és valami mozgás is, mert a gye-
rekek nem szeretnek sokáig egy helyben ülni. Pontosan ebbe a vonalba illesz-
kedik az a magyar gyermek-istentiszteleti rend, amelyet száz éve Gyõrben ala-
kítottak ki, és amely a Magyarországi Evangélikus Egyház sok gyülekezetében
– nemcsak a Dunántúlon – elterjedt, és kedvelt, szívesen használt rendként év-
tizedekig meghatározta a gyermek-istentiszteletek felépítését. 

Ezek mögött a törekvések mögött az a megfontolás rejlik, hogy a megkeresz-
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12 Schmidt-Lauber, Hans-Christoph: Die Zukunft des Gottesdienstes. Stuttgart. 1990. 393. o.
13 Friedrich Niebergall (1866–1932) gyakorlati teológus, professzor a heidelbergi és a marburgi
egyetemen. Munkássága nagy jelentõségû fõként nevelési, valláspedagógiai vonatkozásban.

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 256



telt gyermekek ugyanúgy tagjai a keresztény gyülekezetnek, mint a felnõttek.
Ha a keresztény közösségek gyakorolják a gyermekkeresztséget, akkor erõfe-
szítéseket kell tenniük azért, hogy a gyermekek jelen legyenek az istentiszte-
leten, illetve hogy az a gyermekek számára átélhetõ és megragadható legyen.

Generációk találkozása az istentiszteleten 257

03 3 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 257



Mert az istentisztelet – annak minden fajtája – akkor üresedik ki és akkor kerül
válsághelyzetbe, ha elszakad a résztvevõk életvalóságától. Ha úgy õriz rítuso-
kat, formákat, szövegeket, hogy azok már nem tudják megszólítani az istentisz-
teleten részt vevõ embereket. Ilyen esetben az istentisztelet érdektelenségbe fog
süllyedni, bármilyen korrekt és hibátlan tartalommal van is telezsúfolva. Ezt
értették meg és vették komolyan azok a teológusok és gyakorló lelkészek, va-
lamint felelõs gyülekezeti tagok, akik a 20. század nagyobb részében szorgal-
mazták és ápolták a gyermek-istentiszteletek kultúráját. 

A század végére és napjainkra annyiban változott a helyzet, hogy a korábbi-
nál fontosabbnak látjuk a familia dei közösségének átélését az istentiszteleten
annál, hogy különbözõ rétegek (például generációk) számára külön istentiszte-
leteket tartsunk. A gyermek-istentisztelet helyére inkább a családi istentiszteletek
kerülnek. Ez a folyamat magában foglalja azt a hangsúlyváltozást, amely az
erõs dominanciájú pedagógiai dimenziót lassan háttérbe szorítja. A pedagógiai
célok – például, hogy a gyermekek „beletanuljanak” az istentiszteletbe – helyét
a közös ünneplés foglalja el. Az istentiszteletet nem felnõttek tartják gyerme-
keknek, hanem közösen ünneplik, és együtt fogadják el Isten emberhez hajló
szolgálatát. Nem is az a cél, hogy a gyerekek betagozódjanak a felnõttek isten-
tiszteletébe, hanem a cél a tudatosan vállalt, közös liturgia. Ez az a forma, ami
leginkább megfelel a familia dei istentiszteletének. 

Hogyan valósul ez meg, egyáltalán hogyan lehetséges megvalósulnia a gya-
korlatban? A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteinek csak egy ré-
szében találkozunk a családi istentisztelet mûfajával. Kívánatos lenne, ha ezen
gyülekezetek száma növekedne. Ehhez valószínûleg kevésbé a külsõ körül-
mények megfelelõ alakulása szükséges, mint inkább a gyülekezet önértelmezé-
sének fejlõdése. Mt 18,3-ban Jézus az Isten elõtti lét mintájául állítja a tanítvá-
nyok elé a gyermekeket. Ebbõl következõen az a gyülekezet képes integratív és
vonzó magatartással fordulni a gyermekek és a kisgyermekes családok felé,
amely önmagát tanuló közösségként definiálja. Minél kritikusabban viszonyul
egy gyülekezet egy perfekt identitáshoz, minél inkább kifejlõdött a tanulás, növe-
kedés, változás iránti készsége, annál nagyobb az esélye arra, hogy fontosnak
tartsa egy családi istentisztelet megvalósítását. A feltétel tehát nem annyira a
külsõ körülmények alkalmas voltában, mint inkább az önértelmezésben rejlik. 

Amely gyülekezetek bevezették a családi istentisztelet gyakorlatát, nagy ál-
talánosságban havi rendszerességgel szervezik meg, és ez megfelel az igények-
nek és a lehetõségeknek. Jellemzõ és gyakran elõforduló hibalehetõség ott rej-
lik, ahol családinak nevezik, de valójában gyermek-istentiszteletet tartanak ha-
vonta egyszer. Vagyis a jelen lévõ felnõttekre ugyanúgy nincsenek tekintettel,
mint ahogyan évszázadokig elvárták, de ignorálták a gyermekek jelenlétét az
istentiszteleten. Nem ritka, hogy a családi istentiszteletet látogató felnõttektõl
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csak azt várják, hogy csendes szemlélõkként betagozódjanak a gyermek-isten-
tiszteletbe. Pedig a családi istentisztelet alapvetõen mást jelent. Épp a generá-
ciókat összekötõ jellemzõje a leghangsúlyosabb. 

Olyan istentiszteletet kialakítani, amely a legkülönfélébb emberek számára
egyaránt hozzáférhetõ, nem egyszerû feladat. Eközben természetesen meg kell
õrizni az evangélikus istentisztelet identitását és kontinuitását. Az identitás
megõrzését leginkább a tartalom hordozza, a kontinuitásét inkább a formai je-
gyek.14 A családi istentiszteletnek tehát nem az a célja, hogy alapvetõen eltérjen
a hagyományos istentisztelettõl, hanem az, hogy úgy õrizze annak identitását
és kontinuitását, hogy közben a lehetõ legszélesebb rétegek számára megra-
gadható legyen. Milyen konkrétumok szükségesek leginkább e cél eléréséhez?
A teljesség igénye nélkül sorolunk fel három sarkalatos szempontot az alábbi-
akban.
� Egyetlen istentisztelet sem a lelkész egyszemélyes produkciója, amelynek

csupán nézõközönsége a gyülekezet. Fokozottan hangsúlyos ez a családi
istentisztelet esetében. Itt létszükséglet a gyülekezet aktív részvállalása,
mégpedig nemcsak magán az istentiszteleten, hanem az elõkészület során
is. Ott mûködik jól a családi istentisztelet, ahol a lelkész talál egy kis csopor-
tot, amely vele együtt készül az istentiszteletre. A készülés a mondanivaló
megbeszélésétõl a szimbólumok használatán át kis ajándékok elkészítéséig
rendkívül széles skálán mozog. Ha egy lelkész megtalálja ezt a segítõ cso-
portot, minden nagyobb erõfeszítés nélkül ki tudja küszöbölni az egyik leg-
nagyobb hibát, tudniillik azt, hogy elszakad a való élet kérdéseitõl és témái-
tól, illetve olyan eszközt választ, amely nem éri el az istentiszteleten részt
vevõ embereket.15

� Több generáció jelenléte az istentiszteleten szükségessé teszi a szimbólu-
mok és nonverbális elemek elõtérbe kerülését a szavakkal és a fogalmakkal
szemben. Ez a protestáns tradíció számára különösen nehéz feladat. Úgy ka-
pott a beszéd szinte kizárólagos fontosságot a protestáns istentiszteleti gya-
korlatban, hogy a reformáció korának szituációhoz kötött döntései valami-
lyen módon idõtlen és elvi döntésekké váltak. Sok olyan rítust, mozdulatot,
nonverbális elemet hagytunk el az istentisztelet építõelemei közül, amelye-
ket nem lett volna szükséges hosszú távon elhagynunk. Ha összehasonlítjuk
a látvány, az illatok, a mozdulatok, a cselekedetek szempontjából a római
katolikus és a protestáns istentiszteletet, azt fogjuk látni, hogy nálunk a gyü-
lekezet többnyire ül és figyel, ez a legjellemzõbb cselekedete az istentiszte-
leten. Ez épp meg is felel annak az istentiszteleti formának, amely a beszé-
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det – mégpedig a monológot – tekinti a kommunikáció legfõbb csatornájá-
nak. Ezzel pedig nyilvánvalóan az a legnagyobb baj, hogy csak igen kevesek
– és egyre kevesebb ember – kommunikációs szokásainak és képességeinek
felel meg. A semmi egyéb jellel nem kísért hosszú beszédeket egyre keve-
sebb ember képes követni, tartalmát megragadni, és még ennél is sokkal ke-
vesebben lelik örömüket benne. A gyermekek és a fiatal generáció bizonyo-
san nem tartozik ezek közé. A családi istentiszteletnek tehát (újra) fel kell fe-
deznie az istentisztelet nonverbális elemeit. Ehhez a lehetõségek gazdag tár-
háza áll rendelkezésünkre az identitás és a kontinuitás fent elemzett megtar-
tásával, és az a gyülekezet, amely eléggé bátor ahhoz, hogy rálépjen erre az
útra, örömét fogja lelni benne, és ki tudja szélesíteni az istentiszteletre járók
körét. Ez még akkor is megéri, ha néhány hûséges és nagyon konzervatív is-
tentisztelet-látogató emberhez meg kell találni a meggyõzés szeretetteljes
útját. 

� Egy harmadik elemet említünk még nagyon röviden, ez pedig az a terület,
amelybõl az igehirdetés és az imádságok szövege merít. Azt gondolom, ke-
vesen tudunk visszaemlékezni saját istentiszteleti élményeinkbõl olyan
imádságokra, amelyek konkrétan, plasztikusan és félreérthetetlenül érintet-
ték például a gyermekek vagy a fiatalok életének világát, témáit és terüle-
teit. Lehetséges, hogy ezen ritka élmények közé tartozik maga a családi élet
is – nem valamilyen kegyes szófordulat formájában, hanem tényleges,
konkrét valóságában. Itt is érvényes a korábban már felidézett igazság: ha
az istentisztelet nem jut a való élet közelébe, szükségszerûen érdektelenné
válik, és onnan már csak egy rövid lépés a templom fizikai kiürülése.

Ha jól megfontoljuk, a fenti tételek nemcsak a családi istentiszteletre lehetnek
érvényesek, hanem bizonyos mértékig minden istentiszteletre. Ezért ma több
gyakorlati teológus, aki az istentisztelet témájával, felépítésével foglalkozik,
használja a családszerû kifejezést. Eszerint minden istentiszteletnek családszerûnek,
vagyis különféle életkorú és beállítottságú emberek számára „fogyaszthatónak”
kellene lennie. A radikálisan fogalmazók szerint más esélye nincs a keresztény
istentiszteletnek. De a formai változtatás – egész pontosan a megragadhatóság
irányába való elmozdulás – szükségességét nemcsak egyes radikális „új utas”
teológusok látják, hanem hagyományosan gondolkodók is, akiknek szívügye
az istentisztelet. Álljon itt példaként néhány mondat Vajta Vilmos egy tanulmá-
nyából, amely az istentiszteletrõl szól: „A szószék és a templompadok közötti
távolság hatalmasan megnövekedett. Nemcsak azzal kell számolnunk, hogy az
istentiszteletet hallgatók száma csökkent, hanem azzal is, hogy a mai templom-
ba járó emberek számára az istentisztelet hagyományos formája sok szempont-
ból idegenné vált… Miben áll tehát az istentisztelet mai krízise? Mindenekelõtt
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abban, hogy az istentiszteletre járók a hagyományos formákat akkor is gyako-
rolják, ha a mai ember kegyességét már nem tudják kifejezni általuk. A liturgi-
kus tehetetlenségi nyomaték törvénye megengedi, hogy élettelen formák to-
vább éljenek.”16 Megállapíthatjuk, hogy az istentisztelet gyülekezetépítési funk-
cióját csak akkor tölti be, ha integratív és meghívó jellegû. Vagyis ha kapcsoló-
dik a tradícióhoz, tehát biztosítja a kontinuitás átélését, ugyanakkor integrálja
a gyerekeket és a fiatal generációt, de nemcsak rajtuk tájékozódik és nemcsak
rájuk koncentrál. Hogy ez az ideálisnak tekinthetõ családi, illetve családszerû
istentiszteleti rend milyen, azt inkább csak körüljárják a gyakorlati teológusok,
de konkrétan és általános érvényûen nem írta le senki. Az azonban bizonyos,
hogy nélkülözhetetlen hozzá az élõ tradíció és a megmozgató új formák össze-
kapcsolódása. Nagy valószínûséggel a hagyományos és az új elemek kombiná-
ciója az az út, ahol egyáltalán esélye van ma az istentiszteletnek, hogy különfé-
le embereket és generációkat elérjen és megszólítson. 

Végezetül minden istentiszteletnek számolnia kell azzal, hogy mivel nyilvános
esemény, mindenképpen hatással van a résztvevõkre és a környezetre. Vagy
taszít, vagy vonz. Harmadik lehetõség nem létezik. Amikor Pál apostol a korinthu-
si gyülekezetben az istentiszteleti rend megõrzéséért, illetve kialakításáért küz-
dött, akkor a legfõbb irányelve az volt, hogy az istentiszteletnek figyelemmel kell
lenni a kívülrõl érkezõkre (1Kor 14). Akkor egy nem keresztény környezetben
kellett a gyülekezetnek életmódot találnia, és tudták, csak vonzó lehet vagy ta-
szító. Több lehetõség nincs. A mi mai helyzetünk nagyon hamar hasonlítani fog
arra a környezetre, amelyben az õsgyülekezet élt. Nem keresztény, szekuláris
világ vesz körül bennünket. Akkor expanzióban volt a kereszténység. Ma raj-
tunk is múlik, el tudjuk-e juttatni a minden idõben érvényes jó hírt, Isten elfo-
gadó és jövõt adó szeretetének hírét a körülöttünk élõknek. Az evangélium
kommunikációjának ma ugyanúgy alapvetõ kritériuma az érthetõség, a megra-
gadhatóság, mint ahogyan ezért Pál apostol küzdött. Igen, rajtunk is múlik,
hogy mellénk ül-e valaki, mellénk ül-e a következõ generáció a templompadba.

gyermek-istentisztelet – Gyermekek számára, velük együtt tartott istentisztelet, amely
olyan kifejezési formákat és eszközöket használ, amelyeket a gyermekek meg tud-
nak ragadni.
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családi istentisztelet – Családok számára, velük együtt tartott istentisztelet, amely
közvetítési formáiban és eszközeiben különféle generációkat tart szem elõtt, és
megkísérli valamennyit megszólítani.

családszerû istentisztelet – Olyan hagyományos vasárnapi istentisztelet, amely esz-
közeiben, formáiban, témáiban tudatosan figyel arra, hogy több generáció tagjai
és különféle elõképzettségû és elkötelezettségû emberek vesznek/vehetnek részt
az istentiszteleten. 

rítus – Elõírt rend, szokás, mindig azonos módon ismétlõdõ szertartás, amelyben nagy
szerepe van különféle jeleknek, amelyek valamilyen szellemi valóságra utalnak. 

szimbólum – A görög „összevetni” szóból ered; a konkrét anyagi valóságnak a szellemi
valósággal való egybevetése. A szimbólum a konkrét tárgynál távolabbra, valami-
lyen szellemi valóságra utal, és segíti annak megértését. A keresztény kommuniká-
ció és az istentisztelet sok szimbólumot tartalmaz, például a kereszt a megváltás
titkát jeleníti meg.

nonverbális kommunikáció az istentiszteleten – Olyan a szertartáshoz kapcsolódó
cselekvés, amely mondanivalóját nem szavakkal, hanem például mozdulatokkal
fejezi ki, illetve kíséri a szavakat. Ilyen a felállás a bibliai ige olvasása vagy a hit-
vallás alatt, imádságra összekulcsolt kéz, térdelés az oltárnál stb.

� Milyen kötelezettségeket ró a gyermekkeresztség gyakorlása a keresztény közösség-
re?

� Véleménye szerint milyen jelentõsége van a gyermekekkel való egyházi foglalkozás
diakóniai dimenziójának a mai magyar evangélikus gyülekezetek életében?

� Tehetne-e valamit a magyar keresztény közösség annak érdekében, hogy a széles
társadalom (újra) felfedezze az ünnep fontosságát és lényegét?

� Milyen témákat foglalna bele a saját gyülekezetében egy családi istentisztelet álta-
lános könyörgõ imádságába?

� Mélyedjen el Lucas Cranach festményének szemlélésében (257. o.)! Hogyan szólít-
ja meg önt a kép?

Adam, Gottfried: Luther Passionáléja. In: Lelkipásztor. 2003. 377kk. o.
Bácskai Károly: Az igehirdetést alakító másodlagos tényezõk. In: Szabó Lajos (szerk.):

A lelkigondozás órája. Teológiai Irodalmi Egyesület. Budapest. 2000. 263–276. o.
Bohren, Rudolf: Böjt és ünnep. Lux Kiadó. Budapest. 1998.
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ifj. Hafenscher Károly: Felkészítés az istentiszteletre – ahol a valláspedagógia és a li-
turgika találkozik. In: Szabó Lajos (szerk.): A lelkigondozás órája. Teológiai Irodal-
mi Egyesület. Budapest. 2000. 51–67. o.

Kádár Ferenc: Istentisztelet és a posztmodern kor. In: Református Egyház. 2003. 14kk. o.
Möller, Christian: Gottesdienst als Gemeindeaufbau. Vandenhoeck&Ruprecht. Göt-

tingen.
Nagy Zoltán: Kísérletezõ igehirdetés a kortársak megszólítására. In: Szabó Lajos (szerk.):

A lelkigondozás órája. Teológiai Irodalmi Egyesület. Budapest. 2000. 301–314. o.
Németh Szabolcs: „A’ Bárányoknak az ö Jó Pásztoroknak karjaira való egybegyûjté-

sek…” In: Lelkipásztor. 2003. 451kk. o.
Prõhle Károly (szerk.): Luther Márton négy hitvallása. A Magyarországi Evangélikus

Egyház Sajtóosztálya. Budapest. 1983.
Sánta Anikó: Hogyan tudjuk közölni azt, amit szavakkal nem lehet? in: Szabó Lajos (szerk.):

A lelkigondozás órája. Teológiai Irodalmi Egyesület. Budapest. 2000. 229–238. o.
Szabó Lajos: Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában. Luther Kiadó. Budapest. 2004.
Vajta Vilmos: Istentisztelet szekuláris korunkban. In: Amíg idõnk van. Európa Protes-

táns Magyar Szabadegyetem. 1998.
Verbényi István – Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon. Ecclesia. Budapest. é. n.
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Az etikus magatartás hiánya ma sokszor
jelentkezik az egyházakon belül és kívül
egyaránt. Fájdalmas képek sokasága van

elõttünk, ha arra az eldurvult és fékezhetet-
lenné vált életformára gondolunk, amivel

nap mint nap találkozunk ma Magyarorszá-
gon. Az egyház tagjai nem kerülnek kívülre

a társadalom mindennapos küzdelmébõl,
hanem benne gyakorolják igazán a krisztusi

életforma megvalósítását. A protestáns erköl-
csiség évek óta megfogalmazza az emberi

élet alapkérdéseivel kapcsolatos normákat.
Ennek minden szempontból a bibliai útmu-
tatás az alapja, de úgy, hogy az szembesül
a napi kihívások mai formáival. Ki ne látná
ma azt, hogy az elnagyolt vagy elhanyagolt
etikai nevelés és oktatás eredménye nagyon
veszélyes az együttélés minden formája szá-

mára? A másik ember, a másik ország vagy
a másik teremtmény megértése és tisztelete

ma különösen is aktuális követelmény.
A közösségek élete veszélyben van, az

individualizálódás alapjaiban határozza meg
életünk sok területét. Odafordulni, felvállalni

és újra felfedezni a szolidaritást az embe-
rekkel és a teremtett világ életével kikerülhe-
tetlen aktualitás a keresztény etika számára.
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Természeti környezet és kereszténység

Az idõ ellenünk dolgozik.
(Aurelio Peccei)

Jól van, jó és hû szolgám, a kevésen hû voltál,
sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

(Mt 25,21)

Baj van a világgal – baj van a Földdel

Az emberiségnek az a közös élménye, hogy valami baj van a világgal, õsidõk
óta a legtöbb kultúrában kimutatható. A megromlott, kizökkent, rendeltetését
vesztett világ helyreállítására mind a nagykultúrák, mind a kisebb-nagyobb
természeti vallások kínáltak ellenszert, vérmérsékletüknek és természeti isme-
reteiknek megfelelõen. Ez legtöbbször vallásuk titkolt vagy közismert, elméleti
vagy gyakorlati természetû belsõ magjában volt megtalálható, és változatos
formákban fejezõdhetett ki a rövid szófoszlányok mágikus kimondásától a ter-
mészeti szabályok tudományként gyakorolt következetes alkalmazásán át a
több napig tartó rituális eseménysorozatokig. A vallási fejlõdés késõbbi stációi-
ról visszatekintve kiemelkedõ jelentõsége van ezek között is az áldozat jelenségé-
nek. Az áldozat bemutatásának legfõbb oka a haragvó istenség kiengesztelése,
aki az esetek tekintélyes részében a bûn, az általa elrendelt szabályok megsze-
gése miatt haragszik. E mögött az istenkép mögött egyrészt már morális tulaj-
donságokkal rendelkezõ hatalmat kell keresnünk, amely/aki megfelelõ eszkö-
zökkel gondoskodik a világ rendjérõl. Másrészt ezen a ponton kapcsolódik
egybe az emberben moralitás és áldozat, és kíséri végig történetét a lelkiisme-
ret beláthatatlan mélységeiben. Mivel a nyugati gondolkodást meghatározó
zsidó–keresztény istenkép is jellemzõ vonásként hordozza ezt a kettõsséget, a
saját és kultúratársaink ajkairól gyakran felröppenõ ajjaj, baj van a világgal! típu-
sú sóhajok sem, sohasem egyszerûen csak a moralitás termékei, hanem mélyü-
kön mindig ott rejtõzik a gyógyulás keresése és a talán régen elfeledett Gyógyí-
tó megtalálása iránti transzcendens vágy is.

Ahhoz azonban, hogy emellé még azt is odasóhajthassuk, hogy ajjaj, baj van
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a Földdel!, sajátságos módon az utóbbi négy-öt évtizedben kell élni. A romlásról
eddig elég volt csak a szellem hivatásos embereinek és az érzékeny érdeklõ-
dõknek tudniuk, akik évezredeken át úgy kongathatták a vészharangot, hogy
az igazi veszélynek csak a természetét ismerhették, de az egész Földre kiterjedõ
általános jelenlétérõl maguk sem lehettek megbizonyosodva. Érthetõk is voltak
ezért az ellenkezõ nézõpontot választó mindenkori szkeptikusok, materialisták
és pozitivisták, amikor kétségbe vonták, tagadták vagy leküzdhetõnek tartot-
ták ezeket a veszélyeket. A 21. század elejére viszont már nem lehet sem kétsé-
ge, sem mentsége senkinek, aki nem látja meg a Föld állapotának romlását,
közvetlenül és életveszélyesen fenyegetõ pusztulását, és annak sem, aki ebbõl
nem arra a következtetésre jut, hogy a további romlást csak saját személyes el-
kötelezettségével lehet megakadályozni. Az információrobbanás következté-
ben napjainkra összezsugorodott világban gondolkodásunk, tetteink következ-
ményei is egyre jobban láthatóvá és értékelhetõvé válnak. Néhány évtizede
még az utópiák közé soroltuk és intellektuális ínyencségként fogyasztottuk a
társadalmi szükségszerûség jegyében mesterségesen elõállított emberekrõl szó-
ló történeteket, például Aldous Huxley Szép új világát, 2004-ben pedig, amikor
kezünkben van az emberi másolatok készítésének technikai képessége, égetõ
feladatunk, hogy ehhez megfelelõ etikát is találjunk. Mindenképpen le kell szá-
molnunk azzal a naiv elképzeléssel, hogy az élhetõ földi környezetet veszélyez-
tetõ gondok megoldhatók az életmódbeli személyes áldozatvállalás és az em-
beri közösségek összefogása nélkül, kizárólag a tudomány fejlõdésével vagy
megújuló technikai képességeink szabatos alkalmazásával. 

Mi a baj a Földdel?

Többszörösen polarizálódott Földünk Kelet-Nyugat politikai ellentétének meg-
szûnése után másfél évtizeddel még folyamatosan növekszik Észak-Dél gazda-
sági polarizálódása, és – a terjeszkedõ északi piacgazdaságok számára kulcs-
fontosságú gazdasági élettér beszûkülése miatt – alapjául szolgál számos újabb
keletû vallási és kulturális feszültségnek, amely végsõ soron a fizikai élettér
gyorsuló beszûkülését is eredményezi. Az óriási különbségeket jól érzékelteti
az az egyszerû adat, hogy míg a fejlett országok rendelkeznek a világtõke négy-
ötöd részével, addig ezekben az országokban a Föld népességének csupán egy-
ötöde él. Az ipari termelésre épülõ társadalmak életmódja és az anyagi javak
egyenlõtlen elosztása húzódik meg gyakorlatilag minden olyan mai világproblé-
ma (world problematique – a kifejezést a Római Klub használta elõször) mö-
gött, amelynek kezelése a jelenlegi tendenciák további érvényesülése esetén
egyre nehezebbé válik, és egyre konkrétabb fenyegetést jelent az élhetõ környe-
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zet fennmaradására nézve. A Föld jelenlegi 6,3 milliárd lakójának száma évente
90 millióval gyarapszik, ilyen növekedési ütem mellett 100 év múlva 14 milliár-
dan lesznek. Az emberek 15%-a ma is folyamatosan az éhhalál ellen küzd, a
szegény országok lakói 10%-kal kevesebb élelemhez jutnak a minimális szük-
ségletnél, és évente 15 millió gyerek hal éhen. Eközben a fejlett országok lakos-
ságának 30%-a túlsúlyos, jellemzõ népbetegsége az elhízás. A növekvõ népes-
ség növekvõ mértékben, mára 45%-ban vált városlakóvá. Különösen jellemzõ a
városiasodás a fejlõdõ országokban, ahol ez legnagyobbrészt a városokat övezõ
nyomornegyedek lakosságának növekedésében észlelhetõ. A megnövekedett
városi népességkoncentráció tovább növeli az ezzel együtt járó környezetszeny-
nyezõ hatások kiterjedését: a vizek, a levegõ és a föld elszennyezõdését, a fölös-
leges mennyiségû csomagolóanyagok után visszamaradó szeméthegyek nagy-
ságát. A fejlett ipari országokban a személyes fogyasztásból származó egy fõre
jutó évi átlagos szeméttermelés hozzávetõlegesen 3/4 tonna, de az így keletkezõ
szemét menynyisége nem éri el az évenkénti összes hulladékmennyiség 5%-át.
A közeljövõ egyik legnagyobb kérdése az ivóvízhez jutás biztosítása lesz. A Föl-
dön található vízmennyiségnek csupán 3%-a édesvíz, amely jó háromnegyed
részben a jégtakaróban és gleccserekben, valamivel több mint negyede a Föld
rétegeiben, és csak 1%-a könnyen hozzáférhetõ felszíni vízként érhetõ el. Ennek
tizedrészét, azaz körülbelül 4000 km3 ivóvizet használ el az emberiség évente,
amelynek 70%-át a mezõgazdaság, 22%-át az ipar és a fennmaradó 8%-ot a la-
kosság fogyasztja el a háztartásokban. A világ vízkészletének 60%-a a vízben
leggazdagabb 9 ország területén található, ezzel szemben jelenleg 31 ország 505
millió lakosa szenved vízínségben és vízhiányban. Az 1991–2000 között regiszt-
rált 2557-féle fertõzõ betegség 90%-a volt ivóvízhiányhoz köthetõ. A vegysze-
rekkel, trágyával, kommunális hulladékkal és az erõmûvek hõjével szennyezett
vizek hozzájárulnak az eutrofizációhoz, a vizek élõvilágának kihalásához. Szá-
mos országban elkezdõdött már a vízhez jutás ellenõrzésének gazdasági érdek-
szférába vonása, amely igen nagy üzleti hasznot ígér. A vízkészlet természetes
tárolását is nehezíti a talajerózió és a savas esõk jelensége, de ezen kívül hozzájá-
rulnak az élõvilág fajainak kipusztulásához is (a fajok kihalásának mai üteme 10
faj/nap, szemben az 1 faj/3000 év természetes fajpusztulási rátával!). Az évi 25
milliárd tonna termõtalaj-veszteséget okozó talajerózióért felelõssé tehetõ mér-
téktelen erdõirtást jellemzõ adatok szerint az emberi civilizáció megjelenésekor
a Föld felét beborító erdõk mára csupán a földfelszín 20%-án találnak helyet ma-
guknak. A levegõ tisztításában, oxigéntermelésben, a termõtalaj tápanyagainak
utánpótlásában, a levegõ párásításában és a talaj megkötésében jelentõs szere-
pet játszó erdõk mennyisége Magyarországon a honfoglalás óta negyedrészére
csökkent. További átfogó környezeti veszteséget okoz az üvegházhatást fokozó
ózonlyuk kialakulása, és a részben ennek következményeként fellépõ globális
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felmelegedés. Utóbbinak beláthatatlan hatásai lehetnek, nemcsak a gyakoribb
aszályok és árvizek jelentkezésében, hanem az éghajlati övezetek elcsúszására,
valamint az emberek tömeges elvándorlására gyakorolt hatás szempontjából is.

A bajok eredete I.

A Római Klub 1972-ben adta ki A növekedés határai címû jelentését, amely azóta
a nyugati társadalmak globális jövõképével foglalkozó irodalom klasszikusává
és a környezeti tudatosság kezdeteit jelzõ szimbólummá vált. A dokumentum-
ban található korabeli helyzetértékelés és prognózis kapcsán a tekintélyes Ró-
mai Klub kiemeli, hogy ha bizonyos kulcsfontosságú területeken a növekedés
mértéke a jövõben is az akkor tapasztalható exponenciális méreteket ölti, akkor
számolni kell a bolygónkon megszokott életmód 100 éven belüli globális össze-
omlásával. Ezek a kiemelkedõ területek a népességnövekedés, az iparosodás, a
környezetszennyezés, az energiaforrások kiaknázása és az élelmiszertermelés.
Terápiaként, egyben a jövõ életfeltételeit biztosító stratégiaként – az idõ rövid-
ségének tudatában  a szerzõk változást sürgetnek, egy olyan „lelki-szellemi ko-
pernikuszi fordulatot”, amely az ökológiai és ökonómiai szemlélet egyensúlyá-
ban ölt formát.

A „világproblematika” kérdéseivel foglalkozó Klub egyik elnöke, Aurelio
Peccei 1981-ben így foglalja össze a világ állapotát: „Fajtánk válságba jutott a
tudás és hatalom csúcsán, s most onnét taszíttatik alá a mélybe. Ezt annak
számlájára írhatja, hogy nem képes vagy nem hajlandó megváltoztatni mentali-
tását és viselkedését, nem változtat azon a módon, ahogy él és ahogy cselek-
szik, holott itt a pillanat, amikor az alapvetõ átalakulás és megújulás már nem
halogatható tovább.”1 A fenyegetõ globális veszély okaként Peccei tíz olyan té-
nyezõt jelöl meg, amelyekkel kapcsolatban meg van gyõzõdve arról, hogy kö-
zös nevezõt jelentenek a szociológusok, antropológusok, bölcselõk és a politikai
gazdaságtan mûvelõinek világproblematikára adott válaszaiban. Ezek a demog-
ráfiai robbanás, a szegények nyomora, a bioszféra tönkretétele, a világgazdaság
válsága, a fegyverkezési verseny, a társadalmi bajok elhanyagolása, a technika és
tudomány anarchikus fejlõdése, rugalmatlan intézmények, Kelet–Nyugat, illetve
Észak–Dél szembenállása, és végül az erkölcsi és politikai irányítás hiánya. Ezek
közül ma is csak egy félre mondhatjuk, hogy formálisan meghaladta a történe-
lem, de a kelet–nyugati ellentét akkori tartalmát jelentõ fegyverkezési verseny
– némi földrajzi átrendezõdéssel – ma sem vesztett õrült iramából.
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A felsorolt tényezõkhöz nagyon hasonló listát adott erre a kérdésre az etoló-
gus Konrad Lorenz is:2 túlnépesedés, az élettér pusztulása, versenyfutás önma-
gunkkal, az érzelmek fagyhalála, genetikai összeomlás, a tradíciók lerombolása,
a dogmák ereje és az atomfegyverek. A világ veszélyeztetésének elsõ hét lorenzi
szempontja abból a közös gyökérbõl táplálkozik, hogy az ezekben kifejezõdõ
elembertelenedési folyamatok mögött egy bizonyos igénytelenség, primitivizá-
lódás, általános genetikai és kulturális elpuhulás áll. Az atomfegyverek meglé-
te csak mintegy illusztrációja ennek, éppen ezért ez a veszély a legkönnyebben
kezelhetõ az összes közt: „egyszerûen nem kell elõállítani és bevetni. Az embe-
riség hihetetlen mértékû kollektív ostobasága miatt ezt persze meglehetõsen
nehéz elérni. Ettõl eltérõen, a többi veszély esetében sajnos még elképzelésünk
sincs a megoldásról” – írja Lorenz 1973-ban.3

Ennél derûlátóbb retorikával, de hasonlóan nehéz tényekre építve született
meg az Ehrlich házaspár ugyancsak a klasszikusok közé számító könyve is,
amely a fajok kipusztításától meggyõzõ érvekkel jut el a civilizáció megsemmi-
sülését jelentõ kritikus pillanat elérkezésének lehetõségéig. Nagy hatású köny-
vük végsõ kicsengése minden kincstári optimizmusuk ellenére is az, hogy „Jó
lenne, ha valaki boldogulna ezzel a feladattal, mert a Homo sapiens sem védet-
tebb az élõhelyrombolással szemben, mint a csimpánz, a bengáli tigris, a fehér-
fejû rétisas, a csigaevõ sügér vagy az arany kardvirág”4.

Végül még egy vélemény, egy napjainkból származó, bevett tekintély, a vi-
lág helyzetérõl évenként átfogó statisztikai értékelést adó neves Worldwatch
Institute részérõl. Az intézet a világ 2002. évi helyzetére vonatkozóan a követ-
kezõ területekkel foglalja össze a világproblémákat: az éghajlatváltozás kiala-
kulása és hatásai, a földmûvelés, a méregterhelés csökkentésének szempontja,
a nemzetközi turizmusból fakadó problémák, a népesedés és életminõség kér-
dései, a természeti erõforrások és a hozzájutásuk monopolizálása következté-
ben kialakuló elnyomás, végül egy újfajta globális irányítás szükségessége.5
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2 Lorenz, Konrad : A civilizált emberiség nyolc halálos bûne. Cartaphilus. Budapest. 2001. (Die acht
Todsünden der zivilisierten Menschheit, 1973.)
3 I. m. 125. o.
4 Ehrlich, Paul és Anne: A fajok kihalása. Göncöl Kiadó. Budapest, 1995. 346. o. (Extinction, 1981.)
5 A világ helyzete 2002. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz
vezetõ folyamatról. Magyar kiadás: Föld Napja Alapítvány
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A bajok eredete II.

Az eddig idézett vélemények tartalmi hasonlóságukon kívül még annyiban is
közösek, hogy a világproblémák feltárása és megfogalmazása során igyekez-
nek együtt tartani a lényeglátás és a kezelhetõség szempontjait. Optimisták,
pesszimisták vagy tényszerûek, de megismerjük belõlük a reális veszély termé-
szetét és nagyságát, megérthetjük személyes gondolkozásunk és cselekvésünk
döntõ szerepét, és megkereshetjük azt a területet, amelyen leghatékonyabban
tudnánk tenni a javítás érdekében. A problémák természetének vizsgálata köz-
ben azonban elkerülhetetlen, hogy az egyik vagy másik véglet véleményei is ki-
fejezõdjenek. Az egyik véglet a kezelhetõség, amelybõl a ránk esõ rész meg is
valósítható, és õszintén szólva nem is nagyon kínálkozik más remény a Föld
életlehetõségeinek megõrzésére, mint hogy egyre többen meg is valósítják. Az
elkötelezett cselekvés társadalmi méretûvé szélesítéséhez azonban a személyes
példamutatás útja önmagában kevés. A racionális érvek, elemzések, prognózisok
nélkülözhetetlenül hozzátartoznak megalapozott döntéseink elõkészítéséhez. 

A másik véglet a bölcselkedés útja, amely a tisztánlátás érdekében és az igaz-
ság felderítésének szándékával keresi a jelenségek végsõ okát. Nem nehéz meg-
jósolni, hogy ezen az úton minden komplex jelenség végsõ okaként elvileg a
kultúra, az ember vagy legvégsõ okként Isten jelölhetõ meg. Ennek a várako-
zásnak felel meg az a legmarkánsabb formájában Lynn White-tól származó gon-
dolat, amely szerint korunk globális válságáért a nyugati kultúra emberköz-
pontú természetszemléletét kialakító keresztény tanítás felelõs. A történész White
egy 1967-es nagyhatású cikkében a kereszténységet, különösen annak nyugati
formáját a valaha volt legantropocentrikusabb vallásnak nevezi. Megállapítja,
hogy „a modern nyugati tudomány a keresztény teológia öntõformájában
készült”6, és ebbõl a következõ súlyos tételig jut el: „Mivel mind a tudomány,
mind a technika korunk szent szavai közé tartoznak, egyeseknek kedvére lehet
az, hogy egyrészt történetileg a természettudomány nem más, mint a természeti
teológia bizonyos meghosszabbítása, másrészt hogy a modern technika legalább
részben értelmezhetõ úgy, mint az ember természetre vonatkoztatott transzcen-
denciája és a természet fölött jog szerint gyakorolt uralom keresztény dogmájá-
nak nyugatias, voluntarisztikus megvalósítása. De fel kell ismernünk, hogy va-
lamivel több mint száz évvel ezelõtt a tudomány és a technika (amelyek eddig
teljesen különálló területek voltak) összefogásával olyan hatalmat adott az em-
beriségnek, amelyik fölött mára, az ökológiai hatások láttán elmondhatjuk, el-
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6 White, Lynn, Jr.: Ökológiai válságunk történeti gyökerei. In: Természet és szabadság. szerk.: Lányi
András. Osiris. Budapest. 2000. 27–35. o. (The Historical Roots of our Ecological Crisis. In: Science
155., 1967., 1203–1207. o.)
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vesztettük az uralmat – ha pedig ez így van, akkor a kereszténységet hatalmas
bûnök terhelik.”7

Ehhez hasonló nézeteket vall Carl Amery is, aki lényegileg White-nak abból az
említett mûbõl való gondolatából indul ki, hogy mivel a keresztény szentek igazi
lakóhelye a mennyben van, ezért az õket példaképnek tekintõ keresztény gon-
dolkodás sem lehet átitatva a Föld szeretetével. Amery szerint a nyugati szerzetes-
ség a maga aszketikus hagyományával, a külvilág iránti közömbösségével és kitû-
zött céljai iránti szenvtelen törekvésével nagy hatással volt a késõbbiekben, külö-
nösképpen a protestáns puritanizmusban kialakuló teljesítményetika létrejöttére.8

Talán még ennél is érdekesebb véleményen van Reinhard Maurer. Szerinte
a kereszténység történetében a legkorábbi idõktõl megfigyelhetõ világvége-vá-
rás (kiliazmus) kitörölhetetlen hagyományként határozza meg a modern sze-
kularizált társadalmak történelemszemléletét is. A modern társadalom azon-
ban az eredetileg transzcendens célokat evilági célokká alakítja, ennek megfe-
lelõen a tudományt és technikát mint evilági eszközöket használja fel „kollektív
önmegsemmisítési törekvése” eléréséhez, mert végsõ soron ettõl várja a törté-
nelemvégi ideális állapot megvalósulását.9

A válaszkeresés mûhelyei I. – Az egyházi nyilatkozatok

Természetesen több olyan véleményt is idézhetnénk, amelyek a világproblé-
mák okait kutatva lényeges szempontokat fogalmaznak meg. Az sem meglepõ,
hogy a lehetséges megoldást általában mindenki a maga szakterületén keresi.
Természetesnek tûnhet, a gyakorlati megvalósítás érdekében mégis hangsúlyoz-
ni kell, hogy bármilyen eredmény csak akkor várható, ha a különbözõ szakte-
rületek sajátos szempontjait végül sikerül olyan szempont alá rendezni, amely
egyesíti a részeredményeket. Megengedhetetlen, hogy az e kérdésekben vá-
laszt keresõ teológus péládul ne ismerje a megújuló energiaforrások nyújtotta
gazdasági alternatívát, a mûszaki ember ne legyen tisztában az erre vonatkozó
etikai cselekvésmodellekkel, és hogy a jelenségek okait kutató társadalomtudós
ne vegye komolyan a teológusok erõfeszítéseit az ember lakóhelyével való kap-
csolatának transzcendencia felõli újraértelmezésérõl. Ennek a nagyarányú össze-
fogást és intenzív információcserét igénylõ csapatmunkának ideális helyet ad-
hatnak a Földet behálózó keresztény gyülekezetek, amelyek nemcsak a világ
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7 I. m. 34. o.
8 Amery, Carl: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums. Hamburg. 1972.
9 Mauer, Reinhard: Warum in Europa? Geschichtsphilosophische Überlegungen zur Entstehung der
modernen Technik. In: Der Mensch und die Wissenschaft vom Menschen. Hg.: Frey, Zelger. Innsbruck.
1983.

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 273



egyik legkiterjedtebb szervezetének tagjaiként érezhetik ezt feladatuknak, ha-
nem önértelmezésük megújulásában, identitásuk megerõsödésében is lényeges
szerepet játszhat a Jézus-követés újabb lehetõségeinek tudatos keresése.

E tekintetben konkrét buzdításokat is magunkénak tudhatunk. A római ka-
tolikus és az orthodox egyházban a legjelentõsebb buzdítások közül valók a Pá-
pai Tudományos Akadémia környezetvédelmi hetének eredményei (1987), II.
János Pál pápának a Béke Világnapja alkalmából 1990. január 1-én mondott
üzenete, valamint az I. Bartolomeiosz konstantinápolyi pátriárkával tett közös
Velencei Nyilatkozata 2002. június 10-én, illetve az orthodox egyházi élet szá-
mára iránymutató Patmoszi Javaslatok 1995-bõl. Az evangélikus egyház szá-
mára a legjelentõsebb útmutatások a Lutheránus Világszövetség 1990-es curiti-
bai és a 2003-as kanadai nagygyûléseken hangzottak el, de ezt megelõzõen a
Világszövetség Budapesten rendezett VII. Nagygyûlésén is született egy közös
teológiai állásfoglalás a magyarországi és a szlovákiai egyház közös munkája-
ként a teremtett világ megõrzésérõl és az emberiség közös felelõsségérõl. A Vi-
lágszövetség teológiai tevékenysége során tavaly fejezte be a globalizáció hatá-
sainak közösségi szempont szerinti értékelését, és útjára indította a kultúrák
közti etikai természetû párbeszéddel kapcsolatos teológiai programját. A törté-
nelmi protestáns és az orthodox egyházat magában foglaló nagyobb nemzetkö-
zi szervezet, az Egyházak Világtanácsa külön szervezetet hozott létre a globális
problémák teológiai értékelésére az ECEN10 formájában, amely a következõ té-
materületeken végzi tevékenységét: szállítás és közlekedés, környezeti nevelés,
Teremtés Napja mint egyházi ünnep, éghajlatváltozás, környezettudatos egy-
házi vezetés, víz, fenntartható fejlõdés, valamint ezekhez társulnak az újabb te-
vékenységi körök: turizmus és környezet, termõtalaj, a biodiverzitás és a mezõ-
gazdasági termelés összekapcsolódása a biotechnológiával. A környezeti kér-
dések teológiai értékelése és az ezekre adható keresztény közösségi válaszok
iránt érdeklõdõk a jövõben is számos jól használható anyagot ismerhetnek meg
a megalakulása hatodik évében járó ECEN tevékenysége folytán.

A környezeti veszélyre adható teológiai válasz természete

A környezet és a kereszténység kapcsolatáról meg kell állapítanunk egy kettõssé-
get, nevezetesen azt, hogy éppúgy tekinthetjük ezt a kapcsolatot a keresztény gon-
dolkodás és életvitel hagyományos és önmagára nézve megalapozó összetevõjé-
nek, mint egyik legújabb, még meg nem oldott, életbevágóan sürgetõ feladatának.
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ecen.org
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Az elsõ esetben a kapcsolat lényegét a teremtéshit szóval foglalhatjuk össze.
Ez nemcsak a keresztény tanítás egyik területe a többi közt, hanem logikai-idõ-
beli elsõsége egyben a tanítás egészének megalapozását is jelenti. Nem szólha-
tunk helyesen enélkül sem a körülöttünk található világ megismerhetõségérõl,
sem az emberi élet mélyszerkezetérõl, sem annak teológiai pólusairól: a bûnrõl
és a kegyelemrõl. Teremtéshit nélkül Isten szeretetének egyetlen megnyilvánu-
lásáról sem tudnánk beszélni, így nem volna mit mondanunk a megváltásról és
a gondviselésrõl sem.

A második esetben egy újabb keletû nézõpont rendezi el a keresztény tanítás
hagyományos anyagát, a természettel mint teremtménytárssal való együttélés
tudatosítását céljául tûzõ szemlélet, amely az ökológiai teológia vagy ökoteológia
elnevezéssel vált ismertté. Elnevezése alapján akár arra is gondolhatnánk, hogy
itt a teljes teológiai rendszer elszegényítésérõl, eredeti hangsúlyait eltorzító alkal-
mazásáról van szó, amely csak a divatteológiák sorát szaporítja. Az ökológiai teo-
lógiában alkalmazott legfontosabb szempontok azonban a zsidó-keresztény vallási
hagyomány legmélyebb gyökereiig nyúlnak vissza, és Jézus szavainak, valamint
mindkét bibliai Testamentumnak is visszatérõ retorikai és teológiai anyagát adják.
A bibliai szempontok mellett jó megfontolnunk azt is, hogy ez a teológia szükség-
bõl jött létre, az ember és a teremtett világ jövõjét érintõ, létezõ és megoldatlan,
egyre sürgetõbb kérdésekre keresi a választ. Mivel ez a kettõsség, a jézusi-bibliai
hagyományhoz való ragaszkodás és a mindenkori jelen kérdéseinek felismerése
jellemez minden teológiának nevezhetõ következetes keresztény gondolkodást,
az ökológiai teológiát is legfeljebb elnevezésében mondhatjuk újnak. Sokkal in-
kább Jézus (tanítvánnyá lett írástudókról mondott) szavai illenek rá: „… hason-
ló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elõ éléskamrájából” (Mt 13,52).

Az ember környezetével való kapcsolatának teremtési alapjai

A Szentírás elsõ lapjain két leírást is találunk a világ teremtésérõl. Az elsõ, úgy-
nevezett „hatnapos teremtéstörténet” alaposan átgondolt, megjegyzésre, taní-
tásra kiválóan alkalmas formában, folyamatszerûen fejti ki teremtéshitét az élet
alapritmusát jelentõ napok, illetve egy kerek hét keretébe ágyazva.11 A második
leírás egyszerûbb eszközökkel, a természetközeli ember szavaival mondja el
ugyanezt. Feltûnõ különbség közöttük, hogy az elsõ az ember teremtését mint-
egy a „teremtés koronájaként” a hatodik napra helyezi, míg a második innen
kezdi a leírást. Lényeges eltérés az is, hogy a kettõ két különbözõ tevékenységet
jelöl meg az ember feladatául a természettel való kapcsolatában. Az elsõ így
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hangzik: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk
hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész
földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik.”12 Majd valamivel késõbb:
„… töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég
madarain és a földön mozgó minden élõlényen!”13 A másodikban így olvassuk:
„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte Éden kertjében, hogy azt mûvelje és
õrizze”14 – majd ehhez kapcsolódóan találjuk itt a jó és a rossz tudásának fájáról
evés tilalmát. A két teremtési leírás tehát két különbözõ feladatot jelöl ki az em-
ber számára, az elsõ esetben a föld meghódítását és az afölötti uralkodást, a má-
sodikban a föld mûvelését és az arról való gondoskodást. 

Ha valaki nem hagyja abba a bibliai szöveg olvasását az elsõ leírás után, az
természetes, a szöveg szándékának megfelelõ módon fog választ kapni arra a
kérdésére, hogy mit jelent tartalmilag a meghódítás és az uralom. Az olvasó
számára ráadásul ez a kérdés egy nagyobb egységbe is beágyazódik. Az ural-
kodásra vonatkozó két vers között ugyanis azt olvashatjuk, hogy Isten a maga
képmására és hasonlatosságára, férfivá és nõvé teremtette az embert. Az így
következõ szaporodásra, sokasodásra, a föld betöltésére, meghódítására és
uralmára történõ isteni felszólítás ebben a folyamatban egyértelmûen arról
szól, hogy az ember számára Isten teremtett világában élni és dolgozni ajándék,
és az egyetlen méltó (mert a felelõsséget is magában hordozó) lehetõség.

Tagadhatatlan azonban, hogy egy szöveg olvasását bárhol abba lehet hagyni
vagy meg lehet szakítani, és ebben az esetben kínálkozik is a választás az elsõ
teremtésleírás el- és kiszakított értelmezésére. Ez ugyanis mûfaji és formai ki-
dolgozottsága miatt önmagában is a teljesség igényét kelti, mint ahogy sokan
valóban nem is tudnak a „második teremtéstörténet” létezésérõl. A szövegbe
ágyazottságot ebben az esetben sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mivel azon-
ban a szöveget magát már körülvágtuk, az értelmezésnél arra vagyunk utalva,
hogy egy szinttel lejjebb lépjünk és a szavak jelentését keressük korabeli hasz-
nálati értéküknek megfelelõen. Minthogy szavaink mindenkor kultúrahordozó
szerepben vannak, a megértési folyamatban nem nélkülözhetünk néhány tá-
gabb értelemben vett kulturális szempontot sem. 

A leírásban használt két szó, a radah (uralkodni) és kabas (meghódítani)
igék jelentése széles skálán mozog. Az elsõ szó alapjelentésébõl a nyáját vezetõ
pásztor gondoskodó vezetése éppannyira levezethetõ, mint a keménykezû
uralkodó tevékenysége. A kabas „lába alá venni”, „uralma alá vonni” szó sze-
rinti jelentése pedig ugyanúgy használható egy földrajzi terület lakóinak erõ-
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szakos leigázására, mint egy élõlény vagy földterület fölötti oltalmazó gondos-
kodás szimbolikus kinyilvánítására. Ugyanilyen széles értelmében találkozunk
e két szóval a többi ószövetségi elõfordulási helyén. Lehet Isten jóindulatának
jele, hogy „eltapossa bûneinket”15, de van, ahol a szóból minden jel szerint nem
következõ kegyetlenkedés tiltásaként találkozunk vele.16 Máshol egyenesen a
legjobb értelemben olvasható.17 Ahogy a példákból is látszik, a két kulcsfontos-
ságú szó jelentése a szövegkörnyezettõl függ.

Ha most az uralkodást mint intézményt tekintjük – ahogy az elõbbi Salamon
bölcs uralkodásának példáján is láttuk –, Izrael életében ebben hangsúlyosan
összefonódik Isten akaratának helyes felismerése és az igazságosság megvaló-
sítása. Ebben állt egy-egy uralkodó bölcsessége. Általánosabban: az individua-
lizmust nem ismerõ, homogénebb társadalomszemléletû ókori keleti gondol-
kodásban az uralkodás sokkal természetesebben és jobban hangzó jelenség
volt, mint például az utóbbi hatszáz évben Európában, mert magától értõdõen
tartozott hozzá annak közösségi volta. Az uralkodó – ha bölcs volt – jól tudta,
hogy hosszú távon ugyanúgy rá van utalva azokra, akiken uralkodik, mint
azok õrá. (A „keleti despotákról” szóló elbeszélések, amelyek éppen a felada-
tukkal visszaélõ uralkodók ábrázolásaként maradtak fenn, az elkövetett igaz-
ságtalanságok felsorolásával pontosan érzékeltetik ezt az eltérést.) E két, sok-
szor félreértett szó jelentésének összefoglalásaként világosan kell látnunk, hogy
az „elsõ teremtéstörténetben” (is) ezek mögött a tisztességes, bölcs uralkodó
feladatának ellátására való felszólítás áll. 

Ugyanezt a szemléletet erõsíti meg a második teremtési leírásban szereplõ
két igen hangsúlyos szó: az ember és a termõföld azonos etimológiája. Ember
= adam, termõföld = adamah. A nomád történet szerint Isten adamahból for-
málja adamot, akinek engedetlensége miatti büntetése késõbb, hogy kiûzetik
Édenbõl, és azután arca verítékével kell mûvelnie a földet, amelybõl vétetett.
Adam, az ember tehát két fontos szempontból is kapcsolódik az adamah-hoz:
Adamah adam anyaga és tevékenységének legfõbb tárgya is. Vagyis az emberi
élet mindennapi és elsõdleges tevékenysége közvetlenül összekapcsolódik az
ember mint teremtmény lényegével.

Még egy példaként ezzel a szemlélettel találkozunk akkor is, amikor a termõ-
föld porából formált embert a leírás szerint Isten úgy kelti életre, hogy „élet lehe-
letét leheli orrába”. Ez a mondat többeket arra a téves következtetésre késztetett,
hogy e külön aktus kihangsúlyozásából az ember különleges teremtési jellegét

Természeti környezet és kereszténység 277

15 Mik 7,19
16 3Móz 25,43: „Ne uralkodj az ilyenen kegyetlenül, légy istenfélõ!”
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hallja ki a többi teremtmény kárára. Ez szolgált volna az ember magasabbrendû-
ségének, „isteni” voltának bizonyítékául, melynek következtében szabadon vissza-
élhetne környezetével. E téves értelmezés nemcsak a héber szöveg szavai alapján
igazolhatatlan, de maga a szöveg adja meg ellene a választ, amikor az özönvíz
kapcsán megjegyzi: „Minden meghalt, aminek az orrában élet lehelete volt, ami
a szárazföldön élt”18 – és mint ahogy a bibliai leírásból kiderül, ez – a bárkában
lévõkön kívül – az emberekre éppúgy vonatkozott, mint a többi „lelkes állatra”.

Ember és környezet megváltásának újszövetségi szempontjai

Ahogy a bibliai teremtést kezdetnek mondjuk, úgy nevezi végnek a keresztény
tanítás az utolsó idõket: a világ és az ember megváltásának kiteljesedését. Egyik-
hez sem lehetne közünk, ha nem volna köztük a jelenben egy olyan összekötõ
kapocs, amely az élet konkrét megélése közben lehetõvé teszi Isten akaratának
keresését. Ennek a sajátos kapocsnak a neve: remény.

„Üdvösségünk reménységre szól” – írja Pál apostol19 abban a gondolatme-
netben, amelyben a „hiábavalóságnak alávetett” teremtett világ és a „lélek elsõ
zsengéjét megkapó” emberek közös „sóhajtozásáról”, reménységérõl beszél. A
teremtett világ és a teremtésben uralkodójául megnevezett ember együtt várják
„Isten fiainak megjelenését”. A teremtett világ kiszolgáltatottságának közvet-
len okát az apostol soraiból csak sejthetjük, amikor a „hiábavalóságnak való
alávettetésrõl” és „a romlandóság szolgaságáról” olvasunk. Luther számára
nem volt kétséges, hogy ezek alatt az ember hiúságát és „perverz élvezethajhá-
szását” kell értenünk, vagyis azt a gátlástalanságot, amelyet az ember teremtési
feladatával éppen ellenkezõen valósít meg. Pál szavai is azt igazolják, hogy a
teremtett világ és az ember egymásra van utalva, együtt kell, hogy elszenvedjék a
jelen állapotot, melyben mindkettõ állapotát a remény határozza meg. Ezért
ahogy a teremtett világ a teremtéstõl fogva az ember teremtménytársa, úgy tár-
sa az üdvösség reményében, és ugyanúgy az marad a végsõ idõkig.

A reményre szóló üdvösség másik példájáról kapunk képet a Kolossé-levél
soraiból.20 Pál apostol itt arra emlékezteti olvasóit, hogy õk már „magukra öl-
tötték az új embert”, aki „Teremtõjének képmására állandóan megújul, hogy
egyre jobban megismerje õt”. Ezek a szavak visszavezetnek az ember istenké-
pûségében kapott eredeti hivatásához, amelynek teljes megvalósítói a Római
levélben szereplõ „Isten fiai” lehetnek. Úgy tûnhet, hogy itt már a befejezettség
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értelmében van szó az új ember felöltésérõl, az „állandó megújulás” mégis az
állandó visszaesés, az „óember” mögöttes realitására utal. Ebben a vonatkozás-
ban is megtaláljuk a párhuzamot a Római levél idézett soraival. Ahogy ott a
„Lélek segít erõtlenségünkön”, úgy itt az állandó megújulás szintén nem az új
embert magára öltõ keresztény ember erõfeszítésének gyümölcse. Az üdvösség
mégis, ebben az értelemben is akkor következik el, amikor az ember meg fog
felelni Teremtõje képmásának, vagyis az „újemberség” lesz egyetlen jellemzõ-
je, azaz Isten fiaként jelenik meg. Ez lesz a teljes teremtettség célba érkezésének
pillanata. Ekkor, a rábízott feladat hûséges elvégzésének feltétele mellett mehet
be a szolga ura ünnepi lakomájára. Ez a pillanat ezért elképzelhetetlen az idõ-
közben tönkretett Földrõl való üdvösségbe menekülésként.

Jelenlegi életmódunk megtartása mellett viszont inkább Jörg Zink forgató-
könyvének van esélye a magvalósulásra.

Jörg Zink
A TEREMTÉS UTOLSÓ NAPJAI

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.
Évmilliárdokkal késõbb az ember végre elég
okos lett.
Ezt mondta: „Ki beszél itt Istenrõl?
Magam veszem kezembe jövõmet.”
Kezébe vette tehát,
és kezdetét vette a Föld
utolsó hét napja.

Az elsõ nap reggelén
elhatározta az ember,
hogy szabad lesz és jó, szép és boldog.
Többé már nem egy Isten képmása,
hanem Ember.
S mivelhogy valamiben hinnie kellett,
hitt hát a Szabadságban és a Szerencsében,
a Számokban és a Mennyiségben,
a Börzében és a Haladásban,
a Tervezésben és a Biztonságban.

Saját biztonsága érdekében
rakétákkal és nukleáris robbanófejekkel
rakta talpa alatt tele a földet.
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A második napon
elpusztultak a halak az ipari vizekben,
a madarak a kémiai üzemek füst-mérgétõl,
mely a hernyókban halmozódott fel.
Elpusztultak a mezei nyulak az utak ólomfelhõjében,
az ölebek a kolbász túl szépre sikerült vörös színezékétõl,
a heringek a tengerbe ömlött olajtól
és az óceán fenekén felhalmozódott hulladéktól –
ez ugyanis radioaktív volt.

Harmadnap
elszáradt a fû a mezõn
és a lomb a fákon,
a moha a sziklákon és a virágok a kertben.
Mert az ember már maga szabályozta az idõjárást,
az esõt is pontos terv szerint osztotta szét.
De sajnos egy apró hiba érte az esõ-elosztót, és
mire a hiba forrását megtalálták,
az uszályok már oldalukra dõlve feküdtek
a szép Rajna kiszáradt medrében.

A negyedik napon
négymilliárd emberbõl hárommilliárd
meghalt.
Egy részük azon betegségekben,
amelyeket maga az ember tenyésztett ki.
Valaki, közülük egy, elfelejtette
lezárni a vírustartályokat,
melyek már a következõ háborúra álltak készen.

És gyógyszereik már nem segítettek.
Túl régóta voltak azok már bevetve
a bõrápoló krémben
és a sertésbélszínben.

A többiek egyszerûen éhen haltak,
mert némelyek önhatalmúlag kisajátították
a gabonamagtárak kulcsát.
Hát Istenhez menekültek,
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aki elvégre boldogságukkal
adósuk volt.
„Bezzeg ez a Jóisten mûve volt!”

Ötödnapon
az utolsó emberek megnyomták
a piros gombot. Érthetõ,
hisz fenyegetve érezték magukat.

És akkor
tûz borította el a Földgolyót,
a hegyek égtek, a tengerek elpárologtak,
a városok betonrengetegei feketéllettek és füstöltek.
És az égben az angyalok látták,
amint a Kék Bolygó vörös,
majd koszosbarna, végül pedig hamuszürke lesz.
És megszakították éneküket tíz percre.

A hatodik napon
Kihunyt a fény.
Por és hamu takarta el a Napot, a Holdat és a szép csillagokat.
És az utolsó svábbogár,
amely addig egy rakétabunkerben húzódott meg,
még az is elpusztult akkor a mérhetetlen melegtõl.

A hetedik napon –
Nyugalom lett. Végre.
A Föld kietlen és puszta volt,
és sötétség borította a hasadékokat és szakadékokat,
amelyek a száraz földkéregben keletkeztek.
És az ember lelke mint
halottak szelleme kísértett a káosz felett.

Csak mélyen, lent a pokolban
hangzott egy érdekes történet az emberrõl, aki
jövõjét saját kezébe vette.
És feldübörgött a kacaj, fel
egész az angyalok karáig.

(fordította: Gál Zsuzsanna)
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A válaszkeresés mûhelyei II. – De „hogy kerül Pilátus a krédóba?”

A Római Klub által megfogalmazott alapeszme az ökológiai és ökonómiai
szemlélet egyensúlyának megvalósításáról máig nem valósult meg. Erre utal az
is, hogy a kívánatos egyéni és társadalmi alapszemléletként megfogalmazott,
sokáig széles körben elfogadott fenntartható fejlõdés kifejezéssel napjainkra egyre
többen elégedetlenek. Az elégedetlenség oka fõként az, hogy a kifejezés – bár-
milyen sokat ígérõen is csengett még az 1992-es Rio de Janeiro-i világkonferen-
cián és bármennyire is központi fogalom volt 2002-ben Johannesburgban – nem
állta meg a helyét irányelvként a gazdasági realitás mindennapi csatáiban ed-
zett piaci szereplõk gyakorlatában. Õk ugyanis praktikusan vagy „folyamatos
fejlõdésként” értették, és így addigi törekvéseiket látták visszaigazolódni a ki-
fejezésben, vagy ellentmondásként értelmezték, és akkor dönteniük kellett a
fenntarthatóság és a fejlõdés választása között. A fenntartható fejlõdés eredeti
szándékát vállalók, a döntésüket támogató jogi lépések és állami garanciák hiá-
nyában a világon mindenütt, így Európa országaiban is egyértelmû verseny-
hátrányba kerültek, és legfeljebb erkölcsi gyõztesekké válhattak. 

Az ebbõl a helyzetbõl történõ kiútkeresés napjainkban megfigyelhetõen két
irányban történik, és ez nyelvi szinten is tükrözõdik. Az elsõ lemond az eredeti
kifejezés feszültségérõl, amennyiben annak második tagját egyszerûen elhagyja.
Így esik szó gyakran fenntartható közlekedésrõl, fenntartható mezõgazdaság-
ról, fenntartható energiafelhasználásról vagy fenntartható vízfogyasztási szo-
kásokról stb. Ezzel megtartja ugyan a fenntarthatóság eszméjét, de konkrét
megvalósítását az adott szakterület szakmai kompetenciájába utalja, és ezután
gyakorlatilag magára hagyja. A második út ezzel szemben nem mond le az ál-
talános szabály, a norma megtalálásának igényérõl, ezért további, jobb megol-
dásokat keres. Ezen az úton találta meg ez a kiútkeresési irány az ENSZ-szer-
vezetek kommunikációjában egyre többször hallható fenntartható közösség kife-
jezést. Ennek az elõbbivel szembeni egyértelmû többlete abban mutatkozik,
hogy nem rejti el a „világproblémák” globális, a teljes emberiség sorsközössé-
gére kiterjedõ természetét, így ezek a problémák megjelenésük bármely szint-
jén a természetüknek jobban megfelelõ látótérben kezelhetõk.

A fenntartható közösség (sustainable community, nachhaltige Gemeinschaft)
kifejezés bevezetésének javaslata egyházi oldalról származik – ahogy koráb-
ban, az európai egységeszme kezdeti fázisában elterjedten használt „megbékélt
sokszínûség” (reconciled diversity, versöhnte Verschiedenheit) is. A szóválasz-
tás szerencsésnek mondható abban az értelemben, hogy a kifejezés tagjai – a
fenntartható fejlõdéssel szemben – itt erõsítik egymást. A fenntarthatóság elvárá-
sa (a jelenleginél nem rosszabb állapotok átadása a következõ nemzedéknek) a
„közösség” szóban hétköznapi, megélhetõ modellként fejezõdik ki. Másrészt a
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közösség (görög: koinonia) szó etimológiailag rokon az ökológia és ökonómia
szavakkal. A görög „oikosz” szó elsõ jelentése ház, de ennek nemcsak a techni-
kai épület értelmében, hanem jelenti a benne folyó életet, az épület meglétének
értelmet adó közös bennelakást is. Ez a gyakorlatban mai szóval mindig több-
generációs együttlakás volt. Az „oikosz” szó az ökológia és ökonómia esetében
is az együttlakás közös tapasztalatára utal; az elsõ esetben (logosz) a közösség
életének „okos”, nagyobb összefüggésekben, távlatokban is gondolkodni tudó
alakítását jelenti, a másodikban (nomosz) a mindennapi élet törvényszerûségei-
nek és szükségszerûségeinek meglátását és megfelelõ alkalmazását. Az „oikosz”
szó jelentésében még közel áll az „éthosz” – „ethosz” szópárhoz is. A klasszikus
görög nyelvben az elõbbi szintén a közös élõhelyet jelentette, de térben kiter-
jedtebb értelemben, az „ethosz” pedig az erre a közösségre jellemzõ szokások
összességét. Ebbõl ered az etika szó, amelynek definíciójában már nemcsak a
szokások összessége szerepel, hanem az a reflexió is, hogy a létezõ szokások,
normák vajon tényleg helyesek-e.

A fenntartható közösség életszemléletének megvalósítására kiemelkedõ le-
hetõséget kínálnak a keresztény gyülekezetek. Ezek viszont megkérdezhetik,
hogy miért kellene a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozniuk ahelyett,
hogy vasárnaponként az üdvösség konkrétabb kérdéseivel foglalkoznának, és
a megszokott rendben megtartanák évi két szeretetvendégségüket is, ahol to-
vábbra is – de legalább az egyiken – a mindig nagy érdeklõdésre számot tartó
külmisszió égetõ kérdéseit beszélnék át? Jogos a kérdés, hogy miután a környe-
zetvédelem természetes úton megvalósulhatott a régi parasztgazdaságokban,
célként tûzték ki néhány évtizede még a kisúttörõk is, és a Hazafias Népfront
„tiszta udvar – rendes ház”-versenyeket hirdetett érdekében, miért kellene épp
a gyülekezetnek ezzel a kérdéssel foglalkoznia? „Hogy kerül Pilátus a krédó-
ba?” – Tényleg, hogy kerül? Mert nem volna ott a helye! Egyáltalán nem termé-
szetes, hogy még a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb dörzsölt érdeklõdõnek
nevezhetõ római helytartó nevét naponta keresztények milliói ejtsék ki száju-
kon áhítattal, a Hitvallás legszentebb szavai között! Nem természetes, hanem a
kulturális kontextus tudatos vállalásának kinyilvánítása. Pilátus krédóba kerülé-
se azt mutatja, hogy a korai egyház történeti környezete iránti érzékenysége
olyan nagy volt, hogy még intézményesen is le tudta gyõzni az Urat elvtelenül
kiszolgáltató pogány politikus iránti természetes ellenszenvét.

A Föld élhetõ jövõje függhet ma az egyik legkiterjedtebb világszervezet tag-
jaiként a keresztények történeti-kulturális-környezeti érzékenységén. Észreve-
szik-e az elõszeretettel a történelem Uraként” említett mennyei Atya gyerme-
kei az alkalmas idõt, és meghallják-e az idõk szavát? Meglátják-e, hogy a lakott föld-
re kiterjedõ keresztény egységtörekvés, az ökumené építésének százada után
az újabb évszázadban már az ökumenikus kapcsolatok terhelhetõsége válik
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döntõvé? A teremtett világ állapotának rongálása már nem állítható meg más-
hogy, csak egy teremtménytársait életben tudni akaró, közös szemlélet követ-
kezetes, világméretû megélésével. 

teljesítményetika – A helyes cselekvés megvalósítását a teljesítményhez, „a Leistung”-
hoz mérõ erkölcstani szemlélet.

eutrofizáció (jóltápláltság) – Az eutrofizáció a vízben elõforduló növényi tápanyagok,
elsõsorban a foszfor- és nitrogén-vegyületek jelenlétének növekedése, és ennek kö-
vetkezményeként az algák és vízinövények felgyorsuló szaporodásának folyamata. 

biodiverzitás – Az élõlények változatossága, sokfélesége. Három szintet szokás megkülön-
böztetni (genetikai, ökológiai és fajdiverzitás). Az ennek megõrzésérõl szóló egyez-
mény a Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián fogalmazódott meg 1992-ben.

� Mely területek nevezhetõk meg a Föld jelenlegi állapotának legfontosabb veszé-
lyeztetettségi területeiként?

� Mi volna a legjobb megoldás ezek leküzdésére?
� Hogy határozná meg a fenntartható fejlõdés kifejezést?
� Kik és mennyiben hibáztatják a kereszténységet a világproblémák jelentkezéséért?
� Mi a keresztény tanítás alapja a teremtett világ és az ember kapcsolatáról?
� Lehet-e különleges szerepe a keresztény közösségeknek Földünk életkörülményeinek

megtartásában és a jelenlegi igazságtalanságok, visszaélések megszüntetésében?

Bolyki János: Teremtésvédelem. Ökológiai krízisünk teológiai megközelítése. Kálvin
János Kiadó. Budapest. 1999.

Fazakas Sándor (szerk.): A teremtett világ megõrzése I. (Tanulmányok) – II. (Szakdol-
gozatok). Debreceni Református Hittudományi Egyetem. 2000.

Tenke Sándor (szerk.): Egyház és környezetvédelem. Budapest. 2000.
Harsányi Pál Ottó: Új ég, új föld felé? Ökoteológiai vázlat. Róma. 1995.
Farkas Péter: Fenyegetett jövõnk védelmében. Budapest. 1993.
Könczey Réka – S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz. Föld Napja Alapítvány. 1997.
Endreffy Zoltán: „hogy mûvelje és õrizze…” Liget Mûhely Alapítvány. 1999.
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Keresztény emberkép
és a molekuláris medicina

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá,
húzzatok gyûrût a kezére, és sarut a lábára!

(Lk 15,22)

„Jó estét, hölgyeim és uraim, mai repülõutunk jónak ígérkezik egy apró részlet-
tõl eltekintve. A jó hír az, hogy a motorok jól mûködnek, minimális légörvény-
nyel számolhatunk és idõben meg is érkezhetnénk. A bökkenõ csupán az, hogy
eltévedtünk a felhõk között és a radarok sem mûködnek.” Ez a rövid anekdo-
ta jól jellemzi azt a helyzetet, amelyet a molekuláris genetika tudományának
rohamos fejlõdése jelent a társadalom számára. A naponta érkezõ információ-
kat nehéz erkölcsileg nyomon követni és értékelni. Az elért eredmények széles
spektruma és emberen történõ alkalmazásuk sorozatos kérdéseket vetnek fel
nem csupán a társadalom egésze, de a keresztény antropológia számára is. 

Lényegében az összes orvosi etikai párbeszéd az emberrõl alkotott elképze-
léseinket is érinti. Hiszen a gyakran ismételt kérdés mellett – megteheti-e az or-
vostudomány mindazt, amire képes –, az antropológia alapkérdése áll: mi is az
ember valójában? Jobban mondva, az embernek életéhez, a betegséghez, a ha-
lálhoz és a megszületéshez való viszonyáról van szó. A modern orvostudomány-
nyal kapcsolatos viták az emberrõl ismeretalkotásunknak olyan termékeny he-
lyévé váltak, ahol kikristályosodik mind a társadalom, mind az egyén viszonya
az emberi élet értelméhez és céljához. Ennek során a felmerülõ etikai problémák
felvetik a felelõsség kérdését Isten, a felebarát és az eljövendõ generációk iránt.

Ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogy a keresztény etika és teoló-
gia miként próbál hozzájárulni a molekuláris genetikáról folytatott párbeszéd-
hez. Már ennek megvalósítása is jelentékeny nehézségekbe ütközne, hiszen a
molekuláris genetika a biológia és az orvostudomány leggyorsabban fejlõdõ
ága, ám az egyházi nyilatkozatokban és teológiai véleményekben sok megálla-
pítás újból és újból elõfordul. Ezek csokorba szedése nem lehetetlen, de mégis
le kell mondanunk a teljesség igényérõl.
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A kutatás szabadsága és a közjó

A „Life sciences” kifejezés az élettel foglalkozó tudományokat, a 21. század
egyfajta átfogó biológiai és technikai rendszerét jelenti a földmûveléstõl egé-
szen a molekuláris medicináig. A biotechnológia világ- és emberképünk gyöke-
res változását hozza. Mindeközben az „… emberrel foglalkozó tudományok a
legjobb úton haladnak afelé, hogy átvegyék a köztudatban azt a szerepet, ame-
lyet a korábbi évszázadokban a metafizika töltött be. Ebben az a mélyreható
változás fejezõdik ki, mely az újkor folyamán az emberi tudatban végbement:
az ember immár nem beleilleszkedni akar a világ, a természet rendjébe, hanem
fölötte való uralomra tör.”1 Sõt önmaga életének manipulálására is egyre in-
kább képessé válva a homo faberbõl homo fabricatus válhat. Ennek a gyökeres
változásnak egyik legjelentékenyebb mérföldköve volt az emberi genom szek-
venálásának befejezõdése a kétezredik évben.

Az öröklõdésért felelõs faktorokról elõször Gregor Mendel (1822–1884) brün-
ni szerzetes írt, aki növénykeresztezési kísérletei során elsõként tett tudomá-
nyos megfigyeléseket a fenotípusos tulajdonságok öröklõdésérõl. Késõbb e fak-
torokat W. Johansen nevezete el géneknek. A gén egy tulajdonság átörökítésért
felelõs egység. Lényegében a DNS-molekulának az a szakasza, amely a megha-
tározott tulajdonságért felelõs fehérjemolekulák bioszintézisét irányítja.2

2000. június 26-án a Fehér Házban tartott ünnepség keretében a Human Genom
Project és Celera képviselõi bejelentették, hogy elkészült az emberi géntérkép3.
Mit is jelent mindez? A föld valamennyi élõlényében az örökletes információ a
DNS-t alkotó négy alapelem sorrendjében van kódolva. Az A, C, G, T betûkkel
jelzett elemek kémiai neve: nukleotid. Ezek az egységek a DNS molekulákban
meghatározott sorrendben követik egymást, ahogyan az értelmes szövegben a
betûk. Az A, C, G, T betûkkel jelzett elemek sorrendje adja az „üzenetet”, azt az
„információt”, amely átadja az örökletes tulajdonságokat. Az embernél ez a betû-
sor 3,15 milliárd nukleotidból áll, ami háromnegyed millió sûrûn gépelt oldalnak
felelne meg.4 Ezt az információsort sikerült feltérképeznie a tudósoknak több
mint egy évtizedes, nemzetközi összefogással megvalósult tudományos program
keretében. A feltérképezés során egy több emberbõl származó DNS-minta infor-
mációtartalmát határozták meg. A feltérképezett emberi genom tehát nem egy
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1 Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? Egyházfórum. Budapest. 1998. 7. o.
2 Papp Csaba – Tóth-Pál Ernõ: Genetikai tanácsok gyermeket váró szülõknek. Springer. Budapest. 2002.
15. o.
3 A kutatás történek részletes, ám mégis jól áttekinthetõ ismertetését adja a következõ tanulmány:
A history of the human genome project. Science. 2001. 02. 16. Vol. 291. Issue 5507.
4 Glasner, Peter: Beyond the genome: reconstituting the new genetics. In: New Genetics and Society
2002/3. 165. o.
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emberé, hanem a „tipikus ember” nukleotid-sorrendje, amitõl csekély mérték-
ben, de mindannyian különbözünk. Ám a különbség nem nagy. Az emberiség
egyes egyedei között alig több mint egy ezrelék a különbség. Figyelemre méltó,
hogy a csimpánz és az ember közötti különbség is csak mintegy másfél százalék.
Az ember genetikai kódja, amely minden sejtben megtalálható, arra szolgál,
hogy utasításokat adjon az emberi test számára. A DNS kettõs spirálrendszerét
és önreprodukciós képességét Watson és Crick fedezte fel 1953-ban. Ötven év-
vel késõbb, a kutatás jelenlegi szakaszában már a gének pontos helyének és fel-
adatuknak a meghatározása történik. Az eredményt folyamatosan bemutató
adatbázis (Genom Data Base) 2004. februárjában 14701 gén ismeretét közli,
ezek közül 14014-nek ismert a kromoszómán található pontos helye.5

Sokan az ember géntérképét a szent Grálhoz vagy Pandora szelencéjéhez
hasonlítják. De milyen kapcsolatban áll a tudományos kutatás a társadalomban
kiváltott reakciókkal és a társadalmi erkölcsi értékekkel? Hans Jonas A kutatás
szabadsága és a közjó címû, 1985-ben megjelent írásában teszi fel ezt a kérdést: ke-
resztezheti-e egymást tudomány és morál? Válaszadása során megállapítja,
hogy a tudomány számára természetesen a legnagyobb érték magában a tudás-
ban rejlik, bár kétségtelen: a tudás elérésének folyamata magában hordoz saját
normákat, „...amelyeket a tudományos terep territoriális etikájának nevezhe-
tünk.”6 Jonas álláspontja szerint ez a fajta tudományszemlélet mindaddig tart-
ható, amíg a tudomány kontemplatív szférája világosan elválik az aktívtól. Az
önmagáért való tudás vagy a tudomány ezoterikus volta azonban csupán a pre-
modern idõkben volt jellemzõ. A tudomány „menlevele”, az önmagáért való tu-
dás annyira beleivódott a modern szellembe, hogy még napjainkban is disszo-
nánsan cseng ez a kifejezés: „beavatkozás a tudomány szabadságába”, amikor a
tiszta elmélet „...átáradását élhetjük meg a gyakorlat vulgáris területeire, még-
pedig a tudományos technika alakjában”.7 Míg korábban a teoretikus teljesít-
mények legjobb esetben is csupán a társadalom szûk rétegeire hatottak, nap-
jainkban az élet egészének feltételeire és formáira hatnak. A technika fejlõdése
nincs szinkronban az ember erkölcsi döntéseinek sebességével. A médiában na-
ponta láthatunk és olvashatunk biztató, olykor megdöbbentõ híreket a geneti-
kai kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásáról és lehetõségeirõl. Ezek
egyaránt érintik az emberi élet jogi és erkölcsi vonatkozásait, de életünk privát
és nyilvános dimenzióit is. A modern genetika ismereteinek emberen történõ
alkalmazásai egyszerre ébresztenek reményeket és félelmeket a társadalomban.
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5 http://www.gdb.org/gdbreports/CountGeneByChromosome.html
6 Jonas, Hans: A kutatás szabadsága és a közjó. In: A késõújkor józansága I. Göncöl Kiadó. Budapest.
1994. 33. o.
7 Uo. 35.
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Szociális és gazdasági igazságosság

Az Egyházak Világtanácsának 1979-es nagygyûlésén a következõket fogalmaz-
ta meg Jonathan King mikrobiológus: „A géntechnológia emberi lényen történõ
használata sokkal gyorsabban fog kiterjedni az orvosi területre, mint azt bárki
közülünk jelenleg megjósolhatná. A szenvedés enyhítését fogja hozni az egyé-
nek kis csoportja számára, és ugyanakkor sok morális és társadalmi problémát
fog generálni.”8 Mintegy tíz évvel késõbb az Egyházak Világtanácsának köz-
ponti bizottsága Moszkvában gyûlt össze, hogy a biotechnológia kihívásaira
teológiai és gyakorlati válaszokat adjon. Biotechnológia: kihívás az egyházak és a
világ számára címû beszámolójukban9 felismerik a biotechnológiában rejlõ lehe-
tõségeket, de a veszélyeket is. Felhívják a figyelmet többek között a genetikai
tesztekkel kapcsolatos visszaélések lehetõségére, az emberi genom alapján tör-
ténõ hátrányos megkülönböztetésre, a pasztorális munka szükségességére.
Szorgalmazzák a dajkaterhesség betiltását, embriók, spermák és petesejtek üz-
letszerû eladását. Az embriók kutatási célú felhasználását csak bizonyos korlá-
tok között tartják elképzelhetõnek. Figyelmeztetnek a biotechnológia alkalma-
zásával kapcsolatban a „globális igazságosságra”. Vitathatatlan, hogy a kutatás
mögött anyagi érdekek is felsorakoznak. Kutatni kell, mert amelyik ország, ku-
tatócsoport, konzorcium ezt nem teszi meg, az lemarad. És ez hátránnyal jár,
mert majd kutat más, aki ezzel nagyobb elõnyre tesz szert. Nem csupán a be-
tegségek gyógyítása terén, de a gazdasági, politikai, sõt a katonai versenyben
is fontos stratégiai pontokat hódít meg.

A szociális igazságosság megvalósítására példaként hozhatjuk Francis Fu-
kuyama A történelem vége és az utolsó ember címû könyvében leírtakat. Azt, hogy
miként változott meg a szemlélet a mozgássérültekkel kapcsolatban a 20. szá-
zad második felének Amerikájában. Fukuyama elmondja, hogy nem csupán fi-
zikai sérültségüket kívánták ellensúlyozni, hanem emberi méltóságuk sérelmeit
is próbálták csillapítani. Sok kormányszerv és egyetem ezért a drágább megol-
dást választotta: ahelyett, hogy külön szolgálatot szervezett volna szállításuk-
ra, átalakították az összes tömegközlekedést lebonyolító buszt, és ahelyett, hogy
oldalbejáratokat építettek volna a közintézményekhez, rámpákat készítettek a
tolókocsik számára. Ezen drága megoldásokkal nem csupán fizikai hátrányu-
kat csökkentették, hanem méltóságérzetüket is kímélték.10 „Minden ember egyen-
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8 King, Jonathan: New Genetic Technologies: Prospects and Hazards. In: Faith and Science in an
Unjust World. Report of the World Council of Churches’ Conference on FAITH, SCIENCE AND THE
FUTURE. Plenary Presentation 1. Ed. Roger L. Shinn. WCC. Geneva. 1980. 270. o.
9 BIOTECHNOLOGY: Its Challenges to the Churches and the World Report by  Subunit on Church & Society
August 1989. In: http://www.casi.org.nz/ge/wccbiotech.html
10 Fukuyama, Francis: A történelem vége és az utolsó ember. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1994. 420. o.
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lõnek születik, méltóságuk és jogaik egyenlõk” – olvassuk az emberi jogok
ENSZ-deklarációjának (1948) elején. Veszélyt jelent azonban az a tendencia,
melyben az emberi méltóság alapvetõ garanciája redukálódik, kritériumoktól
válik függõvé, és amit csupán utilitarista érvek határoznak meg, amikor a
„ratio” lép a „dogma” helyébe. 

Új gyógyítási eljárások bevezetése és bevezetésének mérlegelése során a jogi
szabályozás és ellenõrzés mellett a társadalombiztosítás általi finanszírozható-
ság és az egyenlõ hozzájutás kérdései is fontos szerepet játszanak. Éppen ezért
lehetetlennek tûnik, hogy csupán az orvostudományon belül maradva kapjunk
választ az orvosi beavatkozások céljával és értelmével kapcsolatos kérdéseink-
re. Hiszen ezek egy sor társadalmi kérdést is felvetnek. Ezek közül csupán né-
hányat emelünk ki:
– Hogyan határozható meg az individuális autonómia tiszteletben tartása és

a társadalmi szolidaritás közötti kapcsolat?
– Milyen társadalmi hatása van annak, hogy a genetikai okokra visszavezet-

hetõ szenvedés és az abból fakadó megterhelés elkerülhetõ?
– Milyen kapcsolatban áll egymással a rendelkezésünkre álló technika alkal-

mazásának elkerülése a módszer ellenõrizhetetlen elterjedésével?
– Milyen lehetõségek rejlenek a nem technikai alternatívákban (lemondás a

szaporodásról, önkorlátozás)?11

– Az önrendelkezéshez való jogot a szaporodással kapcsolatban: a lehetõség
elutasításához való jogot mindenféle szabályozással szemben, vagy az adott
technikai lehetõség szerinti legjobb orvosi támogatás igénybevételére való
jogot.

– A közjó védelmét és támogatását.
– Az igazságosság kérdését: a hozzáférhetõség egyenlõségét, az elosztás igaz-

ságosságát és a diszkrimináció megakadályozását.

Sok megbetegedés az egyén és környezete közötti kölcsönhatás, genetikai haj-
lam, az egyén életfolytatásának és szociális körülményeinek eredménye. Ezért
etikailag megkérdõjelezhetõ az is, ha a gazdasági erõforrásokat egyoldalúan
csupán a géntechnológia fejlesztésére fordítanák a következõ évtizedekben.
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11 V. ö. Miet, D. (Graumann, S.) Haker, H.: Praeimplantationsdiagnostik – Eckpunte einer zukünfti-
gen Diskussion. In: Ethik Med 11 (1999). 137–138. o.
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Társteremtõ vagy Isten munkatársa az ember?

A keresztény teológia az emberi élet értelmére és céljára ad választ. A keresz-
tény hit ezért nem a világ és az ember létérõl és keletkezésérõl szóló „pszeudo-
teremtéstan”, hanem az ember Isten általi teremtettségének kifejezõje. Ezt Luther
Márton a következõképpen fogalmazta meg Kis kátéjában: „Hiszem, hogy Is-
ten teremtett engem minden teremtményével együtt. Õ adta testemet, lelkemet,
szememet, fülemet és minden tagomat, értelmemet és minden érzékemet, és
ezeket most is fenntartja.”

Az orvosi etika kérdései elõtt mindig ott találjuk azt a problémát, hogy vajon
a modern orvostudomány a kutatás és a terápia területén mindent megtehet-e,
amire képes? Kérdést jelent az is, hogy a technikai és tudományos lehetõségek
gyakorlatban történõ alkalmazása milyen hatással lesz az ember önértelmezé-
sére? Hogyan fog önmagára tekinteni a jövõben, és arra, ami „ontológiailag”
azonos vele? Mit jelent majd az egyes ember számára, ha embertársa által tech-
nikailag elõállított produktumként aposztrofálják? Megtalálhatja-e még – világ-
rajövetelét körülvevõ technikai eszközök és manipulációk között – az ember a
teremtõ Istenbe vetett hitét? Vajon keresztény emberképünk együtt fejlõdik-e a
molekuláris genetika által gerjesztett erkölcsi és társadalmi problémákkal? Ne-
vezetesen: létezik-e egyáltalán olyan emberkép egy pluralista társadalomban,
amely genuin kereszténynek mondható?12 A következõkben ezért két kifejezés
bemutatására kerül sor. Mindkettõ jelentékeny szimbóluma lett a bioetikai
párbeszédnek. Az elsõ a „teremtett társteremtõ” fogalom, a második pedig a
következõ kérdés: „Istent játszik-e az ember?”

„Az embert Isten teremtette, hogy az õ teremtésében, amelyet életre hívott,
társ-teremtõ legyen.”13 A teremtett társteremtõ fogalmát a legtöbb teológus ab-
ban az értelemben használja napjainkban, hogy az ember aktív szerepet tölt be
a teremtettség alakításában és (újra)formálásában.14 Hiszen az ember, akit Isten
saját képére és hasonlatosságára teremtett, részt vesz a teremtõ folyamatban.
Részt vesz azáltal is, hogy újabb ismeretek után kutat, melyek így magukban
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12 „Félreértés lenne azt gondolni, hogy a pluralizmus csak az egyház és a keresztények számára je-
lent problémát. A szekuláris világot és társadalmat is új kérdésekkel szembesíti a modern kor plu-
ralizmusa. Ez a szembesülés a szekuláris társadalomban is azt az érzést kelti, hogy felbomlás, bi-
zonytalanság tapasztalható, hiányzik a korábban megszokott, egységes tájékozódási pont.” Reuss
András: Pluralizmus társadalomban és egyházban. In: Tanítványok. Tanítványok köszöntik a 85
éves Prõhle Károly professzort, aki – velünk együtt – maga is Tanítvány. Evangélikus Teológiai
Akadémia. Budapest. 1996. 154. o.
13 Hefner, Philip: The Human Factor. Evolution, Culture and Religion. Augsburg Fortress. Minnea-
polis. 1993. 32. o. 
14 V. ö. Chapman, Audrey R.: Genetic engineering and theology: Exploring the interconnections.
In: Theology Today 59 (2002) 73. o.
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foglalhatják a DNS-molekulákban található génekben rejlõ összetett informá-
ciók megfejtését és megismerését is.15 És az új ismereteket az emberiség javára
fordítva tesznek eleget az isteni parancsolatnak. Mások ezzel szemben eltúlzott-
nak tartják a teremtett társteremtõ fogalmát. Arthur R. Peacocke például a „terem-
tett szabad kreativitás” kifejezés használatát javasolja, és ezzel elkerülhetõnek
tartja a társteremtõ kifejezésben rejlõ csapdát, azt, hogy a teremtmény a Terem-
tõvel összekeverhetõvé válhasson.16 Bár az összekeverhetetlenség garanciája az,
hogy a társteremtõ fogalma sohasem használható a teremtett jelzõ nélkül. A te-
remtett társteremtõ negatív kifejezõdése az „Istent játszik-e az ember?” kérdés.

A molekuláris genetika orvosi alkalmazásával kapcsolatban sokszor elhang-
zik az a megállapítás, hogy az orvosok, tudósok „Istent játszanak” – ennek an-
gol megfelelõje, „playing God” mára a bioetikai párbeszéd terminus technicu-
sává vált. Ruthe Chadwick megjegyzi, hogyha a „playing God” kifejezést morá-
lis érvként használja valaki, akkor az adott kontextustól függõen két különbözõ
dolgot fejezhet ki vele. Egyrészt a döntéshozókat figyelmeztetheti arra, hogy
nem tévedhetetlenek és hibákat is elkövethetnek. Óv a mindentudás képzeté-
tõl. Másrészt arra az aggodalomra figyelmeztet, hogy az ember túl messzire
mehet és a következmények megjósolhatatlanok. Bár mindkét jelentéstartalom
több a puszta retorikánál, de egyik sem állja meg önmagában a helyét.17 Ted Pe-
ters Playing God? címû könyvében írja: „Az »Istent játszással« szembeni óvatos-
ságot és a figyelmeztetést méltányolni kell, de nem engedhetõ meg, hogy ezek
megfélemlítsenek. A természet bármennyire komplex és bármennyire csodála-
tos, önmagában mégsem szent. Bizonyos, hogy a természet sokkal több hasz-
nálható eszköznél, sokkal több instrumentalizált értékek puszta tárgyánál. A
természet bennünk van. Természetesek vagyunk, teljesen természetesek. Any-
nyira kell tisztelnünk és becsülnünk a természetet, amennyire tiszteljük és be-
csüljük önmagunkat. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a természet
nem statikus. Mozog. Változik. Fejlõdik. Sem a múltban, sem a jelenben nem
volt változtathatatlanul szent. A természetet sem a múltban, sem a jelenben
nem kezeltük szentként. A természet dinamikus világában, mint föld és lélek,
a teremtett társteremtõ útja elõre mutat.”18

Ronald Dworkin amerikai filozófus is kritikusan fordul szembe a kijelentés-
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15 V. ö. National Council of Churches of Christ in the USA.: Genetic Science for Human Benefit. New
York. Office of Research and Evaluation. 1986.
16 V. ö. Nelson, John: On the new frontiers of genetics and religion. Grand Rapids, Michigan. William
B. Eerdmans. 1994. 112. o.
17 Hedgecoe, Adam M.: Art. Gene Therapy. In: Encyclopedia of Applied Ethics. vol. 2. Academic
Press. 1998. 388. o.
18 Peters, Ted: Playing God? Genetic Determinism and Human Freedom. Routledge. New York.
1997. 175. o.
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sel, hogy a „modern kor lovagjai” Istent játszanának. Nem a géntechnológia a
kérdéses és nem a géntechnológia józan alkalmazása, hanem a kereszténység-
ben gyökerezõ és manapság is uralkodó morális elképzelések. Vagyis a vélet-
len, tudniillik Isten akarata és az ember szabad döntése közötti határ, ami mind
a mai napig az érvényes morál gerincét képezi – akár vallásosan, akár a huma-
nizmus felõl közelítünk hozzá. Dworkin szerint mindent összevetve az emberi
szabad akarat irányába látszik elbilleni a mérleg nyelve. Itt érdemes Joseph
Fletcher (aki protestáns teológusként a bioetika úttörõ egyénisége) mintegy öt-
ven évvel korábbi álláspontjára visszatekintenünk: az ember teremtõ, szelektáló
és tervezõ lény, és minél racionálisabban valósít meg valamit, annál emberibb.
Számára abszurd dolog ellentétet vonni egyrészt a természetes és biológiai re-
produkció, másrészt a mesterséges és a tervezett reprodukció között. Álláspontja
szerint a valós különbség a véletlen vagy meg nem választott és a racionálisan
akaratlagos vagy megválasztott reprodukció között van. Ezért a laboratórium-
ban végrehajtott reprodukció radikálisan humánus, mert akaratlagos, megterve-
zett és ellenõrzött – olyan vonatkozások, amelyek kifejezetten a homo sapiens-
re jellemzõek.19

Az ember mindenhatóságának pozitív és negatív kritikája mindenesetre
senkit sem jogosít fel arra, hogy a modern genetika ismereteinek gyógyászatban
történõ alkalmazását és további lehetõségeit vitassa. Még akkor sem, ha ezek a
lehetõségek jelenleg még sokkal csekélyebbek, mint azt sokan feltételezik. 

Orvosi genetika és teológiai antropológia

Figyelemre méltó, hogy éppen a genetika eredményeinek orvosi alkalmazása
kapcsán kirobbanó vitákban látható meg az a bizonytalanság, amelyet sokak
számára a keresztény istenkép elvesztése jelent: embernek maradni. Ezzel nem
kívánjuk azt állítani, hogy az emberi méltóság eszméjét csupán a kereszténység
határozhatná meg, mindenesetre rá kell mutatni azokra az útvesztõkre, amely-
be ez a gondolat kerül, ha vallási indoklásának lehetõségét kétségbe vonják.

Bár a betegségnek és az egészségnek természetes alapjai vannak, mégsem
csupán természettudományosan megállapítható tényekrõl van szó, hanem
végsõ soron egyfajta társadalmi megállapodásról, amely így a kulturális identi-
tás megváltozásával együtt változhat. Azt a kérdést, hogy mi az ember és mit
jelent számára az élet és a halál, képtelenség pusztán természettudományosan
megválaszolni, mert ha így tennénk, akkor az orvostudományt olyan üdvtanná
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19 V. ö. Dyson, Anthony: Genetic Engineering in Theology and Theological Ethics. In: Ethics and
Biotechnology. Ed. Dyson A. and Harris J. Routledge. London and New York. 1994. 265. o.
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magasztalnánk, amely a társadalomban egyedül lenne képes és hivatott arra,
hogy adekvát választ adjon az emberi élet értelmére és céljára. Az orvosi antro-
pológia tárgya ezért nem csupán az emberi szenvedés és az emberi betegség,
hanem az orvosi beavatkozások értelme és határa is. Figyelmet érdemel az is,
hogy orvos és páciens világszemlélete és emberképe eltérõ lehet. Ebbõl fakadó-
an másképpen vélekedhetnek az egészségrõl és a betegségrõl, az élet értelmé-
rõl és céljáról. 

Törekedni kell arra, hogy a párbeszéd során olyan konszenzust sikerüljön
elérnie a párbeszédet folytató feleknek, amely nem akadályozza az orvostudo-
mány fejlõdését, de garantálja mind a segítséget nyújtó orvos, mind pedig az
orvos segítségére szoruló személy emberi méltóságának, világnézetének és hi-
tének tiszteletben tartását.

Természetesen megfordítva is igaz, hogy sem a vallás, sem pedig a filozófia
nem írhatja elõ az orvostudomány számára, hogy mi a tennivalója. A pluralista
társadalomban egyetlen intézmény sem sajátíthatja ki azt a jogot, hogy önma-
gában döntsön olyan kérdésekben, amelyek az egész társadalmat érintik és az
egész társadalomra hatást gyakorolnak. Ennél jóval fontosabb, hogy az antro-
pológia vitatott kérdéseivel kapcsolatosan párbeszédek alakuljanak ki az érin-
tett tudományágak között.

Azokat a veszélyeket, amelyeket az orvostudomány technikai értelmezése
jelent az egyes ember és a társadalom számára, nem szabad alábecsülnünk, de
messianisztikus elképzeléseket sem szabad hozzájuk fûzni. Úgy az új biotech-
nológiai világ prófétái, mint kritikusai hajlanak arra, hogy a géntechnika lehe-
tõségeit túlbecsüljék. Ha józan ésszel vesszük szemügyre mindezt, akkor meg-
állapíthatjuk: a Human Genom Project befejezõdésével, bár sok „szöveg” áll
rendelkezésre, de kevés „jelentés”20. Az egyforma mérték szerinti ember ideája
tudományos és technikai érvek alapján is megkérdõjelezhetõ.

A kereszténység többek között azzal járulhat hozzá az antropológiai és or-
vosi etikai párbeszédhez, hogy hirdeti az „élni hagyás” ethoszát, amelynek az
az alapja, hogy az ember nem önmagának köszönheti életét és világrajövetelét.

A teológiai antropológia az ember méltóságát istenképûségén keresztül ha-
tározza meg.21 Az Ószövetségben a bûneset elõtt, az õstörténetben találkozunk
elõször azzal, hogy az ember Isten képe (1Móz 1,26k.; 5,1; 9,6), mégis a Szent-
írás egészét átható teológiai kijelentés. A keresztény antropológia nem egy min-
denki által elfogadott emberképet vesz alapul, sem az ember „ideális típusát”,
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20 Reich, Jens: Viel Text, wenig Sinn. Das entzifferte menschliche Genom bietet keinen Anlass für
Stolz und Allmachtsfantasie. In: Die Zeit 2001. 02. 15., 31.
21 Rudman, Stanley: Concepts of Person and Christian Ethics. Cambridge University Press. 2001.
177–179. o.
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hanem a szenvedõ és megfeszített Krisztust: „nem volt neki szép alakja, ami-
ben gyönyörködhettünk volna” (Ézs 53,2). Azt a Jézus Krisztust, aki az Újszövet-
ségben a láthatatlan Isten képe (2Kor 4,4; Kol 1,15) és akiben megújul az ember
istenképûsége is (Róm 8,29). A méltóság fogalma elõször a rendszeres teológia
kontextusában lett olyan vonatkoztatási pont, ahonnan a bioetikai diskurzusok
során a személy transzcendentális értelmezése lehetõvé vált.22 Az ember méltó-
sága független testi tulajdonságaitól vagy szellemi képességeitõl, empirikusan
ezért nem igazolható, de kétségbe sem vonható.

A protestáns tradíció az ember „idegen méltóságáról” (fremde Würde) is be-
szél. Helmut Thielicke mutat rá a következõkre: az 1Kor 6,19-ben ezzel a kérdés-
sel találkozunk: „Vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lévõ Szentlélek
temploma, amit Istentõl kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok?” A Szent-
lélek a rajtunk kívülire mutat, az externumra. Arra, aki testünket templomnak
nevezi. Az emberi méltóság ezért nem tulajdonság (Eigenschaft), hanem kívü-
liség (Aussenschaft).23 Figyelemre méltó ennek a meggyõzõdésnek a tovább-
gondolása, mivel manapság az emberi méltóság fogalmát arra használják fel,
hogy védelmezzék vele az emberi lét sebezhetõségét és tökéletlenségét. Ez csu-
pán akkor sikerülhet – állapítja meg Reiner Anselm –, hogyha az ember méltósá-
gát nem „belsõ lényegi tulajdonságként”, hanem a „reláció fogalmaként” értelme-
zik. A méltóság nem bizonyos tulajdonságokon keresztül, hanem kapcsolatok
által alapozható meg. Az emberi méltóság kategóriája szüntelen arra a tulaj-
donságra utal, amelyet az embernek kívülrõl ígérnek oda, ami nem az õ belsejé-
bõl fakad. Ez az elképzelés megegyezik azzal a reformátori meggyõzõdéssel,
hogy az ember megigazulása egyedül hit által történhet. Vagyis „…az ember
értéke független összes képességétõl és tulajdonságától, akár pozitívak, akár
negatívak azok. Ezért az ember méltósága Isten kegyelmes cselekedeteibõl és
az emberhez való odafordulásából fakad.”24 Másként: a protestáns teológia lá-
tásmódja szerint az ember méltóságának alapja Isten megelõzõ kegyelme (gra-
tia praeveniens), mely az Újszövetségben a bûnös ember megigazításában telje-
sedik ki. Éppen ezért az ember élethez való joga nem függ „szellemi képessé-
geitõl vagy testi adottságaitól”.25

Paul Tillich kimutatta, hogy a megigazulásról szóló klasszikus tanítás a 20.
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22 V. ö. Utzschneider, Helmut: Der Beginn des Lebens. Die gegenwaertige Diskussion um die Bio-
ethik und das Alte Testament. In: ZEE 46 (2002) 135. o.
23 Thielicke, Helmut: Der evangelische Glaube, Grundzüge der Dogmatik. Bd. I. Prolegomena. J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck). Tübingen. 1968. 170–171. o.
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würdearguments aus Perspektive der evangelischen Ethik. In: ZEE 43 (1999) 136. o.
25 Körtner, Ulrich: Mysterium Mensch. Die christliche Ethik duldet keine „Anthropotechnik”. In:
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századi ember számára idegen. Mindeközben teológiájának alapvetõ elveként
továbbra is megõrizte a megigazulás fogalmát, mivel bár távol áll a mai ember-
tõl, de jelentése visszanyerhetõ. Tillich azt javasolta, hogy a megigazítás fogalmát
„elfogadásként” értelmezzük. Így az egyes ember erõt meríthet az elfogadott-
ság tudatából, még akkor is, ha az „elfogadhatatlanság” tapasztalatai között él.
Summásan így fogalmaz: „Annak elfogadására kaptunk felszólítást, hogy el
vagyunk fogadva.” Máshol pedig ugyancsak az elfogadottság jelentõségét
hangsúlyozva írja: „…csupán azt fogadd el, hogy életedre igent mondtak”.26 Ha
ez velünk megtörténik, akkor megtapasztalható a kegyelem.

Tekintettel a molekuláris genetika és biológia rohamos fejlõdésére, sokak-
nak a keresztény emberkép túlhaladottnak tûnik. Ugyanakkor ha jobban szem-
ügyre vesszük ezt a tényt, akkor ennek oka talán abban is keresendõ, hogy a ke-
resztény emberkép olyan társadalmi kontextusban helyezkedik el, amelyben az
örök fiatalság utópiája és a testi tökéletesség kényszere a vád és a vádló az em-
berrel szemben. Aki megfelel a modern követelményeknek, aki nem esik a vád
alá, az elfogadottnak vélheti magát.

Az elfogadás és elfogadottság gondolata kerül elõ Odo Marquard filozófiá-
jában is, bár õ szinonimaként a „legitimáció” kifejezést használja.27 Marquard
megfogalmazásában a legitimáció filozófiai problematikáját úgy is meghatá-
rozhatjuk, mint a teológiai megigazulástan szekularizált formáját. Míg Luther
korában Isten töltötte be a vádló szerepét, de egyúttal az emberek a felmentést
is tõle várták, addig a felvilágosodás kora óta a megigazítás mandátuma egyre
inkább az ember fennhatósága alá került: „A vádló többé már nem az Isten, ha-
nem maga az ember. Ám a vádlott, mint annak elõtte, továbbra is az ember ma-
radt.”28 Ez pedig a valóság „törvényszékké” válásához vezetett, ahhoz, hogy
mindenki az igazolás és az önigazolás nyomása alá került. A modern világnak
ezt a „törvényszékké válását” nevezi Marquard „kegyelem nélküli keresztény-
ségnek.” Gondolatmenete végén azonban meglepõ módón mindezt visszájára
fordítva rámutat a folyamat pozitív üzenetére is: a teológiai problémák profán
nyelvre történt átfordítása lehetõséget tartogat a teológia üzenetének aktuális
megszólaltatására, azaz a fogalmak és problémák „reteologizálására”.

Mi a keresztény emberkép sajátos üzenete? Ha etikai elvekrõl beszélünk, ak-
kor formális és materiális elvekre gondolunk. Formális elv lehet például egy ál-
lítás igazolhatósága vagy általánosíthatósága. Elõször képessé kell válni egy
etikai érv ésszerû indoklására, hogy azután általános érvényességét lemérhes-
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26 Tillich, Paul: In der Tiefe ist Wahrheit. Religiöse Reden. Stuttgart. 1952. 169–180. o.
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tentum minus Gnade, Rechtfertigung aus philosophischer Sicht, Gespräch mit Prof. Odo Marquard.
In: LWB Dokumentation. Nr. 45. 157–163. o.
28 i. m. 158. o.
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sük. Az etika talán leglényegesebb tartalmi elve az Immanuel Kant által megfo-
galmazott kijelentés: „az ember önmagában való cél”. 

A formális és tartalmi elvek egyaránt érvényesek a keresztény etikára, és azt
nem különböztetik meg a humanista etikai felfogástól. Azonban a kérdés mégis
az, hogy ezen elvek értelmének meghatározása csupán akkor sikerülhet-e – írja
Dietmar Mieth –, „hogyha az ember transzcendentális vonatkozását is figye-
lembe vesszük”.29 Hogy az ember önmagában való cél, részben megindokolha-
tó azzal, hogy az ebbõl a kijelentésbõl fakadó következményeket vizsgáljuk meg
és azt mondjuk: ha az embert totálisan instrumentalizálja valaki, akkor az em-
ber elpusztul. Tehát negatív következmények alapján is megindokolható egy el-
lenkezõ elv, ehhez azonban szükséges ezt az elvet transzcendentálisan feltéte-
lezni. Szûkebb értelemben ez inkább valószínûséget, mint indoklást jelent. Azon-
ban ha egy elvet valaki elfogad, még nem társít hozzá automatikusan értelmet
és jelentést. Ezért a racionálisan elfogadható önmagában még nem reményfor-
rás az ember számára. 

Az emberi élet önmagában való cél, és ennek a kijelentésnek aligha adható
értelem vallásos tartalom nélkül. Végsõ soron az emberi egzisztencia abszurdi-
tása lenne, ha jót cselekszünk anélkül, hogy részesednénk az abszolút jóból. Ép-
pen a részesedés, a participáció fogalmát helyezi elõtérbe Paul Tillich, mikor
bevezeti a transzmorális fogalmát. A fogalom a lelkiismeret jellemzésére szol-
gál, amely nem a morális törvénnyel szembeni engedelmesség alapján dönt és
cselekszik, hanem abban a valóságban történõ részesedése alapján, amely transz-
cendentálja a morális törvényeket.30

Az antropológia alapkérdése: mi az ember? Erre a kérdésre nem adhatunk
csupán formális választ, hiszen feleletet kell találnunk arra is, hogy ki az, aki
embernek számít: mettõl meddig beszélhetünk emberi életrõl? Hol a határ? Lé-
tezik-e ilyen határ egyáltalán? Éppen az élet kezdetén, tehát a szülészet és az
embriókutatás területén és az élet végén, az eutanázia problematikájával kap-
csolatban válnak ezek a kérdések rendkívül aktuálissá.

Az embrió morális státusza

Az embrió morális státuszának meghatározása áll a biomedicinális orvoslás és
az asszisztált humán reprodukció etikai kérdéseinek középpontjában. Ezért az
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29 Mieth, Dietmar: Das „christliche Menschenbild” und seine Relevanz für die Ethik. 49. In: Bioethik
und Menschenbild bei Juden und Christen. Hrsg. Wolgang Kraus. Neukirchener. Neukirchen–Vluyn.
1999. 34–56. o.
30 V. ö. Tillich, Paul: Das religiöse Fundament moralischen Handelns. In: Tillich-Auswahl Bd. 2. Die
Zweideutigkeit des Lebens, Gütersloher. Gütersloh. 1980. 247–287. o.
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embriók védelme jelenti a diszkussziónak azt a csomópontját, amely körül a
szociális kérdések és az etika normatív kérdései kikristályosodnak. Ebben a
kérdésben a társadalmi konszenzus elérése azért nehéz, mert itt is a különbözõ
pluralista értékek befolyásolják egy konkrét álláspont kialakítását. Mégis meg-
állapítható, hogy a problémák gyökere a „kialakult” és a „még ki nem alakult”
emberi élet közötti különbségtételben keresendõ. Itt legalább három kritérium
játszik kiemelkedõ szerepet. Az alaki kritérium, amely szerint emberi lény az,
aki külsõ megjelenésében is annak bizonyul. Másodszor a kronológiai kritéri-
um, amely a magzati élet bizonyos idõpontjától tekinti az embriót kialakult em-
beri lénynek. Harmadik ilyen szempont ontológiai, vagyis a spirituális vagy a
racionális lélek meglétére vonatkozik.31

A párbeszéd hátterében a következõ három, egymástól jól elkülöníthetõ
érvelésmód áll:32

„Életért”: Az embrió teljes morális státusszal bír a fogantatás pillanatától
fogva, ugyanolyan mértékben, mint a felnõtt ember.

„Választásért”: Az embriónak nincs valódi morális státusza, kizárólag egyedi
jellemvonásai alapján. Ezt a státuszt csupán megszületésekor,
illetve a jövõben nyeri el.

„Fokozatért”: Az embrió minimális morális státusszal bír a fogantatás pilla-
natában, és ez a morális státusz az embrió fejlõdése során „erõ-
södik meg”. Nincs teljes morális státusza az embriónak, mert
az csak a születéssel tulajdonítható neki.

Az álláspontok közötti különbségtételt annak eldöntése jelenti, hogy egy fejlõ-
dõ emberi élet mikortól kezdve tekinthetõ egy konkrét személy életének. Ha a
problémát így fogalmazzuk meg, akkor úgy tûnhet, hogy a kérdés empirikusan
eldönthetõ. Ám amikor sorra vesszük a különbözõ lehetõségeket, akkor a kö-
vetkezõk tûnnek ki:

a) A legszigorúbb álláspont úgy hangzik, hogy az embrió legkorábban, a
megtermékenyüléstõl számítva védendõ. Ezt az álláspontot képviseli a katolikus
egyház, mindenekelõtt a kreacionizmus elméletével alátámasztva: „Attól a pil-
lanattól kezdve, hogy a petesejt megtermékenyül, megkezdõdik az élet, amely
nem az apáé és nem az anyáé, hanem egy új emberi lényé, aki a saját maga útján
fejlõdik. Nem válik soha emberivé, ha nem az már kezdettõl fogva. Erre az örök
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31 V. ö. Paula, Ignatio Carrasco de: A humánembriót megilletõ tisztelet: Történelmi-hittudományi
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Science International 113 (2000) 463. o.
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érvényû evidenciára (amely tökéletesen független az animáció pillanata körüli
vitáktól) a modern genetikai tudomány értékes bizonyításokat nyújt.”33

Ugyanettõl az idõponttól kezdve tekinti védendõnek az emberi életet a ma-
gyar magzatvédelmi törvény is. E szerint „…a fogantatással induló magzati
élet tiszteletet és védelmet érdemel”34. Vagyis itt nemcsak az embrió, de a mag-
zati lét szempontjából is a fogantatásnak, azaz a megtermékenyülésnek van je-
lentõsége. Egy konkrét idõpont meghatározása nem csupán biológiai eredõkre
vezethetõ vissza. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor azzal vádolhatják, hogy az
embert „genetikailag” túldefiniálja.

b) A második álláspont az embrió védelmének kezdetét a fogamzástól szá-
mított 14-ik napra teszi. Ezt azzal indokolja, hogy a második hét után az ikre-
sedés lehetõsége megszûnik. Ezt a pozíciót több katolikus teológus is képviseli.
Hiszen ez az álláspont a nyugati keresztény tradícióban az individuum értel-
mezésére vezethetõ vissza. Érdemes itt megjegyezni, hogy a 14-ik napig – a pri-
mitív csík megjelenéséig, ami az individualizáció biológiai garanciáját jelenti –
preembrióról beszélünk.35 Az embrió és a preembrió közötti különbségtétel
egyrészt azért fontos, mert az általános közvéleményben e két fogalom egyként
él. Másrészt több ország törvényi szabályozása eddig az idõpontig engedélyezi
az embrionális õssejtek kutatását, illetve a teológiai párbeszéd számára is –
mint láttuk – jelentékeny relevanciával bír.

c) A harmadik elképzelés a központi idegrendszer kialakulásának kezdeté-
vel számol, amely az ötödik héten kezdõdik el. Itt annak a keresztény tradíció-
nak az orvostudomány által történõ aktualizációja fedezhetõ fel, mely a szellem
és az értelem dualizmusát feltételezi.36

d) Egy negyedik álláspont szerint az ember csak megszületése után élvez
teljes védendõséget. Ezt az álláspontot fõként az utilitarizmust hirdetõ etikák
képviselik.

E négy lehetséges érvelésmód áttekintése után megállapítható, hogy a ke-
resztény tradíció a mai álláspontok kialakítása számára „orientációs hátteret”
képez. De kérdés marad továbbra is, hogy milyen normatív kritériumok alap-
ján határozható meg egy világnézetileg pluralista társadalomban az emberi élet
védelmének kezdete?
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33 Hittani Kongregáció: Nyilatkozat a szándékos abortuszról. 1974.
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35 A kifejezést 1986-ban vezette be az American Fertility Society, egyidõben a Royal College of
Obstetricians and Gynecologists-tel. Az Ethics Advisory Board of the Department of Health,
Education and Welfare 1979-ben kelt állásfoglalása szerint ettõl az idõponttól kezdve nyeri el az
embrió speciális morális státuszát. V. ö.: Jons, Howard – Veeck, Lucinda: What is an embryo? In:
Fertility and Sterility 77. (2002) 658. o.
36 V. ö. Kreß, H.–Kaatsch (Hg.): Menschenwürde, Medizin und Bioethik. Heutige Fragen medizinischer
und ökologischer Ethik. LIT-Verlag. Münster. 2000. 127. o.

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 298



Alapvetõen három érvelésmódot különböztethetünk meg egymástól: a bioló-
giait, az ontológiait és azt, amelyik valakihez történõ relációban gondolkodik. A
biológiai érvelésmód az embrió fejlõdése során olyan cezúra, illetve stádium meg-
határozására törekszik, amikor az emberi lényre jellemzõ elengedhetetlen tulaj-
donságok kimutathatóak és ezért különleges méltóság illeti meg õt. Így, ha bio-
lógiai szempontok szerint válaszoljuk meg kérdésünket, legelsõ lehetséges vála-
szunk ez: a gének új kombinációja egy genetikailag egyedi individuumot alkot.

A teológiai etika legtöbbször az ontológiailag megalapozott potencialitás ér-
vét használja az embrió morális státuszának meghatározására során. Vagyis a
fogamzás pillanatában létrejön az a genetikai információ, amely a majdan meg-
születõ ember kifejlõdése során a fejlõdést irányítja, így már a megtermékenyí-
tett petesejt is potenciális személynek számít. A potencialitással történõ érvelés
kritikusai, mint Peter Singer és Norbert Hoerster, az embriót – más-más relációk-
ba helyezve – a szülõk magántulajdonának tartják, nem pedig önálló személy-
nek37 – és kifejezik, hogy a fogamzás még nem jelenti azt, hogy kommunikáció-
ra képes és morállal rendelkezõ emberrel, vagyis személlyel lenne dolgunk. 

A reláció elvét követõ érvelés rámutat arra, hogyha az embriónak valamiféle
státuszt kívánunk tulajdonítani, akkor kevésbé az embrió valóságát vesszük fi-
gyelembe, sokkal inkább önmagunkat: szülõket, orvosokat, kutatókat. Önma-
gunkhoz mérten tulajdonítunk neki morális státuszt. „Önmagunkhoz mérten”
– egy autonóm személy magatartását fejezi ki az embrióval szemben, s ez a ma-
gatartás kétségbe vonja az embrió önálló értékét és létét, amely már az ontoló-
giai és a biológiai érvelésmód együttesébõl is adódna. 

Biológiai kritériumok alapján Singer és Hoerster szemlélete azért tûnhet el-
fogadhatónak, mert csupán biológiai kritériumok alapján az embrió morális
státuszát nem lehet meghatározni.38 Bernhard Irrgang álláspontja szerint a kiala-
kulóban lévõ emberi élet védelmének etikailag releváns kritériuma nem személy
volta, hanem az ember testi-lelki egységének fejlõdése, ami személlyé fejlõdhet.
A személyként való létezés valakinek odaítélt lét, ezért genetikailag nem ha-
tározható meg.39 Bernhard Irrgang ezen utolsó állítása felel meg a bibliai tradí-
ciónak is, amely szerint az ember azáltal válik személlyé, hogy Isten nevén szó-
lítja és „Te”-nek nevezi. „Így tehát a bibliai antropológia arra a belátásra vezet
bennünket, hogy egy individuum személlyé való fejlõdése csak akkor válik le-
hetségessé, ha az individuumot már megelõzõleg személynek tekintik és úgy is
bánnak vele.”40 Minden más említett cezúra önkényes lenne.
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A magzat azonban nemcsak teológiai értelemben, genetikailag és erkölcsi-
leg, de jogi értelemben is ember, így emberi státusza, azaz alkotmányos jogál-
lása az alkotmány 54. § (1) bekezdése alá tartozik. Az alkotmány 56. §-a szerint
a Magyar Köztársaságban minden ember jogképes. Mivel a magzat ember, nem
a születés a kezdõpontja a jogalanyiságnak, hanem a fogamzás. Ezért aki meg-
fogant, annak emberi létébõl és méltóságából fakad alanyi joga a megszületés-
hez.41

Betegség és egészség

Günter Altner Élet az ember kezében címû könyvében találóan jegyzi meg, hogy
egyre növekvõ ismereteink a betegségek genetikai okairól a társadalomban
olyan folyamatot indíthatnak el, mely az egészség és betegség komplex kapcso-
latát genetikailag eldönthetõnek tartaná, vagyis mindenki, aki beteg, egyedül
genetikai tulajdonságai miatt beteg.42

„A betegségek és a molekuláris medicina problémái rendszerint tényekbõl
és erkölcsi értékekbõl tevõdnek össze.”43 Vagyis a betegség megállapításának
folyamatába akaratlanul is beleszövõdnek olyan erkölcsi értékek, amelyek a
véleményalkotást befolyásolják. A betegség fogalmának meghatározása az
orvos, a beteg és a társadalom morális értékei által alkotott háromszögön belül
lehetséges. Erre utal az Egészségügyi Világszervezet meghatározása is, misze-
rint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét. Hasonlóképpen fogalmaz
Talcott Parsons, mikor az egészséget az egyén olyan állapotaként határozza
meg, amelyben optimálisan képes azokat a szerepeket és feladatokat ellátni,
amelyekre szocializálták.44 Azaz a betegség nem határozható meg csupán ob-
jektív, illetve egzakt természettudományos fogalomként, nem csupán empiri-
kusan megállapítható tény, amely független lenne a társadalom szemléletétõl.
Függ a betegtõl és a társadalomnak a betegséghez való hozzáállásától. 

Másrészt a betegség felveti a szenvedés értelmének, az élet céljának és a
„bûnnek” (a megbetegedés okának) kérdéseit is. Ezért óvakodni kell attól, hogy
a betegséget csupán „kijavítható” defektusként értelmezzük.45 A betegség ke-
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resztény szemlélete nem egyenlõ az orvostudomány naturalista nézetével, de
számol a betegség és a szenvedés realizmusával, mely az ember teremtettségé-
nek „sötét oldalaként” hozzátartozik életéhez.

Az emberi transzcendentálja az orvosi és biológiai kategóriákat. Ezért min-
den olyan orvosi beavatkozás, amely során az emberi életet vagy a fejlõdõ em-
beri életet idegen céloknak vetik alá, mint például társadalmi szempontok,
kutatás – összeütközésbe kerül az emberi élet teológiai szemléletével: az ember
több, mint genetikai tulajdonságainak összessége, több természettudományo-
san meghatározható voltánál, hiszen „még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé
leszünk” (1Jn 3,2a).

Az üdvösség és az egészség fogalmát egymástól nem lehet elválasztani, de
különbséget kell tenni közöttük. A keresztény eszkatológia gyakorlati értelme
éppen abban áll, hogy az orvostudományt megszabadítsa a szótériológia igé-
nyének árnyékától, attól, hogy üdvtanná váljon.

Ugyanígy sem az egészséget, sem a betegséget nem lehet csupán természet-
tudományosan meghatározni. Az a determinisztikus felfogás, hogy csupán a
gének határozzák meg életminõségünket, és hogy minden esetben közvetlen és
kizárólagos összefüggés áll fenn a genetikai eltérések és egy betegség fellépése
vagy kialakulása között, orvosilag nézve is hibás.

Genetikai teszt és szûrés

A genetikai ismeretek egyik legtöbb családot érintõ alkalmazása a betegséget
okozó gének kimutatása és szûrése. A genetikai tesztre és a molekuláris medi-
cina megítélésére általában az általánosan elfogadott világnézet és a technika
számunkra kínált lehetõségei vannak hatással. Az egyházak ez utóbbi két té-
nyezõre tekintettel kívánják meggyõzõdésüket tolmácsolni, segítve ezzel a csa-
ládok döntéshozatalát. Az egyházak és a társadalom közös érdeke, hogy a ge-
netikai információk alapján ne érjen hátrányos megkülönböztetés olyan szemé-
lyeket, akik genetikai tulajdonságaik miatt fokozottabban szorulnak rá mások
segítségére. 

A genetikai diszkrimináció kategóriájába Ted Peters46 olvasatában a követ-
kezõk sorolhatóak: ha egy személynek nem szavatolják a biztosításhoz és az
egészségügyi ellátáshoz történõ egyenlõ hozzáférést a veleszületett genetikai
adottságai miatt. Másodszor a fogalom vonatkozhat az embriók és a preembri-
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ók diszkriminációjára, vagyis annak eldöntésére, melyik embrió születhet meg
és melyik nem.47 A születés elõtti genetikai tesztek napjainkban már megszo-
kottak. Kérdés marad, hogy a betegségek genetikai eredõinek növekvõ ismere-
tével mennyi és milyen teszteken kell átmennie egy embriónak ahhoz, hogy
megszülethessen? A következõkben tekintsük át a tényeket.

Genetikai teszt a genetikai állomány elemzése, melynek nagy részét geneti-
kai tanácsadás keretében laboratóriumi vizsgálatok során végzik el. Ennek so-
rán olyan „beteg” géneket (patogéneket) keresnek, melyek az ember egészségét
károsan befolyásoló hatásokkal társulnak vagy azokat elõre jelzik. A genetikai
szûrés ettõl eltérõen az emberek egy bizonyos csoportjára irányul, ide sorolha-
tóak magzati, újszülöttkori szûrés, vagy bizonyos etnikai, biológiai (például
életkor) paraméterek alapján körülírt csoportokra irányuló szûrés.

Genetikai teszt eredményeként specifikus diagnózis állapítható meg a gene-
tikailag determinált betegség tüneteit mutató egyénben; bizonyosság mondha-
tó ki arra nézve, hogy egy bizonyos genetikailag determinált állapot ki fog ala-
kulni az egyénben (preszimptómás), vagy egyéni hajlam mutatható ki tünetet
még nem mutató egyénben (prediktív teszt). 

Genetikai információ: genetikai teszt eredménye, abból levont következte-
tés, vagy genetikailag meghatározott betegség fennállására utaló minden olyan
orvosi diagnózis, amely genetikai betegségekkel szembeni kockázatra, örökölt
hajlamra, egészséget érintõ elõnyös vagy hátrányos tulajdonságokra utal. Az
információ nemcsak az egyénre, hanem annak vér szerinti rokonaira, születen-
dõ utódaira, sõt nagyobb közösségre (etnikai csoport) is vonatkozhat. 

A genetikai információ felhasználható betegség bekövetkezésének megaka-
dályozására, korai felismerésére és kezelésére, továbbá reprodukciót illetõ dön-
tés meghozatalára. Ez utóbbi során a modern genetikai tanácsadás annak elõ-
segítésére törekszik, hogy a magas kockázatú pároknak is egészséges gyerme-
kük születhessen. Szemben a klasszikusnak mondott megoldásokkal, amelyek
korábban a fogamzásgátlás, a meddõvé tétel, az örökbefogadás vagy az idegen
apa spermájával történõ mesterséges megtermékenyítés lehetõségét kínálták
csupán.48 Ám a betegséget hordozó gén diagnózisát sajnos a legtöbb esetben
nem követheti a terápia. 

Példaként említhetjük meg a preimplantációs genetikai diagnosztikát (elõ-
embrionális genetikai dignosztika – PGD), amelynek gyakorlati alkalmazásáról
1990-ben számoltak be elõször49. Az eljárás lehetõséget nyújt már a megtermé-
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48 V. ö. Papp Csaba – Tóth-Pál Ernõ: Genetikai tanácsok gyermeket váró szülõknek. Springer. Budapest.
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04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 302



kenyítés, illetve az elõembrió beágyazódása elõtt az örökletes genetikai rendel-
lenességek felismerésére. A vizsgálat a petesejt elsõ érési osztódása nyomán ke-
letkezõ elsõ sarki testen vagy 6-10 sejtes állapotú elõembrió egy vagy két sejtjén
végezhetõ el. Ez utóbbi vizsgálatot az teszi lehetõvé, hogy elõembrió sejtjeibõl eb-
ben a stádiumban egy-két sejt eltávolítása esetén is a maradék sejtekbõl egész-
séges embrió fejlõdhet.50 Ezzel az eljárással tehát a mesterséges megterméke-
nyítés által létrehozott elõembriónak az anya testébe történõ beültetése elõtt
vizsgálhatóak genetikai tulajdonságai. A módszer, amelyet eredetileg a nemhez
kötötten öröklõdõ betegségek megelõzésére dolgoztak ki51, az eltelt évek során
más rendellenességek kimutatására is alkalmassá vált. Többek között ilyen az
1992 óta diagnosztizálható cisztikus fibrózis – a tüdõt és a légutakat érintõ igen
súlyos betegség –, a Tay-Sachs kór, mely 3-5 éves korban mindenképpen halált
okoz, továbbá a Huntington-chorea, mely az agy és az idegrendszer felnõtt kor-
ban jelentkezõ súlyos megbetegedése. A módszer közvetlen célja, hogy elkerül-
je a súlyosan beteg vagy életképtelen gyermekek megszületését, anélkül, hogy
ehhez a terhességet meg kellene szakítani.52 Nyugat-európai vizsgálatok rámu-
tatnak arra, hogy ez a módszer olyan családok részérõl tûnik kívánatosnak,
akik valamely rizikócsoporthoz tartoznak, erkölcsi okokból azonban elutasítják
az abortuszt, és akik számára éppen ezért mindeddig csupán a gyermektelen-
ség alternatívája kínálkozott. 

Ha a genetikai tesztek és szûrések által nyújtott lehetõségeket nem becsül-
jük túl, akkor is sok problémát okozhat az a tény, hogy a nyilvánosság általában
csupán a genetikai információ ismeretének veszélyeivel foglalkozik, a benne
rejlõ pozitív lehetõségekrõl megfeledkezve. Egyházi nyilatkozatok is hajlamo-
sak arra, hogy a molekuláris genetika területén elért áttörést csupán a „fenye-
getett ember” szemszögébõl vizsgálják. Fontos viszont, hogy nem csupán egy
cselekvés megengedhetõségét, de a cselekvésrõl történõ lemondást is etikailag
igazolni kell és érvekkel kell alátámasztani.53 Az is megvizsgálandó, hogy vajon
nem éppen morális kötelességünk-e az új technológiai ismeretek felelõs kihasz-
nálása?
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50 Papp Zoltán – Urbancsek János: A reproduktív biológia és genetika szakmai és etikai kihívásai
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Génterápia

Az orvostudomány kevés területe örvendhet olyan érdeklõdésnek az utóbbi
évtizedben, mint a génterápia. E területen is az áttörést az emberi genom szek-
venálása jelentette, amely megteremtette a génterápia elõfeltételeit. Napjaink-
ban egyre tökéletesebb módszerekkel tudják a géneket sejtekbe juttatni, és ezzel
újraprogramozni a sejt mûködését. Mégis hosszú idõnek kell még eltelnie ah-
hoz, hogy az egyébként nem gyógyítható betegségekben szenvedõket ezzel a
módszerrel gyógyíthassák meg. A génterápia klinikai alkalmazásának lehetõ-
ségérõl 2000-ben közöltek biztató eredményeket.54

A génterápia gének szövetbe vagy sejtekbe történõ bevitele terápiás céllal.55

Két fajtáját különböztethetjük meg. A csíravonal-terápia során a petesejtben
vagy hímivarsejtben helyettesítik a DNS-t, ez az eljárás embereknél tilos. Hi-
szen két dolgot kell figyelembe vennünk. Az egyik: milyen kötelességeket je-
lent számunkra az eljövendõ generációk iránti tisztelet az õ jogaik, egyéni vá-
lasztásuk és egészségük tekintetében? Másrészt: rendelkezhetünk-e valaha is
elegendõ ismerettel ahhoz, hogy a csíravonalban véghezvitt változtatások
hosszú távú hatásairól és biztonságos voltáról meggyõzõdhessünk?56

A másik a szomatikus génterápia, amely a test bizonyos szöveteiben mûkö-
dõ géneket változtatja meg. Célja, hogy legyõzzön olyan veleszületett betegsé-
geket, amelyeket hibás gének okoznak, ezáltal a genetikai okokra visszavezet-
hetõ betegségek nemcsak diagnosztizálhatóak, hanem a diagnózist terápia is
követheti. Magyarországon az Egészségügyi Törvény 162. §-a szerint az emberi
génállomány megváltoztatására irányuló vagy azt eredményezõ kutatás, bea-
vatkozás kizárólag megelõzési, kórismézési vagy gyógykezelési indokból és
csak akkor végezhetõ, ha a kutatásnak, beavatkozásnak nem a leszármazottak
genetikai állományának megváltoztatása, illetve új egyed létrehozása a célja.

Az etikai mérlegelés során három kritériumot érdemes figyelembe venni.
Az elsõ, hogy milyen betegségeket szabad az eljárással kezelni és ennek során
mekkora kockázatot lehet vállalni. Itt általánosan elfogadott tétel, hogy csak
azoknál a betegségeknél szabad génterápiát alkalmazni, amelyek jelenleg más-
képpen nem gyógyíthatóak. A második szempont az eljárás biztonságossága,
vagyis: a gyógyító gén úgy fejti-e ki hatását a helyén, hogy közben más szövetet
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nem károsít.57 Harmadszor fontos annak hangsúlyozása, hogy a génterápiához
kapcsolódó reményekkel ne éljen vissza senki, aki a kutatásban, fejlesztésben
vagy az anyagi haszonszerzésben érdekelt. Ted Peters írja Playing God? címû
könyvében: „Az egyik oldalon a »bábu determinizmust« találjuk, miszerint a
gének húzgálják a spárgákat és az emberi lény táncol. Másrészt viszont a gén-
mítosz magában foglalja a prométheuszi determinizmust. Ahogyan Prométhe-
usz ellopta a tüzet az istenektõl, a genetikusok úgy lopják el a genom ismeretét
a természettõl. Ez az ismeret meg fogja engedni számunkra, hogy megtervez-
zünk és létrehozzunk néhány technológiai ollót, mellyel majd elvághatjuk a bá-
bukat tartó spárgákat. Ha pedig egyszer elvágtuk a spárgákat, akkor össze is
fogjuk csomózni és az emberiség saját bábjává fog változni. De vajon fognak-e
a gének akkor is táncolni, ha mi rángatjuk a köteleket? […] Vajon a gének aján-
déka-e az emberi szabadság? Ha pedig nem, akkor milyen körülmény tesz ké-
pessé bennünket genetikai örökségünk túllépésére?”58

Eugenika

Az elõzõ két fejezet fölveti az eugenika kérdését. Az eugenika kifejezést Francis
Galton használta elõször 1883-ban, és az emberi faj tökéletesítését értette alatta,
amit önkéntes korlátozás által biztosított szelektív szaporodás útján tartott
megvalósíthatónak.59 Ezt az elgondolást számos országban támogatták, és egész
eugenikai mozgalom alakult ki világszerte 1883 és 1945 között. Napjainkban a
fogalmat elsõsorban negatív értelemben használjuk, hiszen azt a figyelmezte-
tést foglalja magában, hogy a genetika tudománya szélsõséges politikai és tár-
sadalmi célok szolgálójává válhat. A 20. század harmincas-negyvenes éveiben
Európa és Észak-Amerika számos országában követtek el visszaéléseket az eu-
genika jegyében. A hitleri Németországban a visszaélések az embertelenségig
fokozódtak, és az eugenikai indíttatású „faji higiénia” elve tömeges kényszer-
sterilizációhoz, a párválasztás szabadságának korlátozásához, majd tömeggyil-
kossághoz vezetett. 

Lényeges viszont, hogy különbséget tegyünk az úgynevezett „régi eugeni-
ka” és az „új eugenika” között. Elsõsorban a genetikai kockázat és a személyes
döntés fogalmai azok, amelyek megkülönböztetik a régi eugenikát a modern
humángenetikától. Minden ember rendelkezik valamiféle genetikai okokra
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visszavezethetõ betegség kockázatával. Ám a modern „eugenikus gyakorlat”
nem egy csoport „megtisztítására” irányul, hanem az egyén genetikai kockáza-
tának kezelésére.60

A fentiekbõl is következik, hogy az eugenika értelmezése sokrétû lehet, így
a különbözõ genetikai vizsgálatok etikai kérdéseivel foglalkozó szakemberek
egy része a fogalom elhagyását javasolja. „A fogalmi pontatlanság miatt célra-
vezetõbbnek látszik konkrétan meghatározni azokat az aggályokat, félelmeket,
amelyeket az eugenika címszó alatt összefoglalóan neveznek meg a prenatális
szûrések bírálói.”61 A prenatális vizsgálat és hozzákapcsolódóan a szelektív ter-
hességmegszakítás hibájaként róják fel, hogy a genetikai alapú szelekció lehe-
tõségét teremti meg, mivel elõsegíti a szerencsésebb genetikai adottsággal ren-
delkezõ magzatok kiválasztását egy „idealizált emberkép nevében”. Különö-
sen a fogyatékos emberek jogait védelmezõ egyesületek, egyházak képviselõi
tekintenek úgy a genetikai szûrõvizsgálatokra, mint amely lényegében közös-
ségi érdekeket szolgál, s ezek teljesítése közben feláldozza az egyének érdekeit.
„A prenatális genetikai vizsgálat az egyes embertõl önfeláldozást kíván meg,
gyakran a gyermekvállalásról való lemondást, esetenként a faj genetikai kész-
letének védelmében, máskor a társadalom anyagi eszközeinek megtakarítása
céljából. A semleges jellegû tanácsadást a gyakorlatban igen nehéz betartani, de
ragaszkodni kell hozzá a jogos fenntartások, félelmek elkerülése miatt.”62

Sokan tévednek abban is, hogy a genetika eugenikus alkalmazása végérvé-
nyesen megszabadítaná az embert a sorstól. Valójában azonban az orvosi gene-
tika területén történõ változások, a prediktív orvoslás és a szülészet együttesen
a sorsnak újszerûen ható megéléséhez vezet. Az Istenbe vetett keresztény hit,
amely az emberben Isten képét ismeri fel, semmiképpen sem a sorsba vetett hit
egyik alternatívája, hanem éppen ellenkezõleg, történelmileg nézve a sors le-
fegyverzéséhez vezet, amelyet antik elképzelés szerint éppen az istenek tartot-
tak kezükben. Ezért az újkor korrekciója, amelyet az „Isten halála” kifejezés
fémjelez, semmiképpen sem egyengette az utat az ember sorstól történõ meg-
szabadítása elõtt, hanem ahogyan Odo Marquard érvel, éppen a sors visszaté-
réséhez vezetett, ami annyit tesz, hogy új kontingenciák kialakulásához veze-
tett.63
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Klónozás: imago dei vagy imago mei?

A reproduktív klónozást – az eredetivel identikus egyed létrehozását – a nö-
vénytermesztésben már régóta alkalmazzák. Az állatoknál és az embereknél
azonban egészen a közelmúltig nem értek el sikereket. Az elsõ jelentõs elõrelé-
pést ezen a területen Dolly jelentette, akit egy hatéves nõstény juh emlõszöve-
tébõl klónoztak. A bejelentés akkor elsõsorban azért váltott ki heves politikai és
etikai vitákat, mert sokak számára elõrevetítette az embereken történõ alkalma-
zás lehetõségét. 1998-ban egy koreai meddõségi központ munkatársai jelentet-
ték be, hogy emberi testi sejtek magjának felhasználásával sikerült létrehozniuk
az elsõ emberi elõembriót, amelyet a megtermékenyített petesejt második osz-
tódása után megsemmisítettek. Az ember klónozásával kapcsolatos alapkérdés
mégis ez: etikailag elfogadható-e mindaz, ami technikailag kivitelezhetõ?

A klónozásról folytatott tudományos vita korántsem csupán a 90-es évekhez
fûzõdik. Joshua Lederberg genetikus 1966-ban megjelent írásában annak lehe-
tõségét boncolgatta, hogy az akkoriban meglévõ klónozási technikák vajon al-
kalmazhatóak-e az embereknél is. A 70-es évek elején Joseph Fletcher és Paul
Ramsey, két protestáns teológus, az õ állításaiból kiindulva folytatta a párbe-
szédet. Míg Ramsey Lederberghez kapcsolódva az ember klónozása ellen szólt,
addig Fletcher bizonyos körülmények között megengedhetõnek tartotta azt.
Az akadémiai vitát mindeközben erõsen befolyásolta a science-fiction iroda-
lom, mindenekelõtt Aldous Huxley már 1932-ben publikált regénye, a Szép új
világ. Ebben a mûben öt társadalmi osztályba sorolható klónokat hoznak létre,
és speciális feladatokkal látják el õket. De megemlíthetjük Ira Levin regényét is,
melyben Josef Mengelének sikerül elkészítenie Adolf Hitler 94 klónját. A tudo-
mányos-fantasztikus irodalom részben már elõrevetítette a közvélemény által
gyakran hangoztatott félelmeket, ugyanakkor a valóságot is eltorzította.64 Mind-
eközben Fletcher és Ramsey álláspontja – a határozott elutasítás és a bizonyos
körülmények közötti megengedés – domináns maradt a késõbbi viták során.

A klónozás azt a folyamatot jelenti, melynek során egy sejtbõl vele geneti-
kailag azonos sejtet, szövetet vagy szervezetet hoznak létre. Bár a klónozás szó
hallatán sokan az eredetivel azonos egyed világrajöttére gondolnak, nem sza-
bad megfeledkeznünk a gyógyászati célú klónozásról sem, amely igen ígéretes
módszer lehet a szervek pótlásában az elkövetkezõ évtizedekben. Bármelyik
felhasználás legyen a cél, a módszer ugyanaz: az egyed valamely testi sejtjének
magját egy magjától megfosztott petesejtbe juttatják.

Szabad-e embert klónozni? Ez a kérdés megrázó a vallásos emberek számá-

Keresztény emberkép és a molekuláris medicina 307

64 V. ö. Gordjin, Bert: Das Klonen von Menschen. Eine alte Debatte – aber immer noch in den Kin-
derschuhen. In: Ethik Med 11 (1999). 

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 307



ra, de a teológusok reflexióit is sokkolja. Hiszen nehéz azonnal feleletet találni,
az viszont tény, hogy valamilyen választ adni kell. Ezért a legbiztonságosabb-
nak tûnõ megoldás látszik a legkézenfekvõbbnek, egy konzervatív megközelí-
tés. A válasz: nem. Sõt: azért nem, mert Isten is nemet mondana. De vajon Isten
valóban nemet mond?65

Mindenekelõtt el kell oszlatnunk azt a félreértést, hogy egy élõ vagy már
meghalt személyt le lehet másolni a testi sejtmagjából létrehozott klónjának se-
gítségével, hiszen a felhasznált petesejtnek is jelentékeny szerepe van a genom
kialakulásában. Ugyanakkor gondoljunk az egypetéjû ikrekre, akik ugyanazt a
genetikai információt hordozzák, mégis különbözõ személyek. Ezért az sem bi-
zonyítható egyértelmûen, hogy az azonos genetikai információ sértené valame-
lyik fél méltóságát, mivel errõl ikrek esetében sem beszélhetünk. Bár a DNA-
donor és a klón ugyanazzal a genotípussal rendelkezhetnek, ez mégsem jelen-
ti azt, hogy fenotípusuk is megegyezõ. A keresztény teológia sohasem vallotta
azt, hogy az egypetéjû ikrek egy lelken osztoznának. Mindegyik saját lélekkel
rendelkezik, mindegyikõjüknek külön kapcsolata van Istennel. „Az emberi lel-
ket, a teológia nyelvén szólva, a DNA nem úgy alakítja ki, mint a fenotípust a
genotípus.66 A lélek nem metafizikai járuléka a fizikainak. […] A kulcs a lélek
megértéséhez az »Istenhez való viszonyunk« fogalmában van. Egy embernek
Istenhez fûzõdõ egyedi kapcsolatát nem a DNA határozza meg.”67 Ez a kapcso-
lat egyedül Isten minden emberi tettet megelõzõ kegyelmének ajándéka.

Orvosi szempontból a klónozással „fogant” gyermeknél olyan magas a ge-
netikai rendellenességgel születés rizikója, hogy ennek akarása barbarizmus
lenne. Gondoljunk Dolly esetére: akkor 277 próbálkozásból egy volt sikeres. Az
eljárás nem eléggé biztonságos. Nem tudhatjuk, hány sikertelen klónozási kí-
sérlet, mennyi torzszülött kell – kellett – ahhoz, hogy egy egészséges gyermek
születhessék. Az a tudós, aki ilyet végrehajt, nem más, mint a 21. század Men-
geléje: etikátlan és brutális dolog valakin a beleegyezése nélkül kísérleteket
végrehajtani – még akkor is, ha ezt a szülei teszik meg helyette, akik nincsenek,
nem lehetnek tudatában a kockázatoknak.

Az ember klónozása olyan lehetõségeket ígér, minthogy akár teljesen med-
dõ, akár homoszexuális, leszbikus pároknak vagy a „szingli” (egyedülálló) élet-
vitelt folytató nõknek is lehet „saját” gyermekük, természetesen aszexuális úton.
További kérdések merülnek föl a családi kötelékek kapcsán: ha az édesanyja az
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ikertestvére, akkor a nagyapja az apja? A megszületett klónbébinek olyan gene-
tikailag determinált jövõképpel kell szembesülnie, amelyet már elõtte megél-
tek. Ennek kapcsán Joel Feinberg a „nyitott jövõhöz” való jog sérülésérõl be-
szél.68 Az Ausztriai Evangélikus Egyház nyilatkozatában, amelyet a reproduk-
tív klónozással kapcsolatos párbeszéd során 2001. március 20-án tett közzé, a
következõképpen fogalmaz: „Eltekintve attól a tudományos hiúságtól és becs-
vágytól, hogy azt tegyük, ami technikailag lehetséges, semmiféle elfogadható
ok nincs az ember klónozására. Az ebben az irányban tett kísérletek követke-
zésképpen etikátlanok, és továbbra is meg kell tiltani õket. A reproduktív kló-
nozás az emberi méltóság elleni csapás.”

Magyarországon – a legtöbb európai országhoz hasonlóan – az Európa Ta-
nács emberi jogokról és a biomedicínáról szóló egyezményének az emberi lény
klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítõ
jegyzõkönyve alapján tilos az ember klónozása. „Tiltott minden olyan beavat-
kozás, amelynek célja egy másik élõ vagy holt emberi lénnyel genetikailag azo-
nos emberi lény létrehozása.” 

Keresztény felelõsségetika

Végül a keresztény felelõsségetikára térünk ki, amely jelen pillanatban talán a
legalkalmasabb megközelítésnek tûnik az egyház és a teológia üzenetének
megszólaltatására a genetikai revolúció korában.

Viggo Mortensen dán teológus megállapítása szerint az egyháznak és a teoló-
giának négy „eszköze” van arra, hogy részt vegyen az orvosi etikai kérdések
nyilvános megvitatásában. Az elsõ az ember és a világ keresztény szemlélet-
módja, amely alternatívaként jelentkezik a materialista felfogással szemben, és
szilárd alapot kínál az emberi méltóság számára. Másodszor az emberi cselek-
vés bibliai látásmódja iránymutatásként szolgálhat bizonyos problémák keze-
lésére. A szeretet parancsolata és az etikai érvek teológiai tradíciója lehet a har-
madik eszköz. Végül Jézus bibliai narratívája példa az együttérzésre és a má-
sok szolgálatára odaszánt életre.69 Ennek alkalmazása azonban jelentõs „mód-
szertani nehézségekkel” találkozik, hiszen az orvosetikai párbeszédek jellem-
zõje napjainkban az erkölcsök és etikai meggyõzõdések sokfélesége, amelyek
nem csupán az orvosi, de a jogi és politikai konszenzus elérését is jelentõsen
megnehezítik. 
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A keresztény egyházak antropológiai és etikai monopóliumukat már régóta
elveszítették, és a felvilágosodás óta megjelenõ „keresztény-humanista” etika
az utóbbi évtizedekben elveszítette meggyõzõ erejét. Helyébe és mellé utilita-
rista értékeket valló orvosi etikák kerültek. Természetesen a keresztény erkölcs
és antropológia meggyõzõdése sem egyöntetû, sokszor jelentõs felekezeti elté-
résekkel kell számolni. Ennek ellensúlyozására olyan törekvéseknek lehetünk
tanúi, melyeknek célja egyfajta ökumenikus etika kidolgozása, mely az „össz-
keresztény” etikai meggyõzõdések kifejezésére hivatott. Bár kifejezetten teoló-
giai érvek az orvosi párbeszédek során nehezen találnak meghallgatásra. A ke-
resztény antropológia alapvetõ meggyõzõdése az ember istenképûségérõl,
melynek etikai relevanciája magában foglalja az emberi élet érinthetetlenségét
is, minden más, de nem magától értõdõ. Így a pluralista társadalomban az
etikai diskurzus során az egyház és a teológia nem elégedhet meg azzal, hogy
vallási meggyõzõdéseit elítélõ hitvallásként szólaltassa meg. A hit számára
nem létezik racionálisan felfogható végsõ érv, de lehetséges az, hogy meggyõ-
zõdését világos és érthetõ érvekkel támassza alá.

A felelõsség olyan etikai alapszituáció, mely a cselekvõ ember létéhez szo-
rosan hozzátartozik. A legtöbb etikai probléma nem olyan egyértelmû, mint az
irgalmas samaritánus története, ezért szükséges, hogy cselekedeteink normáit
és elveit értelmezzük, és megérthetõvé tegyük mások számára is. A keresztény
etika a valóságot az evangélium tükrében igyekszik felfogni, tehát „…annak a
világnak az antitézisében, amelyet kisajátítottunk”70.

A modern etikában a felelõsség fogalma kevésbé egy már lezárult cselekedet
megítélésére, sokkal inkább egy jövõbeni cselekedetrõl történõ döntésre irá-
nyul. Niklas Luhmann a rizikó és a veszély fogalmán keresztül érzékelteti a fe-
lelõsség egyre növekvõ morális jelentõségét. Míg a veszély az ember saját cse-
lekvése által nem befolyásolható, addig a rizikó magában foglalja az ember
döntésének kockázatát.71 A tudományos-technikai fejlõdés hatására az ember
lehetõségei mind tágabb teret nyernek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy olyan te-
rületeken és helyzetekben kell döntenie, ahol a döntés korábban nem az õ ke-
zében volt. Az ember felelõssége azáltal válik morális kérdéssé, hogy más sze-
mélyek olyan morális kritériumok elismerésének szükségességét jelentik, ame-
lyek az egyén saját létével adottak, úgymint emberi méltósága, istenképûsége
és szabadsága.

Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a protestáns egyházakon
belül az etikai kérdésekre adható válaszok pluralizmusa jellemzõ. A protestan-
tizmus ritkán törekedett etikai és az emberi életvitelt meghatározó kérdésekben
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egységre, hiszen az egység feltétele és alapja a hit alapkérdéseiben történõ
egyetértés volt. Ezért a bibliai és reformátori tanítás keretén belül a protestáns
egyházaknak elegendõ terük marad arra, hogy az etikailag kérdéses szituáció
mérlegelésén keresztül felelõs, de adott esetben más protestáns egyházaktól el-
térõ feleletet adjanak.

Mégis kívánatos, hogy az egyházak megfogalmazzák az orvosetikai kérdé-
sekkel kapcsolatos sajátos álláspontjaikat és nézeteiket, lehetõleg – amennyiben
ez elérhetõ – együttesen és ökumenikus elkötelezettséggel, hogy a késõbbiek-
ben a társadalmi és politikai dialógusokban aktívan tudjanak részt vállalni.
Mindez azonban azt feltételezi, hogy az egyházak saját részükrõl mindent
megtesznek annak érdekében, hogy az aktuális orvosi problémákat feldolgoz-
zák, hogy saját álláspontjukat kialakíthassák. Az egyháznak nem csupán azzal
kell számolnia, amire az evangélium kötelezi, hanem az orvosi problémák sok-
rétûségével is.

diagnózis – A betegség felismerése és meghatározása.
DNS – Az élõlények örökítõanyaga, amely a sejtmagban található. A felépítõ nukleo-

tidok – amely a nukleinsav építõegysége – száma sok ezer.
embrió – A fejlõdõ ébrény a második hét végétõl (a primitív csík megjelenésétõl) a 12.

hét végéig.
eugenika – A nemkívánatos genetikai tulajdonságok átörökítésének megakadályozása.
gén – Az öröklõdés anyagi alapegysége, amely az információkat egyik sejtbõl a másik-

ba, ezáltal az egyik generációból a másikba közvetíti. A gén egy tulajdonság átörö-
kítéséért felelõs egység a DNS-ben, egy fehérjét/polipeptidet kódoló DNS-egység.

genom – A gének összessége, az élõlény által tárolt és továbbörökített összes tulaj-
donság.

genotípus – A sejt vagy a szervezet génjeiben tárolt információk összessége, amely a
környezettel kölcsönhatásban meghatározza az egyed fenotípusát; a jelleg létre-
hozását biztosító genetikai szerkezet.

klón – Az egyetlen sejtbõl származó új sejtek összessége, amelyek genetikai szem-
pontból azonosak.

preembrió (elõembrió) – A megtermékenyített petesejt a megtermékenyülés pillana-
tától a primitív csík megjelenéséig (körülbelül a második hét végéig).
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� Milyen gyakorlati jelentéssel bír az az állítás, hogy az ember több, mint genetikai
tulajdonságainak összessége?

� Mit jelent az ember felelõssége a technikailag megtehetõ és az erkölcsileg elfogad-
ható határán?

A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédõ Akadémia dokumentációja.
Dios Vial Correa, Juan de  és Sgrecca, Elio (szerk.) Budapest. 2001.

Az élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a bioetika né-
hány kérdésérõl. 2003. december 12.

Bioetika–Ökumené: Válogatott tanulmányok a Magyar Bioetikai Társaság és a KÖT
(Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság) két évtizedes munkájából. Makó János,
Ullrich Zoltán (szerk.) Széphalom Könyvmûhely. Budapest. 2003.

Ferenczi Andrea: Genetika – génetika. Beszélgetések. Harmat. Budapest. 1999.
Hamer, Dean – Copeland, Peter: Génjeink. Osiris Kiadó. Budapest. 2002.
Harsányi Pál O.F.M.: Genetikai forradalom: valóban minden jó, ami technikailag le-

hetséges? In: Teológia. 2002/1–2. 59–76. o.
Jacquard, Albert: A jövõ nincs megírva. A gének titkai. Jószöveg Mûhely Kiadó.

Budapest. 2003.
Jakab Sándor: Bioetika vagy a teremtett világ eltorzításának veszélye. Szociáletikai szem-

pontok az emberi méltóság jövõjéért. In: Theológiai Szemle. 2003/2. 96–105. o.
Jones, Steve: A vérünkben van – Amirõl a gének mesélnek. Officina Nova. Budapest. 1998.
Magyar Bioetikai Szemle: A Magyar Bioetikai Társaság tudományos folyóirata. Fõ-

szerk.: Makó János. Budapest. Magyar Bioetikai Társaság. Indítás éve: 1995.
Orosz Gábor Viktor: „Mielõtt megszülettél, már ismertelek téged”. A preimplantációs

genetikai diagnosztika etikai kérdései. In: A teológia peremén. A Magyar Tudo-
mány Napja alkalmából az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett konfe-
rencia elõadásainak gyûjteménye. Szabóné Mátrai Marianna (szerk.) Luther Kiadó.
Budapest. 2003. 54–64. o.

Orosz Gábor Viktor: Az emberi élet védelmének kezdete – a tudomány és a morál ke-
resztútján. In: Theológiai Szemle. 2002/3. 153–157. o.

Papp Csaba – Tóth-Pál Ernõ: Genetikai tanácsok gyermeket váró szülõknek. Springer.
Budapest. 2002.

Ridley, Matt: Génjeink: Egy faj önéletrajza 23 fejezetben. Akkord Kiadó. Budapest. 2002.
Susanne, Charles (szerk.): Bioetikai olvasókönyv: Multidiszciplináris megközelítés.

Dialóg Campus Kiadó. Pécs. Budapest. 1999.
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Felelõsség az embertársért 

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.
Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez:

Szeresd felebarátodat, mint magadat.
(Mt 22,37–39)

A cím elsõ hallásra talán túl általánosnak, megfoghatatlannak tûnik. Mégis, minél
tovább gondolkodunk rajta, annál többet mutat meg magából. Fokozatosan bom-
lik ki, és feltárul elõttünk a maga szerteágazó voltában és sokszínûségében.

Felelõsség az embertársért. Feltehetjük a kérdést: mit jelent ez posztmodern
korunkban? Mit jelent a ma világában élõ ember számára? Jelen tanulmány
célja ennek a kérdésnek a vizsgálata és a válaszkeresés. Szeretném bemutatni
néhány kiragadott példán keresztül, hogy a mindennapi élet mely területein és
hogyan lehet felelõsségteljesen, segítõ odafordulással, szeretettel segíteni em-
bertársainkon. Mielõtt belekezdenénk a problémakör felvázolásába, álljon itt
néhány gondolat a keresztény felelõsségvállalásról, bevezetésként.

Az embertársért vállalt felelõsség már az elsõ keresztény gyülekezetekben
jelen volt mint alapvetõ jellemvonás. S ez a jellemvonás végigkísérte az embe-
riség történelmét az elmúlt kétezer év során, fel-felbukkanva hívõk és nem hí-
võk között, az elsõ kórházakon (ispotályokon), árvaházakon, idõseket, haldok-
lókat gondozó intézményeken belül. Az elsõ szociális munkások azok voltak,
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akik szívügyüknek tekintették az éhezõkrõl, nyomorgókról, munkával nem
rendelkezõkrõl és családjaikról való gondoskodást. Azokban a kezdeményezé-
sekben is nyomon követhetõ ez a jellemvonás, amelyek a különbözõ természeti
katasztrófák áldozatainak megsegítésére alakultak. Feltûnik az oktatás, nevelés
területén, ahol cél volt (s a világ néhány részén még ma is az!) az írástudatlan-
ság felszámolása, a jóra, munkára való nevelés.

A keresztény felelõsségvállalás gyökereit egyrészt a zsidóság törvényében,
a Tórában (a nõk, az özvegyek és árvák védelme, a rabszolgákkal való ember-
séges bánásmód, a felebarát szeretete, segítése stb.),1 másrészt Jézus tanításában
fedezhetjük fel. Ez a tanítás egyrészt az úgynevezett nagy parancsolatban fo-
galmazódott meg, amely e tanulmány mottója is: „Szeresd az Urat, a te Istene-
det teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl. Ez az elsõ és nagy paran-
csolat. A második pedig hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat.”
(Mt 22,37–39) Másrészt Jézusnak abban a mondatában, amelyet aranyszabály-
nak nevezünk: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek,
ti is ugyanazt cselekedjétek velük…” (Mt 7,12)

A másik emberért érzett felelõsség szerves része a keresztény gondolkodásmód-
nak, életvitelnek. Ezalatt nemcsak a szûkebb vagy közvetlen környezetben élõ
emberek megsegítését, gondozását, tiszteletét, szeretetét kell érteni, hanem vi-
lágszerte minden olyan emberét is, aki nehéz helyzetben, segítségre szorulva él.

Az egyházak szociális szolgálata
mint fontos stratégia a felelõsségvállalás megvalósulásában

Az egyházak szociális szolgálatát más néven diakóniának nevezzük. Ez a szo-
ciális szolgálat mint az egyház életének alapvetõ komponense nem választási
lehetõség, hanem a tanítványság, a Krisztus-követés alapvetõ része. Minden
egyház és minden hívõ elhívásához szervesen kapcsolódik. Ezért a keresztény
embernek elhívásából adódóan kötelessége gyakorolni a diakónia szolgálatát.2

Bár az egyházak szociális szolgálatának alapjai Krisztus tanításából erednek, fel
kell ismerni, hogy Isten gondviselése nem csak az egyházon keresztül munkál-
kodik. Ezért meg kell találni az együttmûködés módjait, hogy más part-
nerekkel, más hiten levõkkel, a társadalom többi tagjával együtt valósulhasson
meg a segítségnyújtás. 

Az együttmûködés megvalósul például a következõ területeken:
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1 V. ö: Biblikus Teológiai Szótár. Szent István Társulat. Budapest. 1972. 354–355., 1031–1032., 1061. o.
2 Diakonia in the Context of Global Challenges of Violence, Poverty and HIV/AIDS. In: http://193.
73.242.125/news/lwi/en/1095.en.html
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� Idõsekrõl való gondoskodás az állammal és más felekezetek által fenntartott
intézményekkel közösen együttmûködve.

� A haldoklókról való emberséges gondoskodás (például a hospice intézmé-
nyekben), amely figyelembe veszi emberi méltóságukat, hangsúlyt helyez
életminõségük fenntartására, biztosítja az emberhez méltó életet az utolsó
idõkben is.

� Sérült, szellemileg, fizikailag fogyatékos emberek segítése intézményi kere-
tek között, életfeltételeik könnyítése (közlekedés, tanulmányok, közösségi
élet kialakítása stb.) révén vagy munkahelyteremtés, továbbképzések biztosí-
tása által. Ez is történhet egyházi kezdeményezésre, de állami támogatás, fi-
nanszírozás mellett is.

� A nehéz helyzetben élõ, szegénységgel, nyomorral küzdõ személyek, csalá-
dok, családtöredékek intézményes felkarolása, egyházi kezdeményezésre
vagy államilag kialakított szociális háló révén. A Magyarországi Evangélikus
Egyházban is léteznek, napjainkban bõvülnek ilyen típusú együttmûködé-
sek, például a nyíregyházi, a szombathelyi és más gyülekezetekben.

A felelõsségvállalás azonban nemcsak a keresztények feladata, „kiváltsága”,
hanem minden ember kötelessége.

Léteznek Magyarországon olyan intézmények, amelyek magukévá tették ezt
a gondolatot, és igyekeznek a tõlük telhetõ legtöbbet megtenni a rászorulókért.
Ilyen a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
a Nemzetközi Vöröskereszt, a lelkisegély-szolgálatok, valamint a hajléktalanok-
kal, a mozgássérültekkel, testi, szellemi fogyatékosokkal, a haldoklókkal, hátrá-
nyos helyzetûekkel, faji kisebbségben élõkkel foglalkozó különbözõ szociális
szervezetek, karitatív csoportok, alapítványok. Ezen intézmények közül az elsõ
kettõt mutatjuk be.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat

Az 1991-ben alakult Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat ma Magyarország
egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezete. Alapítói között
megtaláljuk a történelmi protestáns egyházakat, a metodista, unitárius és orto-
dox egyházakat, valamint bel- és külföldi magánszemélyeket.

A szervezet alapelvei közül a legfontosabbak:
� humanitárius kötelezettség,
� segítségnyújtás mindenféle megkülönböztetés nélkül,
� a kultúra és a helyi szokások tiszteletben tartása,
� válságkezelés a helyi adottságok figyelembevételével,

Felelõsség az embertársért 315

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 315



� alapvetõ szükségleteket kielégítõ segélyezés és felkészülés a jövõbeni ka-
tasztrófákra,

� figyelembe venni a katasztrófa áldozatainak emberi méltóságát.

A segélyszervezet célja „…hogy hathatós segítséget nyújtson a társadalmi, szo-
ciális, gazdasági vagy természeti okokból szükséghelyzetbe került embertár-
sainknak, kivizsgálja a szükséghelyzetet eredményezõ okokat, és segítséget
nyújtson azok mielõbbi felszámolása érdekében…”3

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Az 1980-as évek végén a társadalmi és politikai körülmények kedveztek a kari-
tatív szolgálatok szervezésének azáltal, hogy Magyarországon szabadságjoggá
vált a civil egyesületek, szervezetek alapítása. E lehetõség alapján a szeretet-
szolgálat a Szuverén Máltai Lovagrend eszméje – „a hit védelme és a szegények
istápolása” – szellemében jöhetett létre 1989. februárjában, Kozma Imre atya
vezetésével. Alig kezdõdött meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézmé-
nyes mûködése, Közép- és Kelet-Európa olyan társadalmi és politikai esemé-
nyek színterévé vált, amelyek a szolgálatnak történelmi szerepet adtak. (1989
õsz – a berlini fal leomlása, 1989 tél – fegyveres felkelés Romániában a diktatúra
megdöntésére, 1991 – Jugoszlávia felbomlása, a délszláv válság.) A társadalmi
szolidaritás e konkrét megnyilvánulásait érzékelõ közvélemény bizalommal
fordult a Máltai Szeretetszolgálat felé, és Magyarországon is olyan szociális és
szociálpszichikai feszültségek kezelését bízta e karitatív szervezetre, amelyeket
a társadalom igazgatási, szociális és egészségügyi intézményhálózata nem tu-
dott megoldani. Így került sor például:
� a beteg és megfáradt, magukra maradt idõs embereket gondozó és ápoló in-

tézmények megnyitására,
� testi és szellemi korlátozottságban élõ embertársaink élethelyzetét segítõ prog-

ramok beindítására,
� a folyamatos megélhetési gondokkal küzdõ, kilátástalan helyzetben levõ

családok, családtöredékek intézményes felkarolására,
� az elhagyott, árva és súlyosan veszélyeztetett helyzetben levõ gyermekek,

fiatalok felnevelésére, óvására, tanítására szervezett otthonok, szolgálatok
megteremtésére,

� a hajléktalan embereket gondozó hálózat kialakítására.4
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Bár a következõ megállapítások a hajléktalanok megsegítésére vonatkoznak,
úgy gondolom, a többi munkaterületen végzett szolgálatra is érvényesek. A ki-
tûzhetõ reális cél minden munkaterület és tevékenységi kör számára a szenve-
dõ emberek minél személyesebb támogatása, a szervezett segítség színvonalá-
nak emelése. Ehhez szükség van az intézményhálózat fejlesztésére, de ez ön-
magában nem elég. Az eredményes munkavégzés érdekében ugyanolyan fon-
tos a társadalom szemléletmódjának megváltoztatása is.5 Az emberekben sok
az elõítélet a létminimum, az átlag alatt élõkkel szemben, de azokkal szemben
is, akik önhibájukból, vagy önhibájukon kívül kerültek szorult helyzetbe. Sok
az elõítélet a testi és szellemi fogyatékosokkal, a veszélyeztetett helyzetben élõ
gyermekekkel, fiatalokkal, a gondozásra szoruló idõsekkel szemben is.

A segítés megvalósulását akadályozzák a negatív elõítéletek, az általánosí-
táshoz való ragaszkodás. Ezért ma az egyik legfontosabb feladat a társadalom
minél szélesebb rétegeinek megszólítása, mások gondjaival szemben érzéke-
nyebbé tétele. Ez egyrészt a keresztény közösségeken keresztül valósulhat meg.
Mert ahol valóban él egy közösség, ott mentálhigiénés intézmény van jelen, amely
kisugárzásával, nyitottságával, figyelmével, elfogadó, befogadó készségével, meg-
tartó erejével a legkiszolgáltatottabb emberek segítésében is részt tudna venni.6

Az erõszak mint kihívás

Az embertársért vállalt felelõsség megvalósulásának szempontjából, mindazokon
a feladatokon és lehetõségeken túl, amirõl eddig szó esett, a legnagyobb kihívást
napjainkban még mindig az erõszak jelenléte és terjedése jelenti. Az erõszak em-
bertõl indul ki és közvetlenül emberre irányul. Bármilyen formájában jelentkezik,
mindig az emberi kapcsolatok károsodását eredményezi. Az erõszak lehet fizikai,
pszichikai, szexuális, gazdasági, politikai, a társadalmi rétegeket (idõsek, hátrá-
nyos helyzetûek, fogyatékosok stb.) és kisebbségeket (kulturális, faji stb.) érintõ.

Olyan korban élünk, amikor nem lehet kikerülni az erõszakot, mert begyû-
rûzött és jelen van az élet minden területén. Sajnos szinte szerves részévé vált
a mindennapoknak. Bármerre fordítjuk a figyelmünket, az erõszak különbözõ
formáival szembesülünk. A következõ felsorolás a teljesség igénye nélkül kí-
vánja bemutatni az erõszak megnyilvánulási formáit a mindennapi életben.
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ERÕSZAK NEMZETKÖZI SZINTEN,
ÁLLAMOK, ORSZÁGOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOKBAN
Az erõszak ezen megnyilvánulása mögött a legtöbb esetben politikai, gazdasá-
gi okok vagy a hatalom, a katonai, gazdasági erõfölény fitogtatásának szándé-
ka húzódik meg. A múltból erre emlékeztet a két világháború a maga borzal-
maival, de a jelenbõl is lehet példákat felhozni: az öbölháború a 1990-es évek
elején, Afganisztán lerohanása 2001-ben, Észak-Korea fenyegetése az atomerõ-
mûvei miatt egy idõben az Irak ellen indított háborúval 2003-ban. 

Mit tehetnek a politikusok, s mit tehetünk mi, felelõsen gondolkodó embe-
rek azért, hogy ilyen jellegû háborúkra a jövõben ne kerüljön sor? II. János Pál
pápa szavait szeretném idézni, melyeket 1981 februárjában mondott Hirosimá-
ban, a Béke Emlékparkban. Bár közel negyedszázad telt el azóta, hogy e szavak
elhangzottak, mondanivalójuk semmit sem veszített idõszerûségébõl. „A hábo-
rú az ember mûve. A háború elrabolja az emberek életét. A háború maga a ha-
lál. […] Üzenem minden ország vezetõjének, kormányának, politikusainak,
gazdasági vezetõinek: esküdjünk fel az igazságosságon alapuló békére! Erõsen
határozzuk el magunkban, hogy a mai idõben nem szabad a háború eszközé-
hez folyamodni viszályok megszüntetése érdekében. […] Üzenem a világ vala-
mennyi emberének: lépjünk át az országhatárokon és a társadalmi osztályok
korlátjain, és egymás iránti együttérzéssel gondolkozzunk a jövõrõl. A béke
megvalósítása érdekében világosítsuk fel saját magunkat, és világosítsuk fel
embertársainkat! Fejtsük ki minden erõnket, hogy többé ne legyen háború!”7

ERÕSZAK AZ UTCÁKON
Sokszor esik szó a médiában lövöldözésekrõl, alvilági leszámolásokról, robban-
tásokról, betörésekrõl, rablógyilkosságokról. Szinte naponta kapunk hírt ka-
rambolokról, építkezéseken vagy más munkahelyeken figyelmetlenségbõl ere-
dõ, gyakran halálos kimenetelû balesetekrõl, nõk, gyermekek zaklatásáról, haj-
léktalanok bántalmazásáról, ellenük elkövetett bûncselekményekrõl.

Tehetünk valamit azért, hogy megelõzzük az ilyen esetek bekövetkezését?
Talán csak annyit, hogy jobban figyelünk magunkra és egymásra. Adott eset-
ben pedig nem megyünk el szótlanul, szemünket behunyva, fülünket befogva,
fejünket elfordítva, ha igazságtalansággal szembesülünk az utcán.

ERÕSZAK A CSALÁDBAN
Az utóbbi idõben egyre gyakrabban adnak hírt családon belül elkövetett erõ-
szakos cselekedetekrõl is. Fõként gyermekek és nõk bántalmazásáról, szexuális
zaklatásáról van szó, de tény, hogy a férfiak között is vannak áldozatok. Az
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ilyen híradásokhoz gyakran kapcsolódnak az erõszak következményeirõl szó-
ló beszámolók, amelyek nem egy esetben gyilkosságig fajulnak, mert az adott
személy nem lát más kiutat, hogy megszabaduljon a szenvedésektõl.

Mit tehetünk, hogyan segíthetünk? Tudnunk kell, hogy a családon belüli
erõszak nem az elsõ pofonnal kezdõdik, bárki is adja. S nem fejezõdik be azzal,
ha az erõszakoskodót, bárki is legyen, eltávolítjuk a családból. A megoldáshoz
közelebb visz, ha tudjuk, hogy milyen körülmények vezettek el az erõszakos
cselekedetekig.8 Ezért mindenekelõtt szeretetteljesnek, figyelmesnek, sajnálko-
zástól, pletykaéhségtõl, elõítéletektõl mentesnek kell lennünk. Õszinte viselke-
déssel, nyitottan, mindkét felet meghallgatva kell közelítenünk azokhoz a sze-
mélyekhez, akik ilyen helyzetbe kerültek.

VALLÁSI MEGGYÕZÕDÉSEN ALAPULÓ ERÕSZAKOS CSELEKEDETEK,
HÁBORÚK, TERRORTÁMADÁSOK
Az ilyen konfliktusok alapja egyrészt az, hogy az adott valláshoz tartozó sze-
mélyek a saját Istenüket és tanításukat tartják egyedül üdvözítõnek. Másrészt
pedig az, hogy a vallás a hívõk számára abszolút értéket jelent. Meg vannak
gyõzõdve arról, hogy a Végsõ Valósággal kerültek közvetlen kapcsolatba, és
ezért semmilyen földi hatalomtól nem rettegnek. Az emberiség történelme tele
van vallásilag motivált háborúkkal. A 20-21. században is találunk erre példá-
kat. Igaz, hogy ezeknek a konfliktusoknak etnikai, társadalmi, gazdasági okai
is vannak, de a vallási különbözõség különösen kiélezi azokat. Néhány példa:
� Észak-Írországban történelmi és gazdasági okok állítják szembe az íreket és

az Angliából, Skóciából bevándoroltakat. A köztük fennálló konfliktust azon-
ban nagyon kiélezi az a tény, hogy az elõbbiek katolikusok, az utóbbiak pro-
testánsok.

� A volt Jugoszláviában történelmi, politikai és nemzetiségi okok állították
szembe egymással a horvátokat, bosnyákokat, albánokat, szerbeket. De a há-
ború kegyetlenségét nagyban fokozta, hogy a horvátok katolikusok, a bos-
nyákok és az albánok muzulmánok, a szerbek pedig ortodoxok.

� Csecsenföldön a nemzetiségi függetlenség és az olaj birtoklásának vágya ál-
lította szembe az oroszokat és a csecseneket. A konfliktus azonban tovább
mélyült amiatt, hogy az oroszok ortodoxok, míg a csecsenek muzulmánok.

� A Pakisztán és India közötti régóta meglévõ konfliktus fõ oka is a vallási kü-
lönbözõség.

� Afrikában, Nigériában mindennaposak a törzsi harcok. Ezeket fokozza a ke-
resztények és muzulmánok szembenállása.9
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� Az izraeli–palesztin konfliktus pedig ahelyett, hogy csillapulna, egyre inkább
elmélyül és kiszélesedik.

RASSZIZMUSBÓL, FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉSBÕL EREDÕ ERÕSZAK
Ide sorolhatók például a feketék, az indián, az ausztráliai, az afrikai õslakosok,
a romák, a magyarok hátrányos megkülönböztetése, az adott etnikumhoz tar-
tozásuk miatti bántalmazásuk, emberi jogaik, méltóságuk megsértése, kisebb-
ségi jogaik csorbítása stb.

Dr. Ismael Noko, a Lutheránus Világszövetség fõtitkára nyilatkozatot adott ki
a problémakörrel kapcsolatban. Álljon itt egy hosszabb idézet a nyilatkozatból,
amely megvilágítja a faji megkülönböztetés lényegét és megoldást kínál a diszkri-
mináció leküzdésére. „A hit alaptételei között van egy, amelyben minden ke-
resztény egyház egyetért: az emberek Isten képére lettek teremtve és ezért min-
den egyénnek meg van a maga tõle el nem választható istenadta méltósága […]
A hit azon alaptétele, mely szerint egy test tagjai vagyunk, abszolút nem hagy
helyet a rasszizmusnak, a faji megkülönböztetésnek, az idegengyûlöletnek. A kü-
lönbözõségünk Isten ajándéka, nem pedig az elnyomás alapja. […] A rasszizmus
azonban a különbözõ országokban, sajnálatos módon, ma is politikai jellemvo-
nás maradt. […] Nyilvánvalóvá vált, hogy a rasszizmus milyen mélyen beágya-
zódott és mennyire sokféle megnyilvánulási formája van. Például a különbözõ
országok bevándorlási és menekültügyi hivatalaiban, a bevándorolt munkások-
kal való bánásmódban, az emberekkel (fõként nõkkel és gyermekekkel) való ke-
reskedelemben, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rasszista felhangjaiban, az
interneten fellelhetõ gyûlöletbeszédek elburjánzásában és elterjedésében. […]
A történelem ezen idõszakában, amely megmutatta a faji megkülönböztetés sok-
koló következményeit – a népirtás, az etnikai tisztogatás, az etnikai konfliktusok
formáiban –, az a feladatunk, hogy úgy beszéljünk a rasszizmusról, mint a konflik-
tusok és az emberiség ellen elkövetett szörnyû bûnök legfõbb okáról. Bár a faji
megkülönböztetés és a diszkrimináció sokféle formában létezik, hatásai mindig
ugyanazok: kirekesztés, megosztottság, igazságtalanság, szenvedés. Mindegyik
megjelenési forma az ember istenadta méltóságának meggyalázása.”10 A feladat:
„Krisztus megbékélésrõl és egységrõl szóló üzenetét hirdetni azoknak, akik ki-
rekesztettségben vagy megosztottságban élnek faji hovatartozásuk vagy szár-
mazásuk miatt, és vigasztalni, védeni azokat, akik az ilyen jellegû diszkriminá-
ció hatásai miatt szenvednek.”11
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10 Statement by Dr. Ismael Noko, General Secretary of the LWF, on the occasion of the International
Day for the Elimination of Racial Discrimination. Forrás: http://193.73.242.125/What_We_Do/OIahr/
Documentation/OIAHR-Statement_by_Noko_on_Racial_Discrimination_21-03-200.pdf
11 Uo.

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 320



Nemzetközi egyházi szervezetek

A tanulmány elején már szó volt arról, hogy a másik emberért érzett felelõsség
szerves része a keresztény gondolkodásmódnak, életvitelnek. Arról is szó esett,
hogy ez alatt nemcsak a szûkebb vagy közvetlen környezetben élõ emberek
megsegítését, gondozását, tiszteletét, szeretetét kell érteni, hanem világszerte
minden olyan emberét is, aki nehéz helyzetben, segítségre szorulva él.

Ismerkedjünk meg most röviden három nemzetközi egyházi szervezettel, ame-
lyek komolyan gondolják az embertársért vállalt felelõsséget globális szinten is.

LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG12

A Lutheránus Világszövetség (LVSZ) a lutheri tradíció keresztény egyházainak
globális közössége. 1947-ben alakult meg Lundban, Svédországban. Jelenleg
136 tagegyházat tart számon 76 országban. Fõtitkára dr. Ismael Noko.

REFORMÁTUSOK VILÁGSZÖVETSÉGE13

A Református Világszövetség (RVSZ) gyökerei a 16. századi reformáció Kálvin
János, John Knox, Ulrich Zwingli által vezetett irányához nyúlnak vissza. Jelen-
leg több mint 75 millió tagot számlál 100 országban. Fõtitkára dr. Setri Nyomi.

EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA
Az Egyházak Világtanácsa (EVT) 147 egyház képviselõinek részvételével 1948
augusztusában alakult meg. Célja nem egy globális „szuperegyház” létrehozá-
sa volt, hanem sokkal inkább az, hogy elmélyítse a keresztény egyházak és ke-
resztény közösségek kapcsolatait. Azért, hogy azok megláthassák egymásban
az „egy, szent, katolikus (= egyetemes) és apostoli egyház” autentikus kifejezõ-
dését. Ez a törekvés közösen megfogalmazott hitvallásokban, a misszióban va-
ló együttmûködésben, az emberek megsegítésére való törekvésben öltött és ölt
testet.14 Ez a törekvés egyúttal abban is megmutatkozik, hogy a keresztény egy-
házak a világ aktuális és égetõ kérdéseire együtt keresik a válaszokat, és együt-
tes erõvel próbálnak megoldásokat találni az idõszerû problémákra.
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12 További információ: http://193.73.242.125/Who_We_Are/LWF-Welcome.html
13 További információ: http://www.warc.ch/who/index.html
14 További információ: http://wcc-coe.org/wcc/who/index-e.html
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A keresztények szociális szolgálata mint az embertársért vállalt
felelõsség megvalósulása

Az Újszövetség lapjain elénk tárul Jézus tanítása az emberszeretetrõl, az ellen-
ség szeretetérõl, a megbocsátásról, a lenézett, megvetett, nyomorult körülmé-
nyek között élõ emberekhez fordulásról.15 Figyelmet érdemelnek a Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálat alapelvei, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerte-
ágazó karitatív tevékenysége és minden olyan szervezet, közösség, amely szo-
ciális és segítõ munkát végez a segítségre, támogatásra szoruló emberek között.

Mindezek példát és alapot adhatnak arra, hogy a hívõ emberek a minden-
napi életben is aktívabban és mélyebben éljék meg kereszténységüket. A nem
hívõk számára pedig lehetõséget ad arra, hogy megértsék, mekkora értéke van
a felelõsség felvállalásának, a segítségnyújtásnak, és milyen erõ rejlik benne.

A másik ember felkarolása, a segítségnyújtás, az odafordulás nem olyan vi-
selkedés, amelyet szégyellni vagy titkolni kell, hanem szerves és hasznos része
a keresztény létnek. S ami meglepõ és csodálatos benne, hogy a segítségnyújtá-
son, a felelõsség felvállalásán és gyakorlásán keresztül az ember saját élete is
jobbá, teljesebbé, boldogabbá válik.

Befejezésként még egyszer II. János Pál pápa szavait idézem: „ …fogjuk meg
egymás kezét, és építsük a barátság és összetartás jövõjét! Nyújtsuk ki kezün-
ket a nyomorban élõ testvéreink felé, adjunk élelmet az éhezõknek, adjunk
szállást a hajléktalanoknak, szabadítsuk fel az elnyomottakat, vigyünk igazsá-
got oda, ahol igazságtalanság uralkodik, hozzunk békét oda, ahol a fegyverek
uralkodnak! Lelketeknek a jót és a szeretetet megvalósító ereje van. Hasznosít-
sátok azt embertársaitok javára!”16

diakónia – Egyházak, hívõ emberek szociális szolgálata, melynek célja az embertárs
segítése, támogatása, a vele való törõdés.

elhívás – Isten megszólító hangja, amelyre válaszolva az ember elkötelezi magát Is-
tennek. Hisz Jézus Krisztusban, Isten Fiában. Hisz a kijelentett igazságban, és elfo-
gadja Isten akaratát, akár képes azt felfogni, akár nem.

karitatív tevékenység – Jótékony, emberbarát tevékenység, amely a másik ember ja-
vát, boldogulását szolgálja.
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15 L. pl.: emberszeretet: Mt 22,37–39; ellenség szeretete: Mt 6,43–45; megbocsátás: Lk 17,3–4; Mt
18,15.21–22; emberekhez odafordulás: Lk 7,36–50; Jn 4,3–19; Jn 8,1–11.
16 Idézi: Nemeshegyi Péter: A vallások béketeremtõ potenciálja. Távlatok. 2003/2. 155–156. o.
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protestáns – A keresztény egyház azon fõ ágához tartozó személy, amely ág a refor-
máció következtében, a 16. században a katolikus egyháztól különvált. Elfogadja
a reformáció azon nézetét, mely szerint a keresztény vallás egyedüli alapja a
Szentírás. Másfelõl vallja a hit általi megigazulás tanát, mely szerint az üdvösség
emberi közvetítés és érdemek nélkül, ingyen, Isten kegyelmébõl származik. Ide
tartoznak az evangélikus, a református, az unitárius, a baptista stb. egyházak.

� Milyen, akár állami kézben levõ, akár egyházi keretek közt mûködõ intézményeket,
szervezeteket ismer a felsoroltakon kívül, amelyek célja és feladata a segítségre, tá-
mogatásra szoruló személyek megsegítése?

� Egyetért-e azzal, hogy az erõszak csökkenthetõ, legyõzhetõ, ha az emberek jobban
odafigyelnek magukra és egymásra? Elegendõ-e ehhez a szeretet gyakorlása?

� Az alapvetõ emberi jogok elismerése és érvényesítése révén leküzdhetõ-e a rassziz-
mus, megszüntethetõ-e a faji diszkrimináció?

� Mi szükséges ahhoz, hogy eltûnjenek az emberekben meglevõ elõítéletek, és meg-
változzon a társadalom szemléletmódja a segítségre szorultakkal, a hátrányos hely-
zetben élõkkel szemben?

� Szükségesnek tartja-e, hogy az egyházakon és a karitatív szervezeteken kívül mások
is komolyan vegyék az embertársért érzett felelõsséget és elkötelezzék magukat en-
nek gyakorlati megvalósítására? Ön megtenné?

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõségrõl. Három hozzászólás az Igazság-
ügyminisztérium által 2003. június4-én megrendezett konferencián. In: Esély. Tár-
sadalmi és szociálpolitikai folyóirat. 2003/4. 86–94. o.

Békefy Lajos: A balkáni válság és az egyházak. In: Theológiai Szemle. 1999/5. 317–
318. o.

Bíró Gyula–Vadász Anikó: A hajléktalan személyek sérelmére elkövetett bûncselek-
mények egyes kérdései. In: Esély. Társadalmi és szociálpolitikai folyóirat. 2003/4.
31–54. o.

Gaál Botond: A bûnmegelõzés és a keresztény nevelési formák. In: Confessio. Ma-
gyarországi Református Egyház figyelõje. 2003/3. 72–78. o.

Ifj. Karcza Sándor: Krisztus követése ma, a keresztény élet mai kihívásai. In: Reformá-
tus Egyház. 2002/1. 20–23. o.

Küng, Hans: Világvallások etikája. Egyházfórum. Budapest. 1994.
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Simonfi Zsuzsanna: Krisztusi szó a nemzedékek párbeszédében. In: Lelkipásztor. Evan-
gélikus lelkészi szakfolyóirat. 2003/6. 208–211. o.

Szabó Ferenc: A személy méltósága és az élet védelme. In: Távlatok. Világszemléleti,
lelkiségi, kulturális folyóirat. 2003/1. 3–7. o.

Szabó Lajos: Lelkigondozó szavak igehirdetésben és beszélgetésben. In: Lelkipásztor.
Evangélikus lelkészi szakfolyóirat. 2003/6. 205–208. o.

Weiss, Lothar: Cigánypasztoráció: az ember méltóságára figyelni és azt oltalmazni. In:
Egyházfórum. 2003/3. 16–19. o.

Kortárs teológussal párbeszédben:
az erõszakról és az erõszakmentes
ellenállásról

Mielõtt hozzáfognánk az erõszak és az erõszakmentesség témájának végiggon-
dolásához, ízlelgessük a cím rávezetõ szavait is: mi a jelentõségük, miért nem
beszélünk minden bevezetõ nélkül a témáról? A három szó szemlélet- és meg-
közelítésmódot is jelez, stílust, ami majdnem annyira fontos, mint a tartalom.

Kortárs

A jelzõ hangsúlya érzékelteti, hogy olyan beszélgetõtársat keresünk, aki ismeri,
átélte a mi tapasztalatainkat. Kifejezi, hogy míg számon tartjuk, tiszteljük és
szeretjük régi idõk teológusait, nem várhatjuk tõlük, hogy segítsenek válaszo-
kat keresni azokra a problémákra, amelyeket nem ismerhettek. Augustinus
számára még hihetõ volt az igazságos háború elve, de számunkra, akik ismer-
jük azt a huszadik századot, melynek során minden háborúzó fél igazságosnak
tartotta a maga háborúját és érvelni is tudott mellette, ez az elv már nem prob-
lémamentes. Luther arról volt meggyõzõdve, hogy erõs és erõszakot is alkal-
mazni kész felsõbbség híján elvadul a bûnre mindig hajlamos nép, mi viszont,
akik tudjuk, hogy a hatalom birtokosai milyen nehezen állnak ellen annak a kí-
sértésnek, hogy a maguk érdekében alkalmazzanak erõszakot, nem tarthatjuk
az erõszakosan rendet teremtõ felsõbbséget mindig Isten jó eszközének. S nem
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segíthetnek nekünk azok a teológusok sem, akik az elsõ világháborúba belépõ
német császárt üdvözölték, vagy akik késõbb a hidegháborút, a vele járó fegy-
verkezést és az elrettentés politikáját igazolták. A „kortárs” jelzõ azokra utal,
akik túl sok erõszak által okozott szenvedést láttak ahhoz, hogy az erõszak
mellett felhozott érveket elfogadják, és hiszik, hogy az erõszak elkerülhetõ. A
„kortárs” nem statisztikai többségre utal, amelyet egy ma általános „korszel-
lem” hatna át (kérdés az is, hogy van-e egyáltalán ilyen korszellem, s nem ma
is, ahogyan régen, egymással vetélkedõ szellemiségek között élünk-e), hanem
azokra a talán kevesekre, akik olyan új utakat keresnek, amelyek korábban
szinte lehetetlennek látszottak.

Teológus

Helyi háborúktól hangos, és a békeidõben  az utcán, a munkahelyen vagy akár
a családi körben  megjelenõ erõszak iránt egyre nagyobb figyelmet tanúsító ko-
runkban sokan sokféle szempontból vizsgálják az erõszak problémáját és az
erõszak elkerülésének lehetõségét. A lélektani, szociológiai, politikai és kultúr-
antropológiai megközelítések sok fontos részletre világítanak rá. Hozzá tud-e
ehhez tenni valamit a teológus? Meg tud-e szólalni úgy, hogy tanúságtétele ne
elszigetelt kísérlet maradjon, amit csak a hozzá hasonló teológusok értenek
meg, hanem kölcsönösen megtermékenyítõ kapcsolatban álljon a többiek értel-
mezõ kísérleteivel? S hozzá tud-e tenni a teológus az erõszak és erõszaknélkü-
liség megvilágításának kísérletéhez valamit, amit mások nem mondhatnak el?

Párbeszéd

Kimondhatja-e bármelyik teológus ebben a kérdésben az utolsó szót? Marad-
hat-e az olvasó csupán olvasó? Egy gondolatmenet akkor éri el a célját, ha vá-
laszt hív elõ. A válasz lehet a gondolkodás megváltozása, vagy akár a cselekvés
(mindkettõ minõségileg különbözik a puszta gondolatmenettõl), ami pedig az
olvasó saját, értékes hozzájárulása. S a válasz lehet kritika is, amire minden
gondolkodó, minden teológus rászorul. Mert most még mindannyian tükör ál-
tal, homályosan látunk (1Kor 13,12), szükségünk van egymás támogató és kri-
tikus visszajelzéseire, hogy a homály ne sûrûsödjön bennünk és körülöttünk.
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A kortárs teológus

Választott beszélgetõpartnerünk Walter Wink amerikai teológus, az Auburn
Theological Seminary (New York) bibliaértelmezéssel foglalkozó professzora.
Gyülekezeti lelkészként végzett szolgálatát követõen  ma már több, mint har-
minc éve  kutat és tanít. Kettõs érdeklõdés vezeti: a Biblia fényében igyekszik
megérteni az erõszak mûködésének elvét és az erõszakkal szembeni erõszak-
mentes ellenállás lehetõségeit. Míg a Biblia nyelvének és beszédmódjának le-
hetõ legpontosabb értelmét kutatta, szombatévei során Latin-Amerikába és
Dél-Afrikába utazott, hogy személyesen élhesse át, milyen hatást gyakorol az
erõszak és hogyan lehet rá keresztény módon válaszolni. E párhuzamos kuta-
tás eredményeit „hatalom-trilógiájában” összegezte, s több rövidebb munká-
ban foglalkozott az erõszak leleplezõ átvilágításával és az erõszakkal szembeni
ellenállás gyakorlatával. Az alábbiakban röviden összefoglalom gondolat-
menete fõ csomópontjait.

Integrált világszemlélet

A világ számunkra olyan, amilyennek látjuk,  s hogy lássuk mi is, amit Wink lát,
meg kell ismerkednünk azzal a világszemlélettel, amelynek perspektívájában
egy képbe foglalja össze a mitikus nyelven elmondott bibliai tanúságtételt és az
erõszak hétköznapi tapasztalatát. Wink négy lehetséges  és széles körben alkal-
mazott  világszemlélettel szemben mutat rá az úgynevezett integrált világszem-
léletre, amely lehetõvé teszi a fenti együttes látást. 

Az antik világszemlélet szerint – ez határozza meg a Biblia nyelvét is – minden
földi dolognak megvan a mennyei megfelelõje, és minden mennyeinek a földi
párja. A spiritualista világszemlélet csak a szellemi létezõket tekinti valóságnak,
az anyagról pedig csak mint átmeneti rosszról tud: számára az anyagi világ lét-
rejötte egyszersmind a világ bûnbeesése, bukása. A materialista világszemlélet,
éppen ellenkezõleg, csak az anyagot tekinti valóságnak, a szellemieket nem ké-
pes érzékelni. Wink elmondja, hogy az amerikai kultúra a kereszténység for-
mális jelenléte ellenére praktikusan materialista, és sokan még mindig ezt a
szemléletet nevezik „tudományos” világnézetnek. A gyakorlati materialista
szemlélettel szembeni keresztény alternatívát Wink teológiai világszemléletnek
nevezi. Az elnevezés arra a félresikerült kísérletre utal, amely a materialista re-
dukcióval szemben fenntartja a természetfeletti dimenzió létezését, de úgy,
hogy nem látja és nem is nagyon hiszi, hogy anyagi és szellemi, menny és föld
egymással kapcsolatban állnak. A tudomány és a hit illetékességének kate-
gorikus megkülönböztetése vagy az evangélium és a politika érvényének, esz-
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közeinek gondos elkülönítése jól ismert tünetei annak, hogy milyen széles kör-
ben hódít ez a szemlélet ma is.

Az integrált világszemlélet viszont minden dologban, jelenségben és élõben a
szellemi és az anyagi dimenzió elválaszthatatlan együttesét látja mint egyazon
valóság belsõ és külsõ aspektusát. Az integrált szemlélet megõrzi az antik
szemlélet azon értékét, amely tud szellemiek és anyagiak összetartozásáról, de
túllép az antik szemléletnek azon a korlátján, amely szerint ég és föld, szellem
és anyag egymástól térben elkülönülnek. Az integrált világszemlélet tette lehe-
tõvé Wink számára, hogy komolyan vegye a Biblia beszédmódját és összekösse
a bibliai tanúságtételt a hétköznapi tapasztalatokkal.

A Hatalmak

A Biblia  mitikus nyelven  angyalokról, démonokról, uralmakról és fejedelem-
ségekrõl, királyi székekrõl, Sátánról és istenekrõl, az egek erõirõl és a világ ele-
meirõl beszél. Wink ezeket a mitikus kifejezésekkel jelölt valóságokat összefog-
laló névvel Hatalmaknak (Powers) nevezi. Minden Hatalomnak van látható és
láthatatlan, spirituális és anyagi dimenziója, szükséges is, hogy osztozzon a va-
lóság mindkét aspektusában. A mitikus nyelven leírt Hatalmakról azt gondol-
nánk, hogy egy tõlünk távoli világhoz tartoznak (ami talán nem is létezik);
Wink viszont hangsúlyozza, hogy a Hatalmak legegyszerûbb, leghétköznapibb
valóságunkat határozzák meg. A Hatalmak jelen vannak dolgokban és élõlé-
nyekben, intézményekben és szervezetekben, a reklámban, a tömegkultúrában,
az értelmiségnevelés szempontjaiban, a teológiában, jelenségekben, mozgal-
makban, szellemi áramlatokban, gondolkodásmódokban. Mindez hétköznapi
tapasztalatokra reflektáló nyelvünkben is sokféleképpen megjelenik: beszélünk
egy ember aurájáról vagy kisugárzásáról, egy hely szellemérõl, egy közösség
szellemiségérõl, egy iskola jó vagy rossz hangulatáról, beszélünk a történelem
fényes fordulatairól és zsákutcáiról, csupa olyasmirõl, amelyek valamilyen
anyagi valósághoz kötõdnek, de szellemi természetûek is. Ezek a tapasztalatok
hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy a Biblia mitikus nyelvén elmondott
üzenetet megérthessük, s megfordítva, ha komolyabban figyelünk a mitikus
nyelven megszólaló tartalomra, többet megláthatunk a hétköznapjainkat, min-
ket magunkat is formáló szellemi valóságból.

A Hatalmak a teremtett világhoz tartoznak, s mint a világ minden elemérõl,
róluk is elmondható a hármas kijelentés: a Hatalmak jók; a Hatalmak elbuktak;
a Hatalmak megváltásra szorulnak. Mindhárom kijelentés minden Hatalomra
egyszerre igaz, közülük bármelyiknek a figyelmen kívül hagyása a Hatalom
természetének és helyzetének a félreismeréséhez vezet. Vegyük például egy in-
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tézmény, bármelyik állam Munkaügyi Minisztériumának szellemét. A Minisz-
térium jó, hiszen a munkavállalók számára fenntart egy bizonyos rendet  kon-
zervatív megközelítés ezt emelné ki. A Minisztérium ugyanakkor bûnös, hi-
szen jóval kevesebbet tesz, mint amit tennie kellene – mondanák a radikálisok.
A Minisztérium mint megváltásra szoruló intézmény viszont sokat javulhat ad-
dig is, amíg Isten megteremti az új eget és az új földet – teszi hozzá a reformer
szemlélet. A keresztény megközelítés pedig, amely ismeri a hármas kijelentést,
az adott Minisztérium megítélésében igyekszik együtt tartani mind a konzer-
vatív, mind a radikális, mind a reformer megközelítést.

A bukott, bûnös Hatalmak rendszerré szervezõdhetnek, s ezt a szövevényes
hálózatot Wink Uralkodó Rendszernek (Domination System) nevezi. Az Ural-
kodó Rendszer mindenütt jelenvaló és szorongató hatalmát a legnyilvánvalóbb
formában a diktatúrának alávetett ember éli át: George Orwell „Nagy Testvér”-
je szüntelenül figyel téged, és semmit nem tehetsz akarata ellenére. A hivatal, a
szomszéd, sõt talán még a családtag is ugyanannak a gonosz hatalomnak az
eszköze. De az Uralkodó Rendszer hatalmát ismerik a demokráciák polgárai is:
akik a szegénység lejtõjére kerültek; akik, ha képességeiket ki akarják bonta-
koztatni, akadályok elé kerülnek; a családon belüli erõszak elnémult áldozatai;
az engedelmességre szoktatott és a saját hangjukat már nem is ismerõ diákok;
a Vezért feltétlen odaadással szolgáló pártkatonák és a pártkatonáknak kiszol-
gáltatottak tömegei. Õk mind pontosan tudják, hogy nem csupán anyagi kény-
szerek, egy vagy több erõs akaratú ember személyes hatalma vagy a maguk
személyes gyengesége, nem csupán „test és vér” (Ef 6,12), ahogyan Pál apostol
mondja, hanem ezeknél nagyobb és szervezettebb hatalom tartja õket rabság-
ban. Az Uralkodó Rendszer, amit a Biblia bûnnek, halálnak, gonosznak nevez,
bennem ugyanúgy jelen van, mint körülöttem. Az Uralkodó Rendszer ideoló-
giája és eszköze pedig az erõszak.

A megváltó erõszak mítosza

Régebbi, mint az õsi mítoszok, és szélesebb körben elfogadott, mint bármely
közhelyes igazság: az erõszak megoldja a problémákat, helyreállítja a rendet,
megóvja a békét, megment a káosztól és a pusztulástól. A babiloni teremtésmí-
tosz szerint Marduk megölte és feldarabolta a káoszt szimbolizáló Tiamatot,
hogy testrészeibõl megteremtse a világot: a rendet, a kozmoszt az erõszak ala-
pozta meg. Az erõszak alapvetõ tény, amely megelõzi a teremtést. A bibliai te-
remtéstörténet ezzel az üzenettel is vitatkozik, amikor a teremtést Isten akara-
ta szerint jónak nevezi, a rossz és az erõszak elterjedését pedig a teremtmény
szabad döntésével hozza összefüggésbe: a Szentírás szerint az erõszak tehát
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nem teremtés elõtti, primordiális tény. A megváltó erõszak mítosza mégis min-
dennapi döntéseink irányító és értelemadó tényezõje maradt. 

Nem szabad most kizárólag arra gondolnunk, hogy sokan hisznek ma is a
háborúban mint a problémákat megoldó eszközben, vagy a halálbüntetés elret-
tentõ hatásában. Ezek ritka, szélsõséges helyzetek, amelyek csak mindennapi
életünk perifériáján, esetleg pusztán elvi vitákban jelennek meg. Sokkal élet-
szerûbb és nehezebb is szembesülni azzal a kérdéssel, például szülõknek és ta-
nároknak, hogy hiszünk-e abban, hogy a gyerekek rendre szoktatásában he-
lyes, alkalmas eszköz-e az erõszak? Az erõszak természetesen nemcsak a verést
jelenti itt, hanem a lelki kényszer kifinomult formáit is, a másikat sarokba szo-
rító szavakat és tekinteteket, a kisebb – és ezért kiszolgáltatottabb – „felebarát”
tudatos semmibevételét, a tervszerûen alkalmazott szeretetmegvonást, ami
különösen egy kisgyermek számára  alkalmasint sokkal rémisztõbb lehet, mint
egy kiadós verés. Vagy kérdezzük meg magunkat arról, hogy miért fogyasztjuk
ismételten a tömegkultúra azon termékeit, rajzfilmeket, westerneket, akciófil-
meket, amelyek arról szólnak, hogy megjelenik a Rossz, aki fenyegeti a békés
és jóravaló emberek életét, majd szembeszáll vele a Jó, hosszú harc árán elpusz-
títja a Rosszat, hogy végül fogadja a megmentettek – és a nézõk – háláját? Miért
érezzük ilyenkor, hogy ismét megtörtént, aminek meg kell történnie? Vagy mi
táplálja azt a széles körben érzékelhetõ közhangulatot, hogy az a komoly és fe-
lelõs vezetõ, aki adott esetben nem fél alkalmazni a kényszert és az erõszakot?
Ezeknek a kérdéseknek a tükre megmutathatja, hogy milyen mélyen gyökere-
zik bennünk is a megváltó erõszak õsi-új mítoszába vetett hit: kezdetben volt
az erõszak, és ahhoz, hogy rendezett világunk fennmaradjon, újra meg újra az
erõszak eszközéhez kell nyúlnunk.

Jézus és az Uralkodó Rendszer

A Názáreti Jézus szavaiban és tetteiben annak mutatkozik, aki gyökeresen elu-
tasítja az Uralkodó Rendszer mûködési elvét és akár a legapróbb részletekben
megjelenõ gyakorlatát. A szinoptikus evangélisták feljegyzik, hogy egy alkalom-
mal, amikor a tanítványok arról vitatkoztak, hogy ki közöttük a legnagyobb, Jé-
zus így felelt nekik: „A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá
hajtják õket, jótevõknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, ha-
nem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet,
olyan legyen, mint aki szolgál.” (Lk 22,25–26) János evangélista elmondja, hogy
Jézus, röviddel elfogatása elõtt, megmosta tanítványai lábát (Jn 13,1–20). Ezek
a szavak és gesztusok Jézusnak az Uralkodó Rendszerrel szembenálló prog-
ramját a legegyszerûbben foglalják össze, de ha kiemeljük õket Jézus szavainak
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és tetteinek szélesebb környezetébõl, és kritika nélkül átültetjük azokat a ma-
gunk környezetébe, amely az Uralkodó Rendszer szellemében mûködik, akkor
ezek a szavak és gesztusok egy lakáj reflexeit igazolhatják, és a mindenkori ha-
talmon lévõk kritikátlan kiszolgálására kényszeríthetnek – Jézus nevében!
Szükséges tehát röviden áttekintenünk Jézus világának és társadalmának azo-
kat a területeit, amelyekre nézve félreérthetetlenül megmutatta, hogy mit jelent
a destruktív Uralkodó Rendszerrel szembeni ellenállás.

EGYENLÕSÉG
Nemcsak szellemi, spirituális vagy vallásos értelemben, hanem anyagi, gazda-
sági értelemben is. Jézus boldognak mondja a szegényeket, és ismételten javaik
megosztására biztatja a gazdagokat. „Nem szolgálhattok Istennek és a mam-
monnak.” (Mt 6,24)

NÕK ÉS GYERMEKEK
Szemben a kor  férfiak által kialakított és uralt  felfogásával, Jézus szerint Isten
a nõket és a gyermekeket ugyanúgy felruházza a teremtmény méltóságával,
mint a „teremtés koronáit”. Jézus észreveszi a gyermekeket, sõt például állítja
õket. Nyilvános helyen megszólít  akár rossz hírû  nõket is. Jézusnak a patriar-
chális elõítéleteket megkérdõjelezõ szemléletét a legdrámaibb módon talán a
tizennyolc éve görnyedt asszony szombati meggyógyításának történetében is-
merhetjük meg (Lk 13,10–17). A zsinagógában középre állítja, megszólítja, meg-
érinti, „Ábrahám lányának” nevezi, érzékeltetve, hogy nem férje révén, hanem
a maga jogán részese a szövetségnek, betegségérõl pedig nem mint Isten bünte-
tésérõl, hanem mint a Sátán fogságáról beszél, közvetlenül utalva ezzel az Ural-
kodó Rendszer rabságából való megszabadítására. Így kapta vissza az a szom-
bati nap is eredeti értelmét, így lett Isten szabadításának az ünnepe.

TISZTASÁG ÉS SZENTSÉG
A Jézus korabeli zsidó vallás szerint a tisztaság és a szentség a bûnös világtól el-
különült igazak ékessége és kiváltsága. Szigorú és részletezõ szabályok szerint
állapította meg, hogy ki tekinthetõ tisztának, a szabályok alkalmazásával pedig
érték- és rangkülönbséget jelentett ki mind Isten elõtt, mind az emberek között.
A rangkülönbségen alapuló hierarchia az Uralkodó Rendszer lényegi eleme. Jé-
zus kettõs módon támadott a tisztaság és szentség alapján történõ elkülönülés
politikájára. Kijelentette, hogy valakinek a tisztasága nem a külsõ szabályok be-
tartásától, hanem egyedül az Isten által megtisztított szívétõl függ; azzal pedig,
hogy látványosan közösséget vállalt a „tisztátalanokkal”, a bûnösökkel, a vám-
szedõkkel és a szegényekkel (akik nem tudták megfizetni a templomadót), meg-
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kérdõjelezte a rangkülönbség jogosságát, ezen keresztül pedig az Uralkodó
Rendszer logikáját.

A CSALÁD
Jézus korában az Uralkodó Rendszer szabályainak ismeretére és az irántuk való
feltétlen tiszteletre való felkészítés és nevelés legfontosabb terepe a család. A nõ
– és természetesen a gyermek – csak mint családtag kaphatott helyet a nagyobb
közösségben, a családon belül pedig ki volt szolgáltatva a férfi családfõ kényé-
nek-kedvének. Ha feleségével nem volt megelégedve, a férj komoly magyará-
zat nélkül válólevelet adhatott asszonyának, megfosztva õt ezzel az elemi lét-
biztonságtól. Ha valaki szembefordult az Uralkodó Rendszerrel, legelõször
családtagjai ellenállásával találhatta magát szemben: „akkor majd testvér a test-
vérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen...”
(Mk 13,12). A vér szerinti és erõszakon alapuló családdal szemben Jézus meg-
hirdette az új család lehetõségét: „aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivé-
rem, nõvérem és az én anyám” (Mk 3,35). Természetesen a család is, mint min-
den teremtett Hatalom, egyszerre jó, bukott és megváltásra szoruló: Jézus nem
a jónak teremtett és romlottságukban sem reménytelen vér szerinti kötelékek-
kel szállt szembe, hanem azzal a családmodellel, amely kritika nélkül és aktív
engedelmességgel szolgálja az Uralkodó Rendszert.

A TÖRVÉNY
Teremtésétõl fogva ugyancsak jó (Róm 7,12), de válhat a bûn és az erõszak hor-
dozó eszközévé is. Ez a kettõsség tükrözõdik Jézusnak a törvényhez való viszo-
nyában: nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. A gaz-
dag ifjúval való beszélgetésben megerõsíti a két nagy parancsolatot, ugyanak-
kor nem habozik megszegni a törvény tételes elõírásait, ha azok az Uralkodó
Rendszert szolgálják.

A KULTIKUS ÁLDOZAT
Szintén lehetne az Isten iránti szeretet kifejezése, az Uralkodó Rendszeren belül
viszont a másik embertõl elidegenítõ, így az Istennek is hátat fordító vallásos-
ság forrásává és ellenõrzõ eszközévé vált. Jézus újra meg újra alárendelte az ál-
dozatot a másik iránti szeretet lehetõségének („irgalmasságot akarok, nem ál-
dozatot”), hogy helyreállítsa az áldozat istenadta helyét; Kajafás pedig éppen
az áldozati hely, a templom védelme érdekében jutott arra a döntésre, hogy Jé-
zusnak meg kell halnia.

Ezek tehát azok a területek, amelyeken Jézus szembe került az Uralkodó
Rendszerrel. S most lássuk, hogyan vette fel a harcot.
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Jézus és a megváltó erõszak mítosza

Nyilvános mûködése kezdetén Jézus hadat üzent az Uralkodó Rendszerré szer-
vezõdött Bukott Hatalmaknak. Megkísértésekor elutasította a Sátán békeaján-
latát, a názáreti zsinagógában pedig nyíltan meghirdette programját: evangéli-
um a szegényeknek, szabadulás a foglyoknak, látás a vakoknak és gyógyulás
azoknak a megkínzottaknak, akiket meggyötört az Uralkodó Rendszer (Lk
4,14–21). Jézus pontosan tudta, hogy az Uralkodó Rendszer forrása, eszköze és
igazoló ideológiája az erõszak értelmébe vetett hit, ha tehát harcot kezd a Rend-
szer ellen, nem élhet az erõszak eszközével, nem használhatja azt, amit elítél,
hogy nehogy végül önmaga is azzá legyen, ami ellen felvette a küzdelmet. Bol-
dogok a szelídek és a békét teremtõk – hirdette (Mt 5,3–12), tanítványait vissza-
tartotta az erõszakos ítélettõl (Lk 9,55–56), Péterrel eltetette a kardját, s végül
nem hívta segítségül a légiónyi angyalt, hogy megmentsék a keresztrõl (Mt
26,52–53). Az Ellenfél ugyanakkor az erõszak egyre nyíltabb eszközeivel élt,
amely végül elfogatásához, megveretéséhez, keresztre feszítéséhez vezetett. Az
Uralkodó Rendszer látszólag  könnyû  gyõzelmet aratott, valójában viszont
egyre nyilvánvalóbban leleplezte önmagát. Ártatlanul vállalt halálával Jézus
„lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszé-
gyenítette õket, (...) diadalmaskodott rajtuk” (Kol 2,15). 

Jézusnak az erõszakkal szembeni harca a zsidó vallásosságon belül egy má-
sik fontos összefüggésben is üzenetet hordoz: azért vállalta az erõszakos halált,
hogy leleplezze a bûnbakképzés mechanizmusát, és véget vessen annak a kény-
szernek, amely újra meg újra bûnbakokat nevez meg és pusztít el. 

A bûnbakképzés mechanizmusa kulcsszerepet kapott Izrael népének életé-
ben (ahogyan, tegyük hozzá, nagy szerepe volt és van más népek életében is):
ennek segítségével osztották szét, hárították el és végül kezelték azt a saját erõ-
szakot, amivel nem tudtak szembenézni, s amit nem akartak tudomásul venni.
Az erõszak egyik részét Istenre vetítették rá, s megformálták egy olyan isten ké-
pét, aki véres bosszút áll az engedetleneken, s ebbe a bosszúba belevonja a hoz-
zá hûségeseket is; másik részét pedig az áldozati kultusz keretén belül a bûn-
bak felé fordították, akinek el kellett szenvednie a haragvó isten által kirótt
büntetést. Az erõszak kivetítése és áthárítása természetesen nem hozhatott
megoldást, hiszen az erõszakot nem ott próbálták kezelni, ahol megtermett, sa-
ját magukban: a bûnbaknak újra meg újra meg kellett fizetnie a haragvó isten
elõtt a nép vétkéért, a megváltó erõszak el nem múló mítoszának szellemében. 

Izrael vallási hagyományában a bûnbak olyannyira központi szerepet ka-
pott, hogy Jézus sorsát e szerint a modell szerint értelmezte ellenfél és követõ
egyaránt. A bûnbakot ismerte fel benne Kajafás, amikor azt mondta, hogy „jobb
nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép el-
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vesszen” (Jn 11,50), és az elsõ keresztények is, amikor a Fájdalmak Férfiáról
szóló ézsaiási próféciát: „õ bûnhõdött, hogy nekünk békességünk legyen” (Ézs
53,5) Jézus halálára vonatkoztatták. A súlyos igazság az, hogy nemcsak Kajafás
szavaiban, hanem a korai keresztény értelmezésben is az Uralkodó Rendszer
logikája tükrözõdik: hiszen azzal, hogy az értelmezés Jézust az utolsó bûnbak
szerepébe állította, megerõsítette a bûnbak szerepét és a bûnbakképzés mecha-
nizmusát is. Eszerint az értelmezés szerint helyes, hogy Jézus bûnbakként halt
meg értünk, Isten akarta Jézus áldozati halálát, ezen az úton tudott minket Is-
ten megmenteni. Az erõszak, mely Jézus ellen fordult, megváltó erõszakká lett,
hogy újra gyõzzön a megváltó erõszak mítosza.

Az evangéliumok elbeszélései viszont ellenállnak ennek az értelmezésnek.
Jézust kezdettõl, már születésétõl fogva kettõs perspektívában mutatják be: õ
az, aki közösséget vállal az erõszak áldozataival, és õ az is, akiben Isten akarata,
szándéka, szeretete és igéje megtestesül. Jézus szenvedése az erõszakot – ez egy-
szer  sokkal világosabban, mint azelõtt bármikor – az áldozat, az áldozatok pers-
pektívájából leplezi le, egyúttal megmutatja, hogy az erõszak, amit ellenfelek és
követõk egyaránt a bûnbakképzés mechanizmusa szerint elhárítottak maguk-
tól, és – ugyancsak ezen mechanizmus logikája szerint – Isten akarata szerinti
megoldásként könyveltek el, tehát a Jézussal szemben felvonuló erõszak magá-
ra Istenre támad rá. Ez az a pont, ez az a pillanat, amikor az erõszak leleplezõ-
dik, s annak mutatja magát, ami: egyszerû gyilkosság. A Jézusban szenvedõ Is-
ten keresztjének tövében összetörik az erõszakot elhárító minden kényelmes
hazugság: az is, hogy erre Isten haragja miatt van szükség, az is, hogy ez Isten-
nek tetszik, s az is, hogy helyettem valaki más már meg is oldotta az életem
nagy kérdését, hiszen a bûnbak messzire szaladt az én erõszakom terhével. A
szenvedõ Isten keresztjének tövében meghal az erõszak kultikus eltüntetésének
minden lehetõsége, s rá kell döbbennem, hogy Isten a Bukott Hatalmak által
gerjesztett erõszak miatt szenved, amiben szervesen és cselekvõen jelen van az
én személyes erõszakom is. Minden ezzel a felismeréssel kezdõdik. A kereszt
tövében kapott békesség (2Kor 5,18) a továbbiakban nem választható el az erõ-
szak következetes elutasításától: azt az erõszakot utasítom el, amivel egykor Is-
tennek szenvedést okoztam és amivel ezután is szenvedést okoznék. Ugyanígy
a békesség nem választható el  a megváltó erõszak mítoszának tagadása útján  az
Uralkodó Rendszerben tömörülõ Bukott Hatalmak elleni kitartó harctól sem.
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Jézus „harmadik útja”: az aktív, erõszakmentes ellenállás

Már akkor, amikor az elsõ keresztények Jézus halálát a bûnbak szerepe és kül-
detése szellemében értelmezték – azaz azt a tényt, hogy Jézus vállalta az erõ-
szakos halált azért, hogy leleplezze az erõszakot, azzal a magyarázattal helyet-
tesítették, hogy Isten akarta Jézus áldozati halálát – elindult a teológiai gondol-
kodás fejlõdésének egy folyamata, amiben egyre nehezebben kapott értelmet
Jézusnak az Uralkodó Rendszerrel vívott harca. Az elsõ lépésben a szenvedõ
Jézusban a Hatalmak erõszakának áldozatul esõ  Isten egyszersmind a Jézus ál-
dozatát helyeslõ és elfogadó Istenné is lett. Ennek az Istennek a szemszögében
Jézus egyre kevésbé az a Valaki, aki vállalta, hogy elszenvedje az erõszakot,
hogy leleplezze az Uralkodó Rendszerben szövetséges Bukott Hatalmakat, ha-
nem az a Valaki, aki kész és képes arra, hogy Istennek értünk hatékony áldoza-
tot ajánljon fel. A változó perspektívában egyre kevésbé voltak értelmezhetõek
a Bukott Hatalmak és az általuk gyakorolt erõszak, s Jézus halála egyre inkább
egy Istenen belüli tranzakcióvá vált: a haragvó Isten elfogadja a megváltó Isten
áldozatát, hogy nekünk ne kelljen elpusztulnunk. Az erõszak, amellyel Jézus
szembeszállt, hogy halála árán leleplezze, minket pedig az ellene való harcra
indítson, eltûnt a metafizikus megváltás-értelmezés útvesztõjében. A rejtõzkö-
dõ erõszak újra akadály nélkül gyilkolhat, ez a teológia vele szemben eszközte-
len. Ez a teológiai fordulat nyitotta meg azt a lehetõséget, amely a történelem
folyamán ismételten megvalósult: ahol az Uralkodó Rendszer „elismeri”, befogad-
ja, önmagába szervesíti a kereszténységet – ahogyan ez elõször Nagy Konstan-
tin római császár hallatlanul jó stratégiai érzéket eláruló döntése révén történt
meg – ott a kereszténység – Jézus nevében – passzívan eltûri, sõt igen gyakran
aktív részvételével támogatja is azt az erõszakot, aminek leleplezéséért Jézus
vállalta a halált. Itt a harc – szükségszerûen – többé már nem az Uralkodó Rend-
szer által gyakorolt erõszak ellen folyik, hanem azok ellen, akik az evangéliu-
mok Jézusához hûségesen az aktív erõszakmentes ellenállás lehetõségeit keresik.

A kétezer éves kereszténység története során, döntõen a fent vázolt teológiai
fordulatnak köszönhetõen, az erõszakkal szemben két út látszott járhatónak:
vagy passzívan eltûröm az erõszakot, s vállalom az áldozat szerepét, vagy pedig
ellenállok, s az erõszakra erõszakkal válaszolok. Hol az egyik, hol a másik lehe-
tõséget tartották „keresztényibbnek”, s természetesen mindig rengeteg vitával
és belsõ küzdelemmel járt akár az egyik, akár a másik út választása, azt viszont
kevesen vették észre, hogy mindkét hozzáállás az erõszak pozícióit erõsítette.
Nemcsak az erõszakos válasz, amely újabb áldozatokkal járt, hanem az önkéntes
áldozattá válás is, amely a maga módján szintén azt igazolta, hogy az erõszak mû-
ködik, az erõszakos eszközökkel el lehet érni  sötét  célokat. A passzív elfogadás
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vagy az erõszakos ellenállás alternatívája annyira kizárólagosnak látszik, hogy –
az evangéliumokra való kitartó figyelem révén – újra fel kell fedeznünk Jézus útját.

Jézus útját, az aktív erõszakmentesség lehetõségét Walter Wink harmadik
útnak nevezi, amely elkerüli a passzív belenyugvás és az erõszakos ellenállás
csapdáját egyaránt. Kiemeli, hogy Jézus ezt az utat nemcsak a maga nevében
járta az erõszak elleni küzdelem magányos harcosaként, hanem erre a harcra
tanította, nevelte, képezte követõit is. A Hegyi Beszéd három példagesztusát, a
másik arc odatartását, a felsõruha átengedését és a második mérföld vállalását
(Mt 5,38–42) olyan cselekvési modellekként értelmezi, amelyek révén az áldo-
zat szerepére kijelölt személy átveheti a kezdeményezést, kizökkentheti szere-
pébõl a rutinos erõszakoskodót és visszaverheti a támadást. Úgy gyõzhet, hogy
közben nem válik erõszakossá, úgy hárítja el a támadást, hogy közben nem az
ellenfelét szorongatja meg vagy teszi semmivé, hanem magára az erõszakra
mér csapást. Mivel elsõsorban nem magát védi – a passzív belenyugvás vagy
az erõszakos ellenállás útján koncentrálna elsõsorban az önvédelemre –, hanem
fõ célja az erõszak leleplezése és legyõzése, õt magát végül felõrölhetik az erõ-
szak kerekei – amint ez a Názáreti Jézussal is történt –, halálával mégsem az erõ-
szakot erõsíti, hanem az aktív erõszakmentes ellenállás útjára segít  másokat.
Elég most Mahatma Gandhi, Martin Luther King és Oscar Romero példájára
utalnunk, hogy testet is kapjon az, ami talán csak elvi lehetõségnek látszik. 

� Igaza lehet Walter Winknek abban, hogy a bosszúálló és jóvátételt követelõ Istennek
mind a Bibliában, mind a késõbbi teológiai reflexiókban megjelenõ képe tévedés,
az emberi erõszak ki- és rávetítésének következménye? Nem az történik inkább,
hogy a mi erõszakmentes világ iránti vágyainkat vetítjük rá Istenre, és alkotunk meg
magunknak egy olyan Istent, aki ahelyett, hogy az erõszak eszközével élne, maga
is harcol az erõszak ellen?

� Az erõszakmentesség lehetõségének képviselõi nem javíthatatlan utópisták? Nem
arról szól a világ, s benne a kétezer éves kereszténység története is, hogy az erõszak
elkerülhetetlen mindaddig, amíg Isten el nem hozza az új eget és az új földet?

� Mivel járna számunkra, ha mindennapi életünk jellemzõ konfliktusaiban élve meg-
próbálnánk az aktív erõszakmentesség útját gyakorolni? Hogyan változnának meg
emberi kapcsolataink, társadalmi helyzetünk és megítélésünk? Hogyan változna
meg az önmagunkról és a másikról, talán ellenségeinkrõl alkotott képünk? Hogyan
változna meg szemléletünk, gondolkodásmódunk, teológiánk?

� Lehetséges-e, hogy az elsõ és a második kérdésre másként válaszolnánk, ha már
megpróbáltunk a harmadik kérdésre is válaszolni?
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A felszabadításteológia jelensége
és jelentõsége

Kettõs tendencia jellemzi ma a nyugati társadalmak többségét: egyfelõl az egy-
re erõsödõ szekularizáció, melyet ki-ki a saját bõrén tapasztalhat, másfelõl pe-
dig fokozódó spirituális éhség, nyitottság a legkülönbözõbb lelki tartalmakat
közvetítõ irodalom, összejövetelek, rendezvények, intézmények felé.1 Hogyan
lehetséges mégis, e kettõs tendencia jelenléte mellett, hogy a történelmi egyhá-
zak mindebbõl csupán a szekularizáció negatív hatásait észlelik? Vajon a lelki
tartalmak és útmutatás után kutató kortársaink többsége miért nem tartja kom-
petensnek a történelmi egyházakat?2 Miért és honnan ered ez a kiábrándultság? 

Dorothee Sölle német teológusnõ (1929–2003) – a probléma legmélyebb oka-
it megsejtve – felteszi a kérdést: vajon a nyugati egyházakban általánosan megfigyel-
hetõ spirituális válságot nem a liberális teológia Bibliához való viszonya okozta?3 Ah-
hoz, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk, elõször át kell tekintenünk röviden a 16.
századi reformáció nyomán létrejött teológiatörténeti változásokat. E folyamat-
ba illeszkedik bele a felszabadításteológia, amelynek leglényegesebb jellemzõit
igyekeztem összefoglalni. Végül pedig eme új teológiai irányzat és gondolko-
dásmód jelentõségét próbáljuk megérteni.
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1 V. ö. Douglass, K.: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövõjérõl. Kálvin János Kiadó. Budapest. 2002.
83–86. o. 
2 Douglass tétele ezzel kapcsolatban: „A 21. század embere messzemenõen nyitott a vallási kérdé-
sek elõtt. Kérdéseire azonban nem az egyházban keresi a válaszokat.” I. m. 83. o.
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A reformációtól a felszabadításteológiáig

A 16. században lezajlott reformáció folyamata sok szempontból változást ho-
zott az egyház életében, amelyeket összefoglalóan vallási megújulásként nevez-
hetünk. Ezt követõen körülbelül a felvilágosodásig tartott az az idõszak, ame-
lyet protestáns ortodoxia néven szoktunk említeni, és amelynek egyes hajtásai
máig élõk maradtak. A reformátori szellemû megújulás után ez az idõszak a
tulajdonképpeni konszolidációt jelentette. Legfontosabb jellemzõi közé tartozik 
– a Szentírás abszolút tekintélyének hangsúlyozása,
– a Szentírás Szentlélektõl ihletett volta (verbális inspiráció), 
– a Biblia szó szerinti értelmezése,
– a dogmatikai gondolkodásmód.

A Biblia tekintélye és ihletett volta ebben az összefüggésben azt is jelenti,
hogy ebben az írott kinyilatkoztatásban az örökkévaló és változatlan Isten sza-
va szólal meg, az idõk folyamán végbement változásokra való tekintet nélkül.
A reformáció eltörölte a pápa tekintélyét, szükség volt tehát egy másik tekintély-
re, amely tájékozódási pont, és amibe kapaszkodni lehet. Ezt a funkciót a Szent-
írás abszolút tekintélye kezdte egyre inkább betölteni. Az ortodoxia idõszakában
a statikus elemekhez való ragaszkodás vált jellemzõvé, így a tekintély, a hagyo-
mány, az intézmény lett a meghatározó. Luther Márton és az Ágostai hitvallás4

pedig szinte kizárólagos dogmatikai viszonyítási alapnak számítottak.5

A felvilágosodás következtében a 19. század folyamán a liberális teológia meg-
jelenésével és térhódításával jelentõs paradigmaváltás zajlott le. Bibliai kijelen-
tések relativizálódtak, valamint új értelmezést nyertek a történetkritikai kutatá-
sok eredményei alapján. E teológia kiindulási területe Németország volt, alap-
vetõ célja pedig, hogy a keresztény hit ortodox változata és a modern tudás kö-
zötti szakadékot áthidalja.6 A felvilágosodás által elindított folyamat kihívásai-
val szemben eképpen maximálisan sikerült helytállnia. A természettudomá-
nyos gondolkodás fejlõdése megkövetelte az ortodox teológiai dogmarendszer
alapvetõ újragondolását. A történetkritikai és vallástörténeti iskolák elterjedése
és népszerûvé válása nyomán azonban minden megrendült. A Szentírás abszo-
lút tekintélye helyett most már a tudomány tekintélye és az intellektuális megkö-
zelítés vált meghatározóvá. Sokak számára a liberális teológia vívmányai és
bibliaértelmezése vált megdönthetetlen igazsággá, amilyenek egykor az orto-
doxia igazságai és kijelentései voltak. Ezért a 20. században, különösen is a
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3 Sölle, D.: Thinking About God. Trinity Press International. Philadelphia. 1990. 32. o.
4 Részletes ismertetés olvasható e hitvallásról Smidéliusz András cikkében.
5 V. ö. Sölle, D.: Thinking About God. Trinity Press International. Philadelphia. 1990. 22–30. o.
6 A hit és tudás problematikájának kérdésérõl Kodácsy-Simon Eszter tanulmányában olvashatunk
bõvebben.
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század második felében sok teológus megfogalmazta azt a kritikát, hogy a tör-
ténetkritikai liberális teológiai módszer és gondolkodás nem képes egy élõ kö-
zösség fennmaradását szolgálni. Ennek eredményeként újabb paradigmaváltás
körvonalai kezdtek kirajzolódni: a liberális teológia helyett egyre inkább kez-
detét vette a felszabadításteológia térhódítása.7 E jelenség kialakulását és legfon-
tosabb jellemzõit tekintjük át az alábbiakban.

A felszabadításteológia fogalmának körülhatárolása 

Maga a „felszabadításteológia” szó 1968-ban8 hangzott el elõször, de fõ témái
már legalább egy évtizede jelen voltak.9 Például VI. Pál pápa 1967. évi, a Popu-
lorum Progressio (Népek fejlõdése) címû enciklikájának központi gondolata az
integrális fejlõdés, amely teljesen azonos a felszabadítás latin-amerikai értelme-
zésével.10 Vagyis az integrális fejlõdés olyan elõrehaladást jelent, amely az egész
emberre és az egész társadalomra kiterjed: anyagi javakra és szellemi, lelki életre
egyaránt.

A medellíni püspöki konferencián, 1968-ban került elõször nyilvános meg-
vitatásra, hogy Dél-Amerikában alapvetõen más kihívásra kell válaszolnia az egy-
háznak, teológiának, mint Európában. Az európai teológia elsõsorban nyugati
teológia, amelynek vitapartnere a felvilágosult, nyugati polgár: a magasan kép-
zett, természettudományos mûveltségû ateista vagy kételkedõ. A latin-ameri-
kai teológiáé ellenben a „tagadott ember”: kizsákmányolt, peremre szorult né-
pek és megvetett kultúrák tagjai. A nyugati kereszténység szorosan összefonó-
dott idegen földrészek leigázásával,11 a leigázott népek gazdasági kihasználásá-
val és kizsákmányolásával.12 A latin-amerikai kereszténység viszont – éppen
ennek következtében – a koloniális függésállapot viszonyai között jött létre. Eb-
ben a sajátos történelmi, társadalmi, kulturális kontextusban a szakadék nem a
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7 V. ö. Sölle, D.: Thinking About God. Trinity Press International. Philadelphia. 1990. 32–40. o.
8 „1968-ban Medellínben (Kolumbia) a latin-amerikai püspöki karok konferenciát szerveztek azzal
a céllal, hogy megvizsgálják azt, hogy az egyházi és latin-amerikai változások a II. Vatikáni Zsinat
fényében hogyan ültethetõk át a gyakorlatba. Gutiérrez szerint azonban az eredeti célkitûzés az
ellentétébe csapott át: inkább a zsinat tanítást vizsgálták a latin-amerikai helyzet fényében” – írja
Nyíri T.: A felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 44–51. o.
9 V. ö. Bosch, D. J.: Transforming Mission – Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books.
Maryknoll. New York. 2002. 403. o.
10 V. ö. Nyíri T.: A felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 44. o.
11 A felszabadításteológia irodalmában mindig a meghódítás vagy leigázás szó szerepel, soha nem
a felfedezés, ahogy azt az európai történetírás szemszögébõl megszoktuk.
12 V. ö. Nyíri T.: A felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 45. o.
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hívõk és nem hívõk között van, hanem az elnyomók és elnyomottak között.13

Teljesen más jellegû kérdésfeltevésrõl van tehát szó a latin-amerikai helyzetben,
amelyre a teológiának felelnie kell. Itt nem az a teológiai kérdés, hogy vajon Is-
ten létezik-e vagy nem, hanem hogy kinek az oldalán áll: az elnyomó vagy az
elnyomott oldalán. Bosch szerint ez a posztmodern kérdés.14 Ugyancsak jól
szemlélteti ezt az alapvetõen eltérõ kontextust Vítor Westhelle15 tanulmánya –
amelynek témája a teremtés teológiája latin-amerikai szempontból –, amikor a
teremtés klasszikus kérdését állítja szembe a latin-amerikai helyzet kihívásával:
„Releváns lehet megkérdezni, hogy miért van valami a semmi helyett. De ez al-
kalmatlan kérdés akkor, amikor nem vagyok képes választ adni arra, hogy mi-
ért a semmi van, ahelyett hogy kenyér lenne az asztalomon.”16

A felszabadításteológia klasszikus definíciója Gustavo Gutiérrez17 szerint,
amelyet híressé vált könyvében18 fogalmaz meg, így hangzik: „A felszabadítás
teológia nem új témája a teológiai reflexiónak, hanem a teológia mûvelésének
új módja. A teológia mint a történelmi gyakorlat kritikus reflexiója felszabadító teoló-
gia, az emberi történelem felszabadító átalakításának teológiája… Ez a teológia
nem áll meg ott, hogy csupán reflektál a világra, hanem megpróbál részese len-
ni annak a folyamatnak, amely átformálja a világot. Ez a teológia – az emberi
méltóság eltiprása elleni tiltakozással, az emberiség legnagyobb részének ki-
fosztása elleni küzdelemmel, felszabadító szeretettel és egy új, igazságos társa-
dalom építésével – nyitott az Isten országának ajándékára.”19

Ez a dél-amerikai térségbõl kiinduló teológia rövid idõ alatt – hiszen alig
több mint harminc éves irányzatról van szó – világszerte elterjedt és különbö-
zõ válfajai alakultak ki. A következõkben ezen irányzatok közös jellemzõit fog-
lalom össze röviden.
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13 Ráadásul ebben a kifacsart helyzetben az elnyomók is kereszténynek vallják magukat.
14 Bosch, D. J.: Transforming Mission – Paradigm Shifts in Theology of Mission. Orbis Books. Mary-
knoll. New York. 2002. 439. o.
15 Vítor Westhelle a chicagoi evangélikus teológia (Lutheran School of Theology at Chicago) rend-
szeres teológiai professzora.
16 “It may not be irrelevant to ask why there is something rather than nothing. But it is an inop-
portune question when I am not able to answer why there is nothing instead of bread on my
table.” Vítor Westhelle: Creation Motifs in the Search for a Vital Space: A Latin American
Perspective. In: Lift Every Voice – Constructing Christian Theologies from the Underside.
Thistlethwaite, S. B. and Engel, M. P. (editors). Harper San Francisco. New York. 1990. 131. o.
17 Világhírû mai teológus, a felszabadításteológia egyik atyja, teológiai professzor. Peruból szár-
mazik, jelenleg Chilében él és dolgozik a nyomornegyedek szegényei között.
18 Az utalás Gutiérrez A Theology of Liberation címû könyvére vonatkozik, amely a felszabadításte-
ológia elsõ és alapvetõ kifejtését tartalmazza. A könyv eredeti címe: Teología de la liberación.
19 Gutiérrez, G.: A Theology of Liberation. Orbis Books. Maryknoll. New York. 2001. 12. o.
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Felszabadításteológiák 

A késõbb kifejlõdött felszabadításteológiák bár sokfélék – például feminista
teológia, fekete teológia, spanyol teológia, észak-amerikai indiánok teológiája,
minjung (koreai) teológia, ökoteológia stb. –, mégis csak a hangsúlyok mások.
A jellegzetes eltérések ellenére nagyon meghatározóak azok az összekötõ ele-
mek, amelyek világossá teszik, hogy tulajdonképpen valamennyi esetben
ugyanaz az eszme a meghatározó, csupán a kontextus más. Szeretném röviden
sorra venni a közös elemeket:20

� Elkötelezettség a társadalmi igazságosságért való küzdelemre. A felszabadítás-
teológiák minden ága ettõl az elkötelezettségtõl meghatározott. Nem érdek-
lõdnek például a természettudomány kihívásai iránt. Hit és tudomány viszo-
nya nem témája a felszabadítás teológiáknak. Az érdeklõdés középpontja
minden esetben a társadalmi igazságtalanság, és ennek analizálása nyomán
az igazságért való küzdelem.

� Közös módszerek a teológia mûvelésére:
Kontextualitás. Valamennyi irányzat egyetért abban, hogy a társadalmi hely-
zet abszolút módon meghatározó, vagyis hogy a kontextus alapvetõen for-
málja a teológia tartalmát és szerkezetét. Hangsúlyozzák továbbá, hogy min-
den teológia – beleértve az úgynevezett általános teológiát – elkerülhetetle-
nül kontextuális, és ezért el kell, hogy ismerje saját határait. A különbözõ em-
beri helyzeteket nem lehet radikálisan elválasztani az isteni kinyilatkozástól,
ahogy azt az ortodoxia tette. Nincsenek igazán objektív ismerettel rendelkezõ
emberek, hanem inkább arról van szó, hogy vannak, akik kritikusan tudatá-
ban vannak legmélyebb meggyõzõdéseik és hitük kontextusának, annak elõ-
nyeinek és korlátainak, és vannak, akik ennek nincsenek tudatában. A felsza-
badításteológia mûvelõi erre úgy hívják fel a figyelmet, hogy ideológiakriti-
kát gyakorolnak, felhasználva a közgazdaságtan, szociológia és politika tu-
dományok eszközeit.
A közösség elõtérbe helyezése. A felszabadításteológiák nagyon mélyen közös-
ség pártiak. Céljuk, hogy kifejezzék és magyarázzák a keresztény közösség
hitét és reményét, amely nem más, mint egy minél teljesebb közösség megva-
lósítása Istennel és az emberekkel.
Konkrétság, gyakorlati jelleg. Szintén meghatározó jellemzõ, hogy a felszabadí-
tásteológiák reflektálnak a meghatározott helyen és idõben élõ keresztény kö-
zösség tényleges gyakorlatára. Ezért e teológiákra nem alkalmazható kielé-
gítõ módon az a definíció, hogy a teológia Istenrõl való beszéd. Pontosabb
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20 Az összefoglalás alapja: Lift Every Voice – Constructing Christian Theologies from the Underside.
Thistlethwaite, S. B. and Engel, M. P. (editors). Harper San Francisco. New York. 1990. 1–15. o.
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meghatározásuk inkább az Istennel való járás, követés. Hit és élet, teológia és
politika többé nem különülnek el egymástól, és nem maradnak elvont elvek
csupán. E szétválasztással ellentétben a felszabadítás teológiák hangsúlyoz-
zák a keresztény közösség és teológia kötelezettségét arra, hogy reflektáljon
és cselekedjen a történelemben, felvállalva saját felelõsségét.

Mitõl szabadulunk?

Gutiérrez a felszabadítás folyamatának három különbözõ megközelítésérõl,
annak szintjeirõl beszél.21

� Az elsõ szint az elnyomott társadalmi osztályok és népek gazdasági, társadalmi
és politikai felszabadulása. A harmadik világ országai felismerték, hogy nem
az õ állítólagos fejletlenségük a probléma gyökere, hanem sokkal inkább a
gazdag országok uralma. 

� A második, mélyebb szint az ember felszabadítása a történelmen keresztül. Ezen
a szinten döntõ, hogy az ember saját kezébe veszi a sorsát. Gutiérrez szerint
elengedhetetlen hangsúlyozni azt, hogy felelõsek vagyunk a sorsunkért. Eh-
hez meg kell szabadulni mindenfajta személyes szolgaságtól. Az embernek a
felszabadulás folyamatában minden dimenziójában ki kell teljesednie. Az
igazi szabadság meghódítása minõségileg más társadalomba vezet el minket,
és megteremti a lehetõséget az igazán emberi létezésre, a szabad életre.

� Végül pedig a harmadik szint, a legmélyebb, a teológiai értelmezés: Jézus sza-
badítása a bûntõl. A Biblia szerint Krisztus megszabadít minket minden bûn-
tõl, amely a legmélyebb gyökere minden emberi kapcsolat széttöredezésé-
nek, minden igazságtalanságnak és elnyomásnak. Krisztus képessé tesz min-
ket arra, hogy közösségben éljünk vele, márpedig ez az alapja minden emberi
kapcsolatnak. 

E három szint ugyanannak a komplex folyamatnak a része, amely legmélyeb-
ben Krisztus megváltó munkájában realizálódik. Ezért e három megközelítés –
a társadalmi, a személyes és a szótériológiai felszabadítás – bár világosan meg-
különböztethetõek, mégis szorosan összetartoznak. Nem elegendõ például
csupán a társadalmi struktúra bármennyire is radikális átalakítása, mert ez ön-
magában nem szünteti meg a gonoszt. Egyedül Krisztus megváltó szeretete ha-
tolhat bensõnk mélyére, és fakaszthat bennünk igazi szeretet.22
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21 V. ö. Gutiérrez, G.: A Theology of Liberation. Orbis Books. Maryknoll. New York. 2001. 17–25. o.
22 I. m. és l. még Gutiérrez, G.: A felszabadítás teológiája és a szegények jövõje. Mérleg. 1998/4.
444–445. o.
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A felszabadításteológia központi témái

A fogalmi tisztázások után vegyük most sorra azokat a kulcsfontosságú témá-
kat, amelyek a klasszikus dél-amerikai felszabadításteológiát leginkább jellem-
zik, és amelyek a teológiai reflexió középpontjában állnak. A következõ címsza-
vak köré gyûjtöm össze ezeket: a kolonizáció, valamint a függõség kérdése; az
ebbõl fakadó szegénység kérdése; a bûnfogalom, a bûn struktúrái; egyház és
állam viszonya; végül pedig elmélet és gyakorlat (ortodoxia és ortopraxis) egy-
sége. Mindezek részletes kifejtése elõtt – alaphangként – álljon itt egy idézet,
amely lényegében a felszabadításteológia gondolatainak esszenciáját foglalja
össze:

„Írott történelmünk egy bûnlajstrom;
A kapzsi és az erõs alakítja korunkat,
Hazugságot kohol, elnyomja a gyengét.
Az állandó félelem az ínség miatt erõszakot szül.”23

KOLONIZÁCIÓ ÉS FÜGGÉSELMÉLET. A TÖRTÉNELEM ÖRÖKSÉGE
Egyetlen okból elõzheti meg a szegénység kérdését mint a felszabadításteoló-
gia reflexióinak központi témáját a kolonizáció. Mégpedig azért, mert a felsza-
badításteológia mûvelõi a szegénység mai formájának és az egyes területek és
népek végletes nyomorának végsõ okát a történelemben a 15–16. században le-
zajlott kolonizációs folyamatokban, illetve az ebbõl kifejlõdött elnyomás, vala-
mint politikai és gazdasági függés – alapvetõ társadalmi igazságtalanság – lét-
rejöttében látják. Függõség és szegénység tulajdonképpen ugyanannak az
éremnek a két oldala. A szegénység oka a gazdag országoktól való függés.
Ezért tehát a szegénység ellen harcolni csakis a függés megszüntetésével, vagyis
a központi hatalom alóli felszabadulással lehet.24 „Szegénység és függés szinte
felcserélhetõ fogalmak.”25

Moila a kolonizáció három szakaszát különbözteti meg: a koloniális függés
szakaszát (1400–1850); a pénzügyi és ipari függés szakaszát (1850–1940); és vé-
gül az új függõségi állapot idõszakát (1945-tõl napjainkig). Az elsõ szakaszban
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23 „Our written history is a catalogue of crime / The sordid and the powerful, the architects of time
/ The mother of invention, the oppression of the mild / The constant fear of scarcity, aggression
as its child.” Az idézet egy dalrészlet, amelyet Sting History Will Teach Us Nothing címmel írt 1987-ben.
Megtalálható a Nothing Like The Sun címû albumon. 1986-ban indult el egy Amnesty International
által szervezett koncertturné több híres zenész összefogásával, amely 1987–88-ra is áthúzódott.
Ennek keretében a fent említett darab mellett több más, globális problémákat – diktatúrák, éhezés
és nyomor a harmadik világban – feldolgozó dal is elhangzott (például One World, We Work The
Black Seam, Fragile, They Dance Alone).
24 V. ö. Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. Világosság. 1985/8–9. 498. o.
25 Uo.

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 342



a hódítók elfoglalták a földeket, kitermelték a nemesfémeket és más, számukra
hasznos természeti kincseket. A második szakaszban gyakorlatilag lerombol-
ták és átszervezték a meghódított országok gazdasági, társadalmi és politikai
rendszerét, hogy az elsõsorban az anyaország szükségleteit elégítse ki. Ezzel
vége szakadt ezen országok önfenntartásának. A mezõgazdaságnak elsõsorban
piacképes termékeket kellett termelnie. A 19. századtól ezeket az országokat a
nemzetközi piacba integrálták. Ebben a rendszerben egyrészt azt a szerepet
kapták, hogy forrásokat biztosítsanak az északi országok gazdasági fejlõdésé-
hez, másrészt pedig hogy a felesleges termékek és melléktermékek befogadói
legyenek. A jelen szakaszban a kolonizáció új struktúráját a multinacionális
vállalatok alakítják. Ezt a szakaszt ezért újrakolonizációnak is szokták nevezni.
A függés ezért a mai helyzetben is fennáll.26

Bonino kortárs brazil teológus szerint „Latin-Amerika felfedezte függõségé-
nek (dependencia) alapvetõ tényét… A latin-amerikai fejletlenség az észak-atlanti
fejlettség árnyoldala. Az észak-atlanti fejlettség a harmadik világ fejletlenségén
alapszik. Az alapvetõ kategóriák, amelyek megértetik velünk történelmünket,
nem fejlettség és fejletlenség, hanem uralkodás és függõség.”27 A dependencia-
elmélet szerint a latin-amerikai gazdasági rendszer a nyugati világ fejlett kapi-
talizmusának következménye, azaz a függõség állapotában lévõ kapitalizmus. 

Gutiérrez meggyõzõdése, hogy a szegény országok fejletlensége akkor ke-
rül helyes megvilágításba, ha felismerjük, hogy ezen országok szegénysége
nem más, mint más országok fejlettségének a mellékterméke.28 „A kapitalista gaz-
daság dinamikája a központ és a periféria megszilárdulásához vezet, egyidejûleg
generálva egy kis számú gazdag réteg fejlõdését és további gazdagodását, a
többség számára pedig társadalmi egyenlõtlenségeket, politikai feszültségeket
és szegénységet.”29 Latin-Amerika pontosan ebben a kontextusban született és
fejlõdött. A spanyol kolonizáció következtében függõ társadalmak alakultak ki
ezen a kontinensen, amelyek a mai napig nem tudtak kitörni ebbõl az alaphely-
zetbõl. Latin-Amerika mai helyzetét is csak ebbõl a függõ viszonyból kiindul-
va érthetjük meg.30 Nem várható a latin-amerikai országok autentikus fejlõdé-
se mindaddig, amíg a fejlett országok befolyása alól nem szabadulnak meg.31
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26 Moila, P.: God’s Kingship and Political Commitment. In: Rethinking Luther’s Theology in the
Context of the Third World. Edited by Nelson Kirst, Third World Lutheran Theological Educators
Conference. Sao Leopoldo. Brazil. 1988. 109–110. o.
27 Bonino, J. M., idézi: Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In.: Világosság. 1985/8–9. 498. o.
28 Gutiérrez, G.: A Theology of Liberation. Orbis Books. Maryknoll. New York. 2001. 51. o.
29 Uo.
30 Uo.
31 I. m. Gutiérrez kiemeli, hogy a legnagyobb befolyása és irányító szerepe a dél-amerikai orszá-
gok életében az Amerikai Egyesült Államoknak van.
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Fontos szem elõtt tartanunk, hogy sem az indiánok, sem az afrikai törzsek nem
voltak szegények, amíg saját társadalmi, kulturális és politikai kereteik között
éltek, tehát mindaddig, amíg meghódítóik (vagy felfedezõik)32 le nem igázták
õket, és nem alakult ki a függõ viszony. De Almeida szerint a kapitalista gazda-
sági rend bevezetése után szegényedtek el ezek a népek. Az elszegényedésük
lényege a tagadás, vagyis emberi mivoltuk, kultúrájuk, jogaik semmibe vétele.33

A kolóniák létrejöttével olyan kizsákmányolási folyamat kezdõdött meg,
amely – bár idõközben többször átalakult – lényegét tekintve a mai napig fenn-
áll. A 16. században a világkereskedelem egy kereskedelmi háromszög mintá-
jára mûködött – írja E. Meueler a fejlõdõ országok fejletlenségének magyaráza-
taként. Európából a kereskedelmi társaságok textilt és fegyvereket szállítottak
az afrikai kontinensre. Afrikában a profit egy részén rabszolgákat vásároltak,
majd elszállították õket Észak- és Dél-Amerikába, hogy eladják a kolóniákon
dolgozó ültetvény- és bányatulajdonosoknak busás haszon reményében.34 A
rabszolgákért kapott bevételbõl aranyat és egyéb nyersanyagokat: gyapotot,
dohányt és cukrot vásároltak óriási mennyiségben, majd megrakott hajóikkal
és gazdag profittal visszatértek Európába. A megérkezett rakományokat Euró-
pában a kereskedõk nagy haszonnal adták el. Ebben a folyamatban minden
kontinens a legjobbat adta, amit csak adhatott: Amerika aranyat, India mûvé-
szetet és technológiát (textilipar), Afrika pedig élõ embereket…35

A SZEGÉNYEK MELLETTI ELSÕDLEGES DÖNTÉS36

Ahogy már említettem, a szegénység kérdése nem csupán egy a sok közül a fel-
szabadításteológia számára, hanem ez a kiindulópont, amely a 60-as években
Dél-Amerikában elindította a paradigmaváltás folyamatát, és tulajdonképpen
minden más kérdésfeltevést ez az alapprobléma motivál. A latin-amerikai teo-
lógusok felismerték, hogy csak akkor válik hallhatóvá az elnémított tömegek
hangja, ha legalább módszertanilag elõnyben részesítik õket, ha melléjük áll-
nak és osztoznak helyzetükben, örömükben, bánatukban, vágyaikban, remé-
nyeikben. A kulcsszavak, amelyeket a pueblai püspöki konferencia dokumen-
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32 A szóhasználat nézõpont kérdése.
33 Idézi Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In: Világosság. 1985/8–9. 499. o.
34 Az Afrikától Amerikáig tartó hosszú hajóút során általában a rabszolgák fele meghalt. Szemlé-
letesen mutatja be az utazás viszontagságait az Amistad címû film (Spielberg, 1997).
35 V. ö. Duchrow, U.: Europe in the World System 1492–1992. Is Justice Possible? Translated from Ger-
man by Keith Archer. World Council of Churches Publications. Geneva. 1992. 14–15. o.
36 „Az angol kifejezés, amely nagyon sokat szerepel a felszabadításteológia irodalmában, így hang-
zik: preferential option for the poor. Ezt a kifejezést elõször a latin-amerikai püspökök konferen-
ciáján Pueblában (Mexikó) használták 1979-ben. A Pueblában hozott határozat IV. részének elsõ
fejezete viseli ezt a címet” – írja Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In: Világosság.
1985/8–9. 494. o.

04 4 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 344



tuma elõír:37 részvétel és közösség. Ebbõl a közös tapasztalatból kiindulva kell
mûvelni a teológiát. Nem szabad gyámkodni a népen, hanem az a cél, hogy a
nép saját kezébe vegye a sorsát. Ekkor fog érvényesülni a szegények joga, sõt
maguk a szegények fognak evangélizálni.38 A teológia és az egyház alakítására
elsõsorban nem a teológusok hivatottak, hanem Isten szervezett népeként a
bázisközösségek.39

Gutiérrez hangsúlyozza, hogy ne felejtsük el azt, ami a szegények melletti
preferenciális döntést központi kérdéssé teszi, ez pedig nem más, mint Isten in-
gyenes szeretete. Ez a preferencia végsõ alapja.40 A preferencia nem jelent kizá-
rólagosságot, csupán azt, hogy a szolidaritásban kik legyenek az elsõk – de
nem egyetlenek. Isten „elõszeretettel” van azok iránt, akik a történelemben hát-
térbe szorultak.41

Azt is hangsúlyozni kell – írja Gutiérrez –, hogy a szegények melletti elsõdleges
döntés lényegét tekintve nem más, mint döntés a Jézus által kinyilatkoztatott
Isten országa mellett. A szolidaritás alapja tehát a Jézus Krisztus istenébe vetett hit.
Nem azért a szegényeké az elsõbbség, mert erkölcsileg vagy vallásilag jobbak
volnának, hanem mert Isten az Isten, és õ elõnyben részesíti a gyengéket. Az
erõsnek ugyanis nincs szüksége védelemre, a gyengének viszont annál inkább.

„A szegénység nem természeti adottságok következménye, sem a nevelésé,
a hiányos táplálkozásé vagy a robbanásszerû népszaporulaté. A szegénység igazi
oka az ember és a világ kapcsolatának eltorzulása, az a tény, hogy a tulajdonba vett do-
log az elnyomás alapja lesz…. az így kialakult uralom tovább növeli a már meglé-
võ egyenlõtlenségeket és igazságtalanságokat; az egyéni, családi és szexuális ki-
szolgáltatottságtól kezdve egészen a nemzetközi pénzpiac kizsákmányolásáig.”42

Lukács evangéliumában szerepel a gazdag és Lázár példázata, amely Gu-
tiérrez szerint tökéletesen tükrözi az emberiség mai helyzetét: „Volt egy gazdag
ember… és a kapuja elõtt feküdt egy szegény…”43 A szegény országok elhanya-
golva „fekszenek” a gazdag országok mellett. A közöttük tátongó szakadék pe-
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37 A latin-amerikai püspökök pueblai konferenciájának ideje 1979.
38 V. ö. Nyíri T.: A felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 47. o. A felszabadítás teológiá-
jában fontos szerepet kap az egyetemes papság lutheri eszméje, tehát minden hívõ folytathat teo-
lógiát, azaz reflektálhat hitére. A hivatásos teológusok feladata csupán annyi, hogy tudományo-
san képviselhetõ kifejezést adjanak a hívek tapasztalatának, és így növeljék a felszabadítás teoló-
gia átütõ erejét.
39 Uo.
40 V. ö. Gutiérrez, G.: A felszabadítás teológiája és a szegények jövõje. In: Mérleg. 1998/4. 431. o.
41 Uo.
42 V. ö.: Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In: Világosság. 1985/8–9. 498. o.
43 Lk 16,19–20
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dig egyre mélyül. Ugyanez történik az egyes országokon belül is. A világ né-
pessége egyre inkább polarizálódik.44

A kirekesztettek tábora egyre kevésbé fontos a világgazdaság és a társada-
lom mûködése szempontjából. A hatalom gyakorlása a gazdagok privilégiuma
csupán. A szegényeket társadalmi helyzetük kizárja a hatalomgyakorlásból, és
ezzel egyre inkább a perifériára szorulnak. Aki nem dolgozik, nem vásárol és
nem fogyaszt, az könnyen feleslegessé válik. Aki azonban hisz a nem személy-
válogató Istenben, senkit sem tekinthet jelentéktelennek. Az észak-amerikai
püspökök konferenciájának 1986-os dokumentumában a következõ kijelentés
szerepel: „ha a társadalom mindenkivel szemben igazságosságra törekszik, el
kell ismernie, hogy elsõsorban a társadalom kivetettjei és a jogfosztottak szo-
rulnak védelemre.”45 Ehhez hasonló Rawls második igazság-princípiuma, amely
szerint egy társadalomban a vagyon és a hatalom egyenlõtlen megoszlása csak-
is akkor lehet igazságos, ha ez kárpótlásul elõnyt teremt mindenkinek, kivált-
képp pedig a társadalom legkevésbé kedvezõbb helyzetû tagjainak.46

A TÁRSADALMI BÛN PROBLÉMÁJA
Az egyre mélyülõ szakadék a társadalom legszegényebb és leggazdagabb egy-
ötöde között komoly kihívást jelent a keresztény hit számára. Dél-Amerika
szempontjából különösen is figyelemre méltó, hogy szinte az egész kontinens
keresztény, mégis fennáll a gazdasági egyenlõtlenség botrányos ténye. A latin-
amerikai püspökök 1979-es pueblai dokumentuma követeli, hogy ez a botrá-
nyos egyenlõtlenség szûnjön meg, és az egyház járuljon hozzá az emberhez
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44 Az ENSZ 1996-os tájékoztatójában szereplõ adat sokszor elhangzik, mégis szeretném itt felidéz-
ni: az elmúlt harminc évben a világ népességének legszegényebb 20%-ának jövedelme 2,3%-ról
1,4%-ra csökkent. Ezzel szemben a leggazdagabb 20% jövedelme 70%-ról 85%-ra nõtt. A polarizá-
lódás tendenciája tehát világosan látható. Hans-Peter Martin és Harald Schumann A globalizáció
csapdája címû könyvükben a „húsz a nyolcvanhoz” társadalmaként emlegetik a mai társadalmat.
Idézik a UNDP Human Development Report 1996. évi adatát, amely szerint 358 milliárdos együtt-
véve ugyanolyan gazdag, mint összesen két és fél milliárd ember, azaz a föld lakosságának közel
a fele. (Martin, H. – Schumann, H.: A globalizáció csapdája, Budapest, 1998, 39. o.) További érdekes
és szemléletes adatokat hoz a polarizálódó társadalomról Kopátsy Sándor A mi XX.századunk
címû könyvében: a 20. század kezdetén az emberiség leggazdagabb és legszegényebb egytizede
között 1:6 volt a különbség, a század végén ez az arány 1:100. Továbbá a 20. század folyamán az
életszínvonal többet emelkedett a világ fejlett részén, mint az elmúlt 5000 évben összesen. A vagyo-
ni különbségek növekedése miatt megnõtt a vagyonvédelem iránti igény. Kopátsy adata szerint
az Egyesült Államokban 2,5 millió fegyveres vagyonõr van, ami magasabb létszám, mint a hadse-
reg fegyveres tagjainak száma. (Kopátsy Sándor: A mi XX. századunk. Belvárosi Könyvkiadó. Bu-
dapest. 1996. 41–44. o.)
45 Justicia economica para todos 1986. 87. o. Idézi Gutiérrez, G.: A felszabadítás teológiája és a sze-
gények jövõje. In: Mérleg. 1998/4. 439. o. Kiemelés az eredetiben.
46 Rawls, J.: Az igazságosság elmélete. Osiris. Budapest. 1997. 34. o. (Az igazságosság elsõ elve Rawls-
nál az, hogy az alapvetõ jogokkal és kötelességekkel mindenki egyenlõen legyen felruházva. Uo.)
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méltó és testvéri együttélés létrehozásához.47

„A hit fényében botránynak és a kereszténységgel össze nem egyeztethetõ
ellentmondásnak kell tekintenünk a mind egyre elmélyülõ szakadékot a gazda-
gok és szegények között. A kevesek fényûzése mélységesen megalázza a töme-
gek óriási nyomorát… Ezekben a félelmekben és fájdalmakban szociális bûnt lát
az egyház, s annál súlyosabb a bûn, mert magukat katolikusnak nevezõ orszá-
gokban mennek végbe, és megvolna a lehetõség, hogy változtassanak ezen.”48

A jelen helyzet következtében mind a gazdagok, mind a szegények az elide-
genedés áldozatai lesznek. A gazdagok mint elnyomók és kizsákmányolók, a
szegények pedig mint az elnyomás áldozatai. Ezért tehát átfogó, mindenkire
kiterjedõ felszabadításra van szükség. Olyanra, amely nem csupán a jelenre
koncentrál, hanem az Istennel és az embertársakkal való teljes és örökkévaló
közösségre irányul, de már a történelemben kezd alakot ölteni.49

A felszabadítás folyamatának célja, hogy az embert megváltsa a bûn vala-
mennyi formájától: a szolgaság, nyomor, elnyomás és függõség mindenfajta
módjától. A bûn – a klasszikus definíció szerint – szembefordulás Isten akaratá-
val, azonban a pueblai dokumentum hozzáteszi ehhez, hogy a bûn fogalmába
tartozik minden olyan helyzet és társadalmi struktúra, amely emberségétõl fosztja
meg az embert, és meggátolja abban, hogy jót tegyen. A személyes bûnbõl fakad
egyrészt az önzés, irigység, gõg, erõszak stb. (Gal 5,19–21) az embertársainkhoz
való viszonyunkban, de ugyanakkor a társadalmi csoportok és a népek közöt-
ti harc is. Ennek következtében olyan bûnös szituációk jönnek létre, amelyek
leigázzák és rabságba taszítják az embereket. A latin-amerikai lakosság túlnyo-
mó többségének helyzetére a kollektív és strukturális kizsákmányolás a jellemzõ.
„Meg kell tehát szabadulnunk ettõl a bûntõl, amely lerombolja az ember mél-
tóságát”50 – írják a dél-amerikai püspökök.

Sölle az elidegenedés négy különbözõ formáját elemzi Marx nyomán, ezt
állítja párhuzamba a társadalmi bûn fogalmával.51

1) A természettõl való elidegenedés következménye, hogy úgy tekintünk a
természetre, mint valamiféle kizsákmányolható tárgyra. Ez egyben az emberi
munka legmélyebb jelentõségének tagadásával jár együtt, amely nem más,
mint az ember és a természet egymással való megbékélése.

2) Adolgozó ember önmagától is elidegenedik, amely abban nyilvánul meg, hogy
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47 Idézi: Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In: Világosság. 1985/8–9. 496. o.
48 I. m. 497. o.
49 Uo.
50 A latin-amerikai püspökök 1979 évi pueblai konferenciájának dokumentumát idézi: Nyíri T.: A
felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 49. o.
51 Sölle, D.: Choosing Life. Fortress Press. 1981. 34–38. o.
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egyfajta vízió nélküli vegetálás válik az élet megszokott rendjévé. Simone Weil
írja gyári naplójában, hogy a gyári munkás számára az idõ szétesik, megszûnik
létezni, nincs többé múlt és jövõ. Ebben a vegetáló létformában, amely ma sokak
állapotát jellemzi, a bûn nem csupán szándékos cselekedet, hanem sokkal in-
kább passzív és akarat nélküli „megtörténni hagyni”, „semmit nem tenni elle-
ne” magatartást jelent. Sölle szerint olyan gazdasági helyzetbe vagyunk be-
ágyazódva, amelynek ilyen passzív „tolvajokra” és „gyilkosokra” van szüksége.

3) Az embertársaktól való elidegenedést a kötelezõ verseny generálja. A mai
társadalomban mindenki egyedül van, egyedül kell boldogulnia. Ez a fajta elide-
genedés a passzív nem cselekvésbõl és a szolidaritás hiányából következik. Ab-
ban a helyzetben vagyunk, mint a Bethesda tavánál fekvõ beteg: „Uram, nincs
emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe.”52

4) Az emberi nemtõl való elidegenedés azzal jár, hogy az ember eltávolodik
attól, hogy mit jelent az emberi nem tagjának lenni. Egyfajta elszakadás figyel-
hetõ meg az emberiség igazi problémáitól és a megoldásukért való küzdelem-
tõl. Az eladható termék került a központba, ezzel szemben az ember, a tömegek
nyomora sokszor háttérbe szorul. Konrad Lorenz írja A civilizált emberiség nyolc
halálos bûne címû írásában, hogy az ember oda jutott, hogy saját magáról már
olyan keveset tud, hogy áldozatul esik a fajon belüli szelekció sátáni erõinek,
ember embernek farkasává válik. Hogy mi a jó az emberiség és az egyén szá-
mára, az a versengésben teljesen feledésbe merült. Az emberek többsége már
csak azt tekinti értéknek, ami alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Az
utilitarizmus tévedése, hogy az eszközt felcseréli a céllal. 53

A kizsákmányolt társadalmi csoportok mind a harmadik világ országaiban,
mind az iparilag fejlett országokban közvetlenül érzékelik az elidegenedés
ezen formáit. A termelés és munkaszervezés jellemzõ módja lehetõvé teszi, hogy
a tõke uralkodjon emberek felett. Az emberi szükségletek alárendelt viszony-
ban vannak a profitorientáltság elvével szemben. A valódi probléma nem az
egyéni erkölcs szintjén jelentkezik, a bûn sokkal inkább strukturális probléma,
amely átjárja a társadalmat. Az élettelen tõke uralma határozza meg az élõ em-
berek sorsát. Élettelen dolgok részesülnek tiszteletben, mintha istenek volná-
nak. Márpedig ez a klasszikus bálványimádás esete. Csupán azáltal, hogy e tár-
sadalomnak részei vagyunk, a bûn hatalmának vagyunk alávetve.54

A bûn struktúráitól való megszabadulásra van szükségünk. Ez egyrészt
egyéni megtérést követel, másrészt pedig mélyreható szerkezeti átalakítást,
amely kielégíti a nép jogos törekvéseit a valódi társadalmi igazságosságra – ol-
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52 Jn 5,7
53 V. ö. Lorenz, K.: A civilizált emberiség nyolc halálos bûne. Cartaphilus Kiadó. Budapest. 2001. 37–38. o.
54 V. ö. Sölle, D.: Choosing Life. Fortress Press. Philadelphia. 1981. 38–40. o.
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vasható a pueblai konferencia határozatában.55

HIT ÉS POLITIKA – A TEOLÓGIA FELSZABADÍTÁSA
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a dél-amerikai felszabadításteológia létrejöt-
tével a teológia politikai felelõsségének tudatára ébredt. A döntõ kérdés ezzel
kapcsolatban az egyén és a közösség viszonya. Az egyén akkor sem lép ki a tár-
sadalomból, amikor Istennel kerül kapcsolatba. Sõt, embertársainkon keresztül
Istennel találkozunk. A másik emberrel való bánásmód megmutatja, hogy mi-
lyen viszonyban van az ember Istennel (Mt 25,31–46). 

Empirikus vizsgálatok szerint a keresztény hit egyfajta „köznapi vallásosság-
gá” fejlõdött. Olyan szemlélet alakult ki, amely éles vonalat húz a vallás és hit
dolgai, valamint az élet régiója közé.56 Mintha hit és élet egymástól szétválaszt-
ható lenne. Ennek a magánvallásosságnak a feladata, hogy menedékként szolgál-
jon az életút során jelentkezõ krízisekben és az élet nagy fordulópontjain. Az egy-
ház ebben a megközelítésben egy szolgáltató intézménnyé válik a többi között.57

Azáltal, hogy a társadalom egyre bonyolultabb, mindinkább rész- és alrend-
szerek (gazdaság, politika, tudomány, stb.) hálózatává alakul. Ebben az össze-
tett rendszerben a keresztény hit egyre inkább amolyan vallási alrendszerré vá-
lik, amely a többi alrendszer logikáját nemhogy nem befolyásolja, hanem in-
kább a társadalmi rendszer egészének mûködését stabilizálja.58

A felszabadításteológia mûvelõi azzal vádolják az európai teológiát, hogy
az a kapitalista gazdasági rendszer érdekeit és hatalmi törekvéseit védelmezi.
Ezen túl pedig annak deduktív módszere azzal az igénnyel lépett fel, hogy
mindenki számára érvényes kijelentéseket tesz. Ezzel szemben a latin-amerikai
teológia, amely a börtönökben, kínzókamrákban, az erõszakos halál küszöbén
született,59 és ebben a helyzetben elmélkedik Jézus keresztjérõl és feltámadásá-
ról, valamint egy elnyomott nép politikai ellenállásáról, minõségileg más ismere-
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55 Idézi: Nyíri T.: A szegénység a katolikus teológiában. In: Világosság. 1985/8–9. 499. o.
56 Pontosan a hit és élet dualizmusa ellen szólal meg Gutiérrez és az irányzat más teológusai. Fon-
tos hangsúlyozni szerintük, hogy nem szabad „elspiritualizálni” a vallást. „Isten többé már nem
csupán »spirituális«, hanem közelebb van hozzánk és egyre jobban univerzális; egyre inkább lát-
ható, és ugyanakkor egyre belsõbbé válik. Az inkarnáció óta az emberiség, minden egyes ember
és a történelem az Isten élõ temploma. A »profán«, vagyis minden, ami a templomon kívül volt,
már nem létezik.” Gutiérrez, G.: A Theology of Liberation. Orbis Books. Maryknoll. New York. 2001.
110. o.
57 V. ö. Büchele, H.: Keresztény hit és politikai ész. Egyházfórum. Budapest–Luzern. 1991. 74. o.
58 Uo.
59 Sajnos a felszabadításteológia születése óta is folyamatosan jelen van az erõszakos halál a dél-
amerikai országokban. Guatemala és Kolumbia különösen nehéz sorsú országai a kontinensnek.
2002. november 12-én hangzott el például egy rövid hír a Kossuth Rádió hírmûsorában, amely ar-
ról tudósított, hogy Kolumbiában, ahol már 38 éve folyik a gerillaharc és évente 3000 ember tûnik
el, ezen a napon elrabolták a püspöki konferencia elnökét.
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tekre tesz szert. Az ebbõl fakadó teológiai reflexió nem mindig illeszkedik hézag-
talanul az ortodox teológia rendszerébe. Ezért kell „felszabadítani” a teológiát
– mondja Gutiérrez –, vagyis megszabadítani mindattól, ami akadályoz abban,
hogy szolidárisak legyünk a szegényekkel és elnyomottakkal. Ennek érdeké-
ben a teológia központi kérdéssé kell hogy tegye a felszabadítást, vagyis az el-
nyomás elleni küzdelmet. Ki kell domborodnia az ellentétnek, amely Isten mint
minden élet adományozója és a halál bálványai között (profit, gazdaságosság,
gazdasági növekedés stb.) áll fenn. Továbbá ellentmondás feszül a szegények
egyháza és a saját hatalmát konzerválni igyekvõ intézmény között.60

A felszabadításteológia szerint hit és cselekedet, teológia és politika szorosan
összetartoznak. A hitnek a szívben végbemenõ forradalma összhangban van
Jézus szavával: „Kelj fel, vedd az ágyadat és járj!” (Mk 2,9). Jézus nemcsak vi-
gasztal, hanem megváltoztatja az életünket.61 A felszabadításteológia a cselek-
vés teológiája, ahol a végsõ vonatkozási pont mindig a közösség. Sölle kifejti,
hogy az egyéni horizont nem elegendõ arra, hogy Jézus jelentõségét kifejezze.62

Szerinte a kapitalizmus gazdasági rendszerének szomorú következménye, hogy
az emberiséget az individuumra szûkíti le. A fogyasztói társadalom mindent úgy
jelenít meg, mint amelyet „személyesen csak neked” készítettek, még akkor is,
ha több millió létezik belõle. Mindenen szerepelnie kell a monogramodnak.
Még Jézus is személyesen „csak a tied”. „A kereskedelmi kultúra szelleme át-
szûrõdött a fundamentalista vallási irányzatba… Jézus az én személyes meg-
váltóm, és semmi több nem is mondható róla, mint ez.”63

A Jézusban való hit azonban az egész életünket érinti. Nem kerülünk ki álta-
la a történelem egészébõl egy csupán „személyes” történetbe, hanem inkább
mélyebben összeköt minket a körülöttünk élõkkel. A Krisztusban való hit
másokkal kapcsol össze: kiemel az önimádatból, az individuális dimenzióból,
és a közösség irányába, a másokkal való szolidaritás felé vezet.64

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT EGYSÉGE
A felszabadításteológia definíciója, ahogy már korábban idéztem: a történelmi
gyakorlat kritikai reflexiója a hit fényében. Most egy kicsit bõvebben is kifejtem,
hogy hogyan kapcsolódik össze ebben a teológiában elmélet és gyakorlat.

Gutiérrez szerint a felszabadításteológia legfontosabb feladata, hogy erõsítse
a kapcsolatot az ortodoxia és az ortopraxis, vagyis az igazságként számontartott
elmélet és a helyes gyakorlat között. A kettõ között kölcsönös kapcsolatra van
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60 V. ö. Nyíri T.: A felszabadítás teológiájáról. In: Diakonia. 1986/2. 48. o.
61 V. ö. Sölle, D.: Thinking About God. Trinity Press. Philadelphia. 1990. 18. o.
62 I. m. 102–103. o.
63 Uo.
64 I. m.
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szükség, mivel mindkettõ ugyanannak a valóságnak a különbözõ irányból való
megközelítése. Nem lehet elfogadni az egyiket és ugyanakkor lebecsülni, elba-
gatellizálni a másikat.65 „Sõt mi több, ha bármiféle kísérletet teszünk arra, hogy
csak az egyikre koncentráljunk, mind a kettõt elveszítjük.”66 A felszabadítás
teológiájának feladata, hogy hozzájáruljon alapvetõ egységük megteremtésé-
hez.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy meg kell tagadni az ortodoxiát, a ko-
rábban igaznak nyilvánított hitbeli állításokat, az igaz tanítást. Sokkal inkább
az a cél, hogy megteremtõdjön az egyensúly, vagyis megszûnjön az a primátus,
szinte kizárólagosság, amelyet a keresztény dogmák sokszor élveztek az egy-
háztörténelem folyamán. Az ortodoxia sok esetben nem jelentett mást, mint ra-
gaszkodást egy elavult hagyományhoz. Ezt kiegyensúlyozandó a felszabadítás-
teológia szándéka, hogy felismerje a konkrét tettek, cselekedetek, tehát a gya-
korlat szerepét és fontosságát a keresztény életben. Az egyház ugyanis évszáza-
dokon át csupán a hitigazságok megfogalmazására fordította minden figyelmét,
miközben szinte semmit nem tett a világ megjobbításáért. Tehát csupán az or-
todoxiára, a helyes tanításra fókuszált, az ortopraxist, az ebbõl kikövetkeztet-
hetõ cselekvést pedig a „hitetlenekre” és egyházon kívüliekre hagyta.67 Berna-
nos szarkasztikus megjegyzése ezzel kapcsolatban: „Isten másokat választ ki
arra, hogy igéjét megtartsák, és megint másokat arra, hogy be is töltsék azt.” 68

Az egyháztörténet kezdetén megvolt az egyensúly az elméleti tudás és a ke-
resztények gyakorlata között. Ezt bizonyítja az ókori egyház missziós teóriája.
Az ókori keresztények különbséget tettek az apostolok missziója és minden,
ennek nyomán létrejövõ keresztény közösség jelszerû jelenlétének feladata kö-
zött. „Az a nagy rendíthetetlen bizalom vonul végig minden apologéta írásán,
hogy a keresztény gyakorlat önmagáért beszél. Pogány olvasóiknak mindig új-
ra ezt mondták: nekünk nemcsak igaz tanításunk van, hanem igaz gyakorlatunk is, és
a kettõ szoros összefüggésben van.”69 Az igaz tanítás és gyakorlat egysége te-
hát az ókori keresztény közösség missziójának és apológiájának alapköve. A hi-

A felszabadításteológia jelensége és jelentõsége 351

65 V. ö. Gutiérrez, G.: A Theology of Liberation, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2001, xxxiv. o.
66 „More than that, any attempt to focus on only one means the loss of both.” Uo. (saját fordítás)
67 I. m. 8. o.
68 „God does not choose the same ones to keep his Word as to fulfill it” – idézi: Gutiérrez, G.: A
Theology of Liberation. Orbis Books. Maryknoll. New York. 2001. 9. o.
69 Lohfink, G.: Milyennek akarta Jézus a közösséget? – A keresztény hit társadalmi dimenziója. Egyházfórum
könyvei 4. Luzern. 1990. 178. o. (kiemelés tõlem). Az igaz keresztény gyakorlat ókorban betöltött sze-
repének bemutatására Lohfink idézi Athenagorast: „Nálunk találhattok képzetlen embereket: kéz-
mûveseket és idõs anyókat is, akik ha szóval nem is képesek tanításunk használhatóságát bemutat-
ni, de cselekedeteik révén alapelveink használhatóságát be tudják mutatni. Ugyanis nem kívülrõl
tanult szavakat mondanak, hanem jótetteiket mutatják föl: akit megütnek az nem üt vissza, akit kira-
bolnak az nem pereskedik, a kérõnek adnak, a felebarátjukat úgy szeretik, mint önmagukat.” Uo.
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tetlen világ kérdésével szemben – hogyan beszélhettek ti a megváltásról, ha a meg-
váltó eljövetele óta semmi sem változott a világban? – csak úgy tudtak hiteles választ
adni az apologéták, hogy a keresztény hit tanításait a gyakorlattal igazolták, és
rámutattak a kettõ egységére.

A felszabadításteológia jelentõsége

A felszabadításteológia leglényegesebb jellemzõinek összefoglalása után, en-
nek az 1960-as, 70-es években elindult paradigmaváltásnak a jelentõségére is
érdemes figyelnünk. Dorothee Söllének a bevezetõben idézett kérdése áll elõt-
tünk ismét: a nyugati egyházak általános spirituális válságát vajon nem a libe-
rális teológia Bibliához való viszonya okozta? Sokszor tapasztaljuk ma is, hogy
a bibliakritika és a hitbeli elkötelezettség feszültségében élünk. Márpedig elkötele-
zettség nélkül a hit csupán száraz világnézet vagy elméleti filozófia marad. A
hit bizalom- és reménydimenziója a liberális teológia hatására nagyrészt elve-
szett, vagy csupán az individuumra szûkült le. A társadalmi problémák, a tár-
sadalmi igazságosság, a környezeti válság kérdései nem kaptak teret. A törté-
netkritikai szemlélet számára elsõsorban az autentikus szövegek és történetek
meghatározása volt a fõ kérdés: mi történt valójában? Hogy történt pontosan?
Valóban úgy történt, ahogy a Bibliában leírták? Ez vitathatatlanul egyfajta ter-
mészetes és egészséges reakció volt az ortodoxia megkövült dogmarendszeré-
vel szemben, másrészt viszont gyakorlatilag elterelte az emberek figyelmét a
társadalmi, gazdasági és politikai kontextusról. 

Ezért szinte szükségszerû volt a dél-amerikai teológusoktól kiinduló szem-
léletváltás, amely felismerte az alapvetõen eltérõ helyzetet. A liberális teológia
kérdései fontosak és kikerülhetetlenek voltak, de egy másik kontinensen másik
kontextusban mások a teológia dialóguspartnerei. A liberális teológia kialaku-
lásának helyén és idején a jól mûvelt, gazdag, ateista polgár kérdési jelentették
a kihívást. A felszabadításteológia kezdeti formálódásának helyén és idejében
a teológia dialóguspartnerei a nyugati kultúra áldozatai: a kirekesztettek, a sze-
gények, a nyomorban élõk, a nõk és a feketék lettek. A hit kérdéseivel kapcso-
latban a legnagyobb problémák a rasszizmus, az elnyomás, a kissebségek kér-
dése és a társadalmi igazságtalanságok lettek. Papok, püspökök és teológusok
felismerték, hogy a teológia nem hagyhatja ezeket többé számításon kívül. 

E felismerések meghatározó erejûek voltak elõször Dél-Amerikában, majd a
különbözõ felszabadításteológiák, feminista mozgalmak elterjedése nyomán
világszerte. A társadalomkritika és a kontextus alapvetõ vizsgálata ettõl kezdve
meghatározó szerepet kapott a teológiában. A bibliaértelmezés és hermeneuti-
ka szempontjából négy tényezõ vált fontossá:70
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– a Biblia,
– a bibliai szövegek kontextusa, kortörténeti háttere,
– a mai olvasó (közösség) kontextusa,
– az elõzõ tényezõket figyelembe véve mit mond nekünk Isten igéje?

A gyülekezet mai, aktuális tapasztalatainak, vagyis a bibliaértelmezés kontex-
tusának komolyan vétele, a közösségi dimenzió mélységeinek újra felfedezése,
a hitbeli elkötelezettség, valamint a túlzottan intellektuális megközelítéssel
szemben megjelenõ gyakorlati jelleg mind a felszabadításteológiák szemlélet-
módjának megnyilvánulásai. A nyugati egyházakban tapasztalható spirituális
válság gyógyításában ezek kibontakozásának és elmélyülésének jelentõs szere-
pe lehet. A spirituális megújulás pedig visszahat a társadalmi folyamatokra is:
„Mert a világot csak olyanok változtathatják meg pozitív irányban, akiket
magukat is megváltoztatott Isten szeretete.”71

Megjegyzés: A tanulmányban felhasználásra került a szerzõ A felszabadításteo-
lógia kihívásai a mai evangélikus társadalmi gondolkodás számára címmel az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen 2003-ban benyújtott szakdolgozata.

hermeneutika – A Biblia – vagy más régi szövegek – magyarázatának elveit és szabá-
lyait vizsgáló tudomány.

politikai teológia – Dorothee Sölle (1929–2003) német teológusnõ kritikai bírálatként
Rudolf Bultmann (1884–1976) liberális teológiájára 1971-ben Politikai teológia
címmel írt könyvet, amely gyakorlatilag a felszabadításteológia elveit mutatja be.
Ezért az 1970-es években Európában politikai teológia néven terjedtek el e gondo-
latok.

verbális inspiráció – Latin kifejezés, melynek jelentése: szó szerinti ihletés. A Biblia
keletkezésével kapcsolatban azt a dogmatikai felfogást jelenti, amely szerint a
Szentírás szövegét Isten Szentlelke szó szerint diktálta le az egyes szerzõknek.
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70 V. ö. Sölle, D.: Thinking About God. Trinity Press International. Philadelphia. 1990. 38. o.
71 Douglass, K.: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövõjérõl. Kálvin János Kiadó. Budapest. 2002. 104. o.
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� Milyen jelentõsége van a keresztény hitnek az egyén és a közösség szempontjából?
� Mit jelent az Isten országa kifejezés?
� Milyen következménye van annak a hétköznapi életre nézve, ha Isten országát „túl-

világiasítjuk”, vagy épp ellenkezõleg ,a földön akarjuk megvalósítani?
� Mi teheti vonzóvá a keresztény közösséget az érdeklõdõk, az érdeklõdésüket elve-

szített kívülállók vagy más valláshoz tartozó emberek számára?

Büchele, Hervig: Keresztény hit és politikai ész. Egyházfórum. Budapest–Luzern.
1991.

Cardenal, Ernesto: A solentinamei evangélium. Magvetõ. Budapest. 1985.
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1998/4. 424–452. o.
Korten, David C.: Tõkés társaságok világuralma. Kapu Kiadó. Budapest. 1999.
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A hit fejlõdését és a teológiai gondolkodást
nem akadályozza környezetünk megismerése

és az iránta érzett felelõsség, hanem inkább
serkenti. Azokra a kérdésekre kell ma is fris-

sen keresni a feleletet, amelyek a legújabb
tudományos kutatások területén születnek.

A naponként szerzett tapasztalat a véges
világban erõsíti bennünk a vágyat az élet

végsõ kérdéseire irányuló kutatáshoz. Ez az
egymás melletti küzdelem a megismerés

területén minden történelmi korban jelen
van, de más és más formában. Érdekes akár

csak arra gondolni, hogy a legintenzívebb
vallásos ébredés ma a világunk legfejlettebb

országaiban és a legszegényebb kontinensen
egyaránt megjelenik. Az értelmiség aktivitása

mindig jellemzõ volt a magyarországi
kereszténységre. Az evangélikus egyházban
a korábbi évszázadok e téren gazdagabbak,

mint a jelenünk. Érdemes átgondolni
a mindennapi teológiai munkát ebbõl a

szemszögbõl is. Mit kellene másképp tenni
az egyházi életben ahhoz, hogy

tudósok, kutatók és alkotók egyaránt meg-
jelenjenek a teológia közelségében?

A kutatókkal és más vallások gondolko-
dóival folytatott dialógus egyértelmû kihívás

az egyház megújulásában.
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Természettudományok és
a keresztény vallás 

A római katolikus egyház Fides et ratio enciklikájának bevezetése szerint „a hit
és az értelem két szárnyhoz hasonlatos, e szárnyakon emelkedik fel a lélek,
hogy az igazságot szemlélje”. Hosszú konfliktusok sorát próbálja meg lezárni
ez az alkotás, és kísérli meg összhangba hozni az egyes ember világában a tu-
domány és a vallás, a tudás és a hit területeit.

Talán nincs olyan ember, aki legalább egyszer ne ütközött volna valamilyen,
a tudás és a hit területeinek határán létezõ problémába. Nem egyszer teszünk
fel arra vonatkozó kérdéseket, hogy a 21. század eleji tudásunk és hitünk hogyan
egyeztethetõ össze; s egyáltalán, a harmadik évezred kezdetén lehetséges-e a
technológiai társadalom számára a hitben való járás, vagy – megfordítva a kérdést
– a klasszikus értelemben vett hívõ ember számára a természettudományos tudás
birtoklása és megélt hitével való összeegyeztetése. Annak ellenére találkozunk
a tudás és hit kapcsolatát érintõ problémákkal, valamint teszünk fel ide tartozó
kérdéseket, hogy sem teológiánknak, sem egyéni keresztény hitünknek nem köz-
ponti kérdései ezek (Luther szavaival élve: adiaforon kérdések). Ám nem is csu-
pán azért foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert a teológia- és tudománytör-
ténet fejlõdése során – különösen az utóbbi néhány évszázadban – nagy hang-
súllyal kerültek tárgyalásra az ide tartozó problémák, hanem az a cél is moti-
válhat bennünket a vizsgálódás során, hogy jobban megtaláljuk saját helyünket
a világban, valamint újra és újra meghatározzuk hitünk és tudásunk viszonyát
életünk során. S noha a hit és tudás céljának és jellemzõinek különbözõsége rég-
óta ismert, s különösen a katolikus egyház Fides et ratio enciklikája óta erõtelje-
sen hangsúlyozott igazság, a gyakorlatban mégis nehéz a határokat pontosan
meghúzni mind a tudományos gondolkodás, mind a hitünk megélése során. 

Mindenekelõtt ahhoz, hogy a tudás és hit kapcsolatát megvizsgálhassuk, gon-
dolkodjunk el egy pillanatra azon, hogy milyen képet hordozunk és éltetünk
magunkban Istenrõl. Azután vizsgáljuk meg, hogy azt a világot, melyben élünk,
mennyire tudjuk istenképünköz illeszteni, illetve hogyan kapcsolódik istenké-
pünk a világhoz. 
� Mi istenképünk két-három legfontosabb jellemzõje?
� Mely tulajdonságok a leginkább összeférhetetlenek ezzel az Istennel? Mi az,

ami megfoszthatja ezt a képet attól, hogy valóban Istenrõl szóljon?
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� Hogyan illeszkedik istenképünk és a világegyetemrõl alkotott természettu-
dományos tudásunk egymáshoz? A világegyetem keletkezésének tudomá-
nyos elmélete összeegyeztethetõ-e Istenrõl alkotott felfogásunkkal? Gondol-
junk a világegyetem méreteire idõben és térben, makro- és mikrotartomá-
nyokban, a világ bonyolultságára és rendezettségére, az égitestek számára és
távolságára: milyen képre van szükségünk ahhoz, hogy Isten ne csak a földi
élet Istene legyen, hanem az egész világegyetemé mint a kozmoszt megváltó
és fenntartó Istené?

� Hogyan férnek meg egymás mellett istenképünk és a földi élet kialakulásáról
szerzett ismereteink? Az élet bonyolultságához, a földön elfoglalt különleges
emberi helyzetünkhöz, a bioszféra rendjéhez, az emberi agy mûködéséhez,
az állatfajok egymáshoz való viszonyához, a már ismert géntérképhez ho-
gyan illenek az Istent jellemzõ fogalmaink? Milyen képre van szükségünk ah-
hoz, hogy az élet kialakulását leíró diszciplína vagy például a kvantumfizika
se essen távol Istentõl?

� Hogyan illeszti egymáshoz istenképünk Istent és az emberi társadalmat, az
egyéni életeket, közös történelmünket, az emberek sokféleségét, a közösségi
formák sokszínûségét; a vallások sokaságát? Istenképünk szerint Isten léte
feltételezi-e, hogy az emberiség soha ne haljon ki – akkor is, ha saját hibánk-
ból oltjuk is ki egymás vagy a Föld életét? 

Természetesen a kérdések nem arra utalnak, hogy Istent tegyük a fizika, bioló-
gia, társadalomtudományok és más tárgyak tanulása során szerzett ismerete-
ink istenévé is. Ezt nekünk nem kell, de nem is lehet megtenni: Isten minden-
képpen az egész makro- és mikrokozmosz, az egész fejlõdési folyamat, az egész
történelem, az egész teremtett világ Istene, minden helyen és minden pillanat-
ban. Azonban a tudás és hit kapcsolatát érintõ probléma általában az Istenrõl
alkotott képünkkel szokott kezdõdni, és számos alkalommal ennek helyreállí-
tásával sikerült is megoldani. A történelem során nem egyszer kellett vagy a
vallásos, vagy a tudományos világképet újragondolni azért, mert egyik tükré-
ben elõtûntek a másik hibái, túlzásai, hamisságai. Többek között ezért tartom
az egyik legérdekesebb kapcsolatnak a teológia és a természettudományok, a
hit és a tudás viszonyát: ha hagyjuk, hogy a két tudományterület egyszerre ala-
kítsa istenképünket, akkor nehéz a sokszor félrevezetõ abszolútságról, hibát-
lanságról, tévedhetetlenségrõl beszélni.
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Természettudomány és vallás

Ahhoz, hogy tudás és hit viszonyáról gondolkodni lehessen, elõször a két te-
rület határait és alapvetõ jellemzõit kell tisztázni. A tudás és a hit meghatáro-
zása helyett pedig talán egyszerûbb a tudomány és a vallás fogalmaival kezde-
nünk a vizsgálódást.

A tudomány szó alatt különbözõ kategóriákat érthetünk, melyek több vagy
kevesebb diszciplínát foglalnak magukban. Ugyanúgy a tudományok körébe
lehetne sorolni a természettudományokat, mint például a nyelvtudományok, a
pszichológia vagy a történelem tudományának területét is. Azonban ami a leg-
több konfliktust jelentette a vallások életében, az a természettudományokkal
való kapcsolat, ezen belül is leginkább a fizika és a biológia egyes szakterüle-
teinek világképet formáló hatása a teológiára, és viszont. Ezen diszciplínák
azok, amelyek fejlõdése során a legtöbb kérdés felmerült a keresztény-zsidó
kultúrkör vallásértelmezése során. 

A vallás fogalma alatt foglalkozhatunk a nagy világvallásokkal is, de leszû-
kíthetjük vizsgálódásunk tárgyát a kereszténységre is.

A természettudományokat alapvetõen meghatározza a tudományos megkö-
zelítés, mely a tudomány nyelvének létezését foglalja magában. Ez a nyelv a
matematika, melynek segítségével kapcsolatba lehet hozni a különbözõ tapasz-
talatokat egymással, illetve a felállított elméletekkel. A természettudományok-
nak nagyon fontos jellemzõje az önkritika és az állandó kérdésfeltevés a már
meglévõ elméletekre vonatkozóan is. A tudomány mindent csak hosszas kriti-
kai vizsgálódás után fogad el, s ezáltal könnyebben kiszûri a hamis eredménye-
ket a saját birodalmából. Nemcsak a módszertani, de a tudományos naturaliz-
mus is a természettudományok sajátja, melyek alapján a tudomány elvet min-
den, bizonyítékkal nem alátámasztott ideát, mint például a szellemek vagy a lé-
lek fogalmát.1 Nem a tekintély vagy a hírnév számít akkor, amikor egy elmélet
igazságát kell elfogadni, hanem a kísérleti igazolás, a tapasztalatokkal való
egyezés megléte. A tudományokban való elõrehaladást az jelenti, hogy a régóta
mûködõ elméleteket újakkal, nagyobb területekre kiterjedõ, átfogóbb törvény-
szerûségekkel vagy egyszerûbb megfogalmazásokkal, általánosabb egyenle-
tekkel lehet felcserélni. Egy tudós nem tekintheti ismeretelméletét zártnak és
véglegesnek, hiszen tudományosságát pontosan az állandó vizsgálódás, kísér-
letezés és kutatás kell, hogy meghatározza. 

Ezzel szemben a vallások egyik legfontosabb hivatkozási alapja a tekintély
és a kijelentett igazságok állandósága. A keresztény tanítás szerint „Jézus
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8). A kinyilatkoztatás
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igazsága ma is ugyanaz, mint kétezer évvel ezelõtt; az alapvetõ erkölcsi értékek
ma is egyezõek a Krisztus korabeliekkel; s egy vallásos gondolat annál megbíz-
hatóbb, annál hihetõbb, minél régebb óta fennáll a tartalma, illetve egy vallási
kijelentésre annál gyakrabban hivatkozunk, minél hitelesebb egyházi tekinté-
lyek is vallották annak igazságát. A vallási nyelvezet elsõsorban eszkatologi-
kus, a vallások kérdésfeltevései alapvetõen egzisztenciálisak.

A konfliktusok egyik forrása ebben a kettõs irányultságban rejlik: egyik
részrõl az állandó elõrehaladás, az újabb és újabb elméletek felállítása, az örö-
kös kutatás, mely nem engedi a kutatót megelégedettséggel eltelni; míg a má-
sik részrõl a régihez való ragaszkodás, az igazságok állandóságának megraga-
dása, valamint a megelégedettségre való törekvés az, ami a teológiával és a tu-
dományokkal foglalkozó embert két irányba vonzza. Szerencsés esetben ennek
a két területnek a hatása inspiráló lehet egymás számára. Ám sokszor nehéz
megküzdeni ezzel, és szakadást okozhat azok között, akik nem képesek a két
diszciplína határait, legfõképpen pedig céljait megkülönböztetni egymástól. 

Találkozás a szenttel

A vallásnak, vallásosságnak számtalan megfogalmazása ismert, mely a teoló-
giatörténet különbözõ korszakaiban jött létre. Most csupán egy 20. századi
megfogalmazást emelnék ki, melyet érdemes lehet megvizsgálni a tudomány
és teológia kapcsolatának vizsgálata során. Paul Tillich (1886–1965) szerint a
vallást úgy lehetne definiálni, mint „a szenttel való találkozást”, ahol a „szent”
nem más, mint „annak a megtestesülése, ami a legvégsõkig és feltétel nélkül
foglalkoztat minket”2. Lehet az egy zene vagy festmény, az óceán vagy a föld,
a csillagok vagy a fák, egy személy vagy egy történelmi esemény, amelyen ke-
resztül találkozunk azzal a szenttel, amely a legfontosabb számunkra. Ezek
egyike sem szent önmagában véve, csupán magukban hordozzák annak a lehe-
tõségét, hogy valaki rajtuk keresztül találkozzon azzal, ami alapvetõen megha-
tározza õt, ami a végsõkig foglalkoztatja. Ezeken a dolgokon mint szimbólumo-
kon keresztül lehet feltenni az életünk értelmére vonatkozó kérdéseinket, és
ezeken keresztül is tudjuk megválaszolni azokat. Egy lényeges különbség meg-
állapítását is magukban hordozzák ezek a dolgok: mint a szent – és ennek ér-
telmében a vallás lényegének – képviselõi, meg tudjuk õket érinteni, fel tudjuk
fogni, meg tudjuk hallani õket, le tudjuk írni a jellemzõiket; ám a szentet magát
sohasem tudjuk megérinteni, meglátni, meghallani, felfogni.
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Ha a Tillich által megadott vallás- (vagy hit-) fogalmat tekintjük mérvadó-
nak, akkor a tudomány és a vallás között nem létezhet ellentmondás. Ebben az
esetben ugyanis világos az, hogy mi a két terület szerepe, módszere, kiindulási
pontja és célja. Ekkor nem lehet összekeverni a két terület határát, és átlépni is
csak úgy lehet a választóvonalat, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mikor me-
lyik kérdéskörrel állunk szemben. Mivel a szent és a szentet képviselõ dolgok
különbözõ létezõk, ezért az a tudomány, amely a szentet képviselõ dolgot vizs-
gálja, nem keveredik, nem keveredhet össze azzal a tudománnyal, amely ma-
gáról a szentrõl gondolkodik. Ebben az esetben, amikor ilyen egyértelmû vo-
nallal elhatároljuk egymástól a tudomány és a vallás tárgyát, nem kell attól fél-
ni, hogy a két terület összekeveredik és konfliktusba bonyolódik egymással.

A tudomány alapkérdése arra a világra vonatkozik, ami jelöl valamit, amit
megtapasztalhatunk, amit láthatunk, érezhetünk, hallhatunk. Olyan kérdésfel-
tevésekre próbál meg válaszolni, mint „Hogyan mûködik a világ?”, „Hogyan
írhatóak le bizonyos jelenségek?”, „Milyen törvények uralkodnak az univer-
zumban?”, „Milyen szabályszerûségek állíthatók fel a földi életre és a világ-
egyetem mûködésére nézve?”. A tudomány kérdõmondatai a mi, milyen, hogyan
szavakkal kezdõdnek. A tudomány a világ leírására és jellemzésére törekszik,
míg a vallás más oldalról közelíti meg a létezõ dolgokat: a céljára és létezésé-
nek okára kérdez rá. A vallás kérdései miért-kérdések: „Miért jött létre a világ?”,
„Miért létezik az ember?”, „Miért születünk és halunk meg?” és „Miért, mi cél-
ból élünk ezen a Földön?”. 

Míg a tudomány a világ megtapasztalható részével foglalkozik, addig a val-
lás a transzcendensre épít, a transzcendensbõl épül fel, amely nem vizsgálható
azokkal az eszközökkel és módszerekkel, amelyekkel a tudomány dolgozik. A
tudomány a tapasztalatgyûjtés, elméletek alkotása és a kísérleti igazolás folya-
matában dolgozik. Ezzel szemben a vallás a hitre épít, a nem látható dolgokban
való bizonyosságra: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem
látható dolgok létérõl való meggyõzõdés.” (Zsid 11,1) A tudomány célja, hogy
minél jobban megismerjük azt a világot, amelyben élünk; a vallás célja, hogy
minél inkább megtaláljuk helyünket abban a világban, amelybe teremtettünk.
A tudomány az újra törekszik, míg a vallásoknak nagyon fontos hagyomány-
õrzõ szerepe volt és van. A tudomány alapvetõ jellemzõje, hogy megkérdõje-
lez mindent, míg a nagy világvallások, így a kereszténység is az évezredes,
megkérdõjelezhetetlen erkölcsi-spirituális tanításra építenek. 

Ám ha ennyire mások a céljaik, módszereik, kérdéseik, akkor hogyan lehetsé-
ges, hogy mégis annyi ponton kerültek konfliktusba egymással? Van-e egyáltalán
köze egymáshoz a két területnek? Meg lehet-e elégedni azzal a válasszal, hogy
különbözõ kérdésfeltevéssel rendelkezõ különbözõ tudományokról van szó, vagy
tovább lehet és kell menni a lehetséges kapcsolódási pontok felderítésében?
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Tudományos és vallásos világkép

Valamilyen vallási meggyõzõdéssel, vallásos hittel mindig rendelkeztek az em-
berek. Ezzel szemben a mai értelemben vett tudomány kevésbé régen, mintegy
3-4 ezer évvel ezelõtt kezdett kialakulni. A kezdeti vallásosság során a világ
eseményeit Isten – vagy más kultúrák népei szerint az istenek – irányították.
Minden jelenség mögött valamely isteni hatalom megnyilvánulására lehetett
gondolni. Akkor történt változás ebben a világképben, amikor a görög filozófu-
sok elkezdtek a physis (természet) jelenségeinek leírásával foglalkozni, s amikor
megjelentek az elsõ számszerû jellemzések is. Paul Tillich szerint Anaxagorasz
(Kr. e. 500–428) volt az elsõ, aki a tudományos értelemben vett fizikával foglal-
kozott, hiszen õ volt az, aki az égitestekre elõször tekintett úgy, mint egyszerû
testekre, megfosztva õket ezáltal isteni karaktereiktõl.3 Õt követte a többi görög
természetfilozófus azon gondolataikkal, miszerint a görög istenek nem többek,
mint istenített hõsök vagy éppen a természet erõinek megszemélyesített for-
mái. A fizikai világ tehát veszített mitikus jellegébõl. A tudományos és a vallá-
sos világkép ekkor kezdett elõször egymásra hatni, és saját meggyõzõdéséért
harcba szállni. A természetrõl alkotott kép lassan megkapta saját területét, hi-
szen ez egyezett a tapasztalattal; ám szerencsére a hitvilág képe sem múlt el
nyomtalanul: a költeményekben és a népi vallásosságban tovább élt a termé-
szet szeretete – és sokszor sajnos a démonizálása is. (A középkori keresztény
gondolkodásba ez utóbbiból többek között a világ hármas felosztásának képze-
te került át: fizikai értelemben legalul helyezkedett el a pokol, legfelül a menny,
és a kettõ között a földi élet színtere kapott helyet.) 

Ezzel a panteista szemlélettel szemben a zsidó-keresztény gondolkodásmód
a természettudományok fejlõdésének nagy lendületet adott azáltal, hogy egé-
szen máshogyan tekintett az anyagi világra, mint amilyen világnézettel a többi
nép politeizmusából vagy személyes isten nélküli vallási kultúrájából adódóan
rendelkezett. A politeizmus démonizáló magatartása, valamint a személyes is-
tenkép nélküli vallásosságnak az anyagot valódinak – de legalábbis vizsgálha-
tónak – nem tekintõ hozzáállása nem segítette a tudományok fejlõdését. Az
egyistenhitbõl azonban következett az az álláspont, miszerint az egész világot,
így az anyagi világot is Isten teremtette; mégpedig jónak és rendezettnek.4 Itt a
teremtett világ nem azonos az Istennel, ezért az ember ezt a világot mitikus köd
nélkül szemlélheti, tapasztalatait számba veheti és összegezheti anélkül, hogy
a teremtõ Istent sértené ezzel. Léteznek törvényszerûségek, amelyekkel Isten a
teremtés során felruházta a világot. Az egész anyagi világ valóságos és értékes,
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nem pedig értéktelen – amint azt egyes gnosztikus tanítások hirdették. Ugyan-
akkor a világ csupán alkotás, s ebbõl következõen nem szent: egyedül Isten
szent és tökéletes. Mivel a földi világ töredékes és immanens, illetve mivel Is-
ten az embert értelemmel ruházta fel, ezért ez a világ és a benne uralkodó tör-
vények megfigyelhetõk és megismerhetõk. A keresztény világkép tehát – talán
sokszor nem tudatosan, de – nagymértékben elõsegítette a természetfilozófia
fejlõdését. Csak egy olyan világképben, gondolkodási rendszerben alakulhatott
ki az empirizmusra – nem pedig a spekulációkra – épülõ tudomány, amely po-
zitívan tekintett az életre, és amely elfogadta annak valós létezését is. Ez indo-
kolhatta azt a tényt, hogy a skolasztika korában megjelentek az elsõ olyan ke-
resztény teológusok, akik szerint teológiai kötelességünk a természetet is tanul-
mányozni. Ilyen gondolkodók voltak például Robert Grosseteste (~1170–1253),
Roger Bacon (1214–1292), William Ockham (~1285–1347), akik számára az Is-
tenbe vetett hit és a természet megismerésére irányuló kutatás egyáltalán nem
állt ellentmondásban egymással.

Amellett azonban, hogy a kereszténység a modern tudományok kialakulá-
sára nagy hatással volt, és számos természettudóst adott hívei, szerzetesei kö-
zül a tudományos világnak, a mitikus-misztikus világkép fennmaradását is tá-
mogatta a menny és a pokol, az angyalok és a szellemek, az égi szférák és a föld
alatti világ képeinek továbbvitelével. Többek között ennek a két komponens-
nek a feszültsége élezõdött ki egyre jobban a 15. századtól kezdve. Ekkor léptek
fel az elsõ természettudósok, akik a csillagászat, a klasszikus fizika, a kémia és
a biológia területein megtették az elsõ, alapvetõ fontosságú lépéseket. Ugyan-
úgy, mint a görög filozófia korában, most is az a tény volt a megdöbbentõ az
emberiség számára a tudomány mûvelõire tekintve, hogy megfosztották a vilá-
got attól a mitikus jellemzõjétõl, amelyben évszázadok óta élt, s amelyre az
egyház is építette tanait.5

Nikolausz Kopernikusz (1473–1543) geocentrikus világképe megfosztotta a
világot attól a képzettõl, mely szerint a Föld kitüntetett szerepet játszik a világ-
egyetemben. Bolygónk ugyanúgy egy lett a sok közül, mint bármelyik másik;
az emberiség pedig ugyanúgy elveszítette központi, különleges szerepét, mint
ahogyan lakhelye is. Galileo Galilei (1564–1642) számos pontos megfigyelésé-
vel a Kopernikusz által felállított elméletet igazolta és fejlesztette tovább, meg-
döntve ezzel azt a – homogén és izotróp – arisztotelészi világképet, melyet fél
évezreddel korábban fedezett fel a kereszténység magának, s amelyre nemcsak
tudományos tanítását, de erkölcsi életét is építette. Tycho de Brahe (1546–1601)
megfigyelései és Johannes Kepler (1571–1630) ezekre épülõ elmélete nemcsak a
bolygókat, de azok pályáit is „tökéletlenné tették”: nem csupán kitüntetett sze-
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repüktõl, de a tökéletes körpályán való mozgásuktól is megfosztották õket.
René Descartes (1596–1650) választotta szét elõször az anyagi, fizikai világ és a
lélek birodalmát. Isaac Newton (1642–1727), a klasszikus fizika létrehozója
olyan összefüggéseket tárt fel a világban uralkodó rendrõl, amelyek végleg vé-
get vetettek az arisztotelészi világértelmezésnek. Ezen törvényein keresztül
Newton többek között azt állította, hogy a Földön és az égen ugyanazon me-
chanika törvényei érvényesek, s ezáltal megszüntette a világ hármas tagoltsá-
gára épülõ misztikus képét. Charles Darwin (1809–1882) azt az utolsó, fenn-
sõbbrendû magatartásra okot adó elméletet is megrengette az emberiségben,
amely által addig azt képzelhette, hogy legalább a földi életek között kitüntetett
szerepe van, s hogy az ember a „teremtés koronája”. Ezek után a 20. század tu-
dományos eredményei már nem is hatottak annyira megdöbbentõen a vallásos
szemlélet számára, amikor Albert Einstein (1879–1955), Werner Heisenberg
(1901–1976), Niels Bohr (1885–1962) és mások munkája nyomán nyilvánvalóvá
vált, hogy az eddig abszolútnak hitt dolgok relatívak, hogy semmit nem lehet-
séges objektív kívülállóként megfigyelni, vagy például hogy a mikrovilág
egyes részei egyszerre nemcsak egy, hanem több – addig ellentmondónak hitt
– tulajdonsággal is rendelkezhetnek. 

Ami sokszor konfliktust okozott tehát az emberek között, illetve egyes em-
berek gondolkodásában, az nem volt más, mint a tudományos és a vallási vi-
lágkép keveredése, valamint ezek különbözõ ütemû fejlõdése és ellentétes irá-
nyultsága. A tudományos világképet a kezdetektõl fogva meghatározta a me-
chanisztikus világszemléletre hajló magyarázat. Már a görög természetfilozó-
fusok nagy része hitt abban, hogy a természet törvényei örök, állandóan mûkö-
dõ törvények, amelyek a matematika segítségével leírhatóak. Ehhez járultak
hozzá olyan újkori tudósok munkáinak eredményei, mint Kepler bolygótörvé-
nyei vagy Newtonnak a dinamikát leíró alapösszefüggései. Ám fontos látni,
hogy Kepler, Newton, Galilei, Descartes és a többiek a világ rendezettségében
még Isten alkotó és tervezõ munkáját látták. Ez látszik abból is, ahogyan Kepler
szól Istenhez: „Te, aki a természet fényével ébresztesz bennünk vágyat a kegye-
lem fénye iránt, hogy azzal a dicsõség fényébe vezess bennünket, hálát adok
Neked, Teremtõ Istenem, aki gyönyörködtem alkotásaidban és örvendeztem
kezed mûvében.”6 Hasonlóan Istent találja meg, nem pedig utasítja el Galilei is
a természet vizsgálata során: „A természet könyörtelen, kizárólag saját törvé-
nyeit követve, … amelyeket sohasem hág át…, fejti ki hatását, és nem törõdik
sem útjai, sem eszközei megválasztásánál azzal, hogy az emberek felfogják-e
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vagy sem… De a természet útjai nem kevésbé segítenek bennünket abban,
hogy Istent megtaláljuk, mint a Szentírás szavai.”7

Késõbbi követõik viszont már úgy gondoltak a Newton által létrehozott erõ-
fogalomra, az égitesteket meghatározó törvényekre, mint egy önálló gépezet
egyes mûködési szabályszerûségeire. A világot – miként Madách Luciferje is –
gépnek képzelték, melyet valaki valamikor létrehozott, s amely azóta önállóan
mûködik a hozzá mellékelt törvényszerûségek, összefüggések szerint. Ebbe a
világképbe a vallásos értelmezésbõl már csak annyi férhetett, hogy a teremtés
pillanatát, a létrehozás cselekedetét engedték át a Teremtõnek. Ezen, deizmus-
nak nevezett irányzat szerint Isten mint órásmester felhúzza az óraszerkezetet,
hogy azután magára hagyhassa – vagyis megteremti a világot, elindítja a boly-
gókat pályáikon, a földi életet a maga útján, de aztán kilép a további mûködte-
tésbõl, megszûnik folyamatosan jelen lenni a világban. Ezt a világképet a felvi-
lágosodás gondolkodói hozták létre és tették népszerûvé, s egészen napjainkig
meghatározó egyes, ma ateistának nevezett csoportok gondolkodásában. 

A múlt századok másik felfogása szerint nem kell ateistának lenni ahhoz,
hogy ezt az álláspontot elfogadjuk, csupán Istent kell máshogyan elképzelni;
mégpedig úgy, mint annak a területnek a birtokosa, ahova az emberi gondol-
kodás és felfedezés már nem juthat el. Nem nehéz belátni ennek a felfogásbeli
vagy értelmezési hézagpótló istenképnek (Bonhoeffer szavaival élve a „fehér
foltok istenének”) a buktatóit, ha a tudományos gondolkodás és ismeretszerzés
rohamos fejlõdésére gondolunk. „Különösen is átlátszó és visszataszító érv volt
az argumentum ex ignorantia, vagyis az a módszer, amely a tudományos és tör-
téneti ismeretanyag réseiben, hézagaiban kereste a helyet Isten és Isten cselek-
vése számára, egy amúgy teljes mértékben áttekinthetõ és »immanens« világ-
ban. Amikor aztán bõvült a tudományos ismeretek köre, azonnal új védelmi
pozíciót kellett felvenni. S lám, hiába a folyamatos visszavonulás, a legbuzgóbb
»apologéták« a fizika és a történettudomány modern felfedezéseit is arra hasz-
nálják, hogy a tudományos ismeretek újabban felismert hézagaiba gyömöszöl-
jék bele Istent.”8

Az igazán hangos párbeszéd azonban Charles Darwin könyveinek megjele-
nése után kezdõdött el, noha hivatalos egyházi állásfoglalás sosem született
Darwin elmélete ellen, amint az Galilei esetében történt. Ezzel egyidõben, a 19.
század vége felé sorra kezdtek megjelenni a vallás és tudomány kapcsolataival
foglalkozó publikációk is, melyek a teológia és a természettudományok kap-
csolatát elsõsorban mint egymással harcban álló területeket vizsgálták. Az elsõ
ilyen könyvet John William Draper írta 1874-ben, s a könyv címe is jól mutatja
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annak irányultságát: History of the Conflict Between Religion and Science (A vallás
és tudomány közti konfliktus története).

Mára a természettudomány és vallás kapcsolódását többféle csoportosítás-
ban lehet elképzelni.9

Tudomány és vallás lehetséges kapcsolódási módjai

ELLENTÉT
Az egyik lehetséges válasz szerint tudomány és vallás konfliktusban áll egy-
mással, többnyire az említett történelmi okok, különbözõ világképek miatt.
Mind a tudományos materializmus, mind a bibliai literalizmus, a szó szerinti
értelmezés ezt a felfogást táplálja. A deizmus ahhoz az állásponthoz vezetett a
tudományt mûvelõk részérõl, hogy a vallás alacsonyabb rendû a tudományok-
nál, s ha jó is valamire, akkor is csak bizonyos érzelmi hiányok pótlására. Az új-
korban a legtöbb tudós hadakozott a teológia egyenrangúsága ellen – pon-
tosabban az egyház természettudományos kérdésekben történõ állásfoglalásá-
nak tudományos volta ellen. Sokszor jogos volt ez a tiltakozás, hiszen az egy-
ház nem egyszer a tekintélyre és az egyházi hagyományra hivatkozva próbál-
ta megcáfolni a legújabb tudományos eredményeket; vagy pontosan a tudomá-
nyos eredmények alapján akart igazolni olyan hittételeket, melyeknek semmi
kapcsolata nincs a szigorú értelemben vett természettudománnyal.

A másik oldalról a vallás képviselõinek egy csoportja az, aki éltette és a mai
napig támogatja a tudomány és a vallás ellenséges viszonyát. A 20. század ele-
jén az Amerikai Egyesült Államokban indult el az a vita, amely az evolúció
vagy teremtéstörténet igazságának eldöntésére irányult. Ez a konfliktus jelké-
pezi legjobban a vallás egyes képviselõi részérõl azt a párbeszédet, mely szerint
a tudomány a vallás ellensége, a tudósok háborút indítottak a vallás képviselõi
ellen, s ez az összeütközés addig kell, hogy tartson, amíg be nem bizonyosodik,
hogy a vallás magasabb rendû igazságot képvisel, mint a tudomány. A funda-
mentalizmus eme képviselõi szerint a kreacionizmus az, ami igaz, s az evolú-
ció elmélete, illetve Darwin és követõinek teljes munkája elítélendõ tanítás. 

Ma gyakran a tudomány egyes mûvelõi szokták ezt a nézetet alkalmazni az-
zal a céllal, hogy Isten létének tagadását igazolják bizonyos tudományos felfe-
dezésekkel, valamint az ateista álláspontot próbálják ezzel bizonyítottnak, a
hittételeket pedig megcáfoltnak venni.

V. PÁRBESZÉD KÖRNYEZETÜNK KÉRDÉSEI ALAPJÁN366

9 L. Barbour, Ian G.: Religion and science: historical and contemporary issues. Harper San Francisco.
San Francisco. 1997. 73–106. o.

05 5 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 366



FÜGGETLENSÉG
Egy további lehetséges válaszadás szerint vallás és tudomány nem állnak
ugyan harcban egymással, de jó viszonyban sincsenek. A két terület teljesen
független egymástól, hiszen mind módszereikben ellentétesek, mind nyelveze-
tükben különböznek. Már a 13. században megjelent a duplex veritas (kettõs
igazság) elve, amely tanítás szerint az ész és a kinyilatkoztatás területei teljesen
más igazságot képviselnek. E szerint – a ma fideizmusnak nevezett irányzat
szerint – a két területnek közös határa sincs: a tudománynak és a vallásnak
nincs köze egymáshoz. Két teljesen különbözõ kérdésre válaszolnak – „Miért
van a világ?” illetve „Hogyan mûködik a világ?” –, s emiatt nem lehet összekap-
csolni õket egymással. Ezen álláspont egyes képviselõi szerint akár ellentmon-
dás is lehet a két terület állításai között, hiszen – szerintük – hittel azt is el lehet
fogadni, ami az ész számára elfogadhatatlan. Ezen felfogás ellen már Aquinói
Tamás (1225–1274) is fellépett a 13. században, hivatkozva többek között arra,
hogy a kinyilatkoztatások sem lehetnek észellenesek. 

Valójában az alapkérdések tartalmában – a megfogalmazástól függõen töb-
bé-kevésbé – burkoltan benne rejlik egy alá-fölé rendelési viszony, hiszen a világ
célja általában fontosabb az emberek számára, mint a mûködésének módjai. A
vallás – vagy a teológia – megállapításai ezen álláspont képviselõi szerint fon-
tosabbak és mélyebb igazságokat képviselnek, mint a tudomány eredményei.
Mivel azonban szerintük nincs kapcsolat közöttük, így konfliktusban sem le-
hetnek, mert noha mélyebb vagy magasabb szinten fejtik ki hatásukat, ugyan-
akkor más kategóriákban is kell gondolkodni a tudomány és a vallás mûvelé-
sekor.

FORMAI ÖSSZEFÜGGÉS: PÁRBESZÉD
A harmadik megoldás szerint a vallás és a tudomány között lehetséges párbe-
szédet kialakítani. Egy ilyen dialógus alapjai lehetnek például a természetköz-
pontú spiritualitás témája, a módszertani párhuzamok felállítása, vagy a két te-
rület elõfeltételeit és határait definiáló kérdések közös tárgyalása. 

TARTALMI ÖSSZEFÜGGÉS: INTEGRÁCIÓ
A negyedik út szerint természettudomány és vallás kisebb-nagyobb mértékben
segíti egymást. Vannak, akik szerint egy és ugyanazon kérdésre adnak választ,
esetleg a két területet bizonyos értelemben integrálni is lehet; míg mások sze-
rint az alapkérdéseik mások ugyan, de a két diszciplína valamilyen értelemben
segítheti egymást, ezért szükséges, hogy kapcsolatban legyenek egymással.

Nem egy teológus és tudós gondolja úgy, hogy a teológia és a tudomány
egymást segíthetik az elõrehaladásuk során is, hiszen számos olyan kérdést és
problémát vet fel mindkét terület, amelyet nehéz – esetleg lehetetlen – az adott
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diszciplína keretein belül megválaszolni. Ilyen témákkal és fogalmakkal lehet
találkozni többek közt az élet eredetére és értelmére irányuló kutatások során,
etikai és környezetvédelmi témák kapcsán, számtalan matematikai fogalom, de
egyes biológiai, genetikai vagy fizikai, kozmológiai elméletek tárgyalásakor is. 

Azon túl, hogy a tudás és a hit birodalmának is megvannak a saját törvény-
szerûségei, amelyekbõl nem lehet kilépni anélkül, hogy meg ne szegnénk az
adott terület szabályait, van egy közös érdekeltségi pontjuk, melyet Paul Tillich
a következõképpen fogalmaz meg. A természettudományoknak van egy fontos
szerepe, „ez pedig az ember spirituális életének egészében való részesedése, s
ezáltal az univerzumban élõ ember önértelmezése. Egy ilyen, mitikus és meta-
fizikai értelemben vett önértelmezésbõl nõtt ki valaha a tudomány, és fejlõdé-
sének egyik szakaszában sem hagyta el teljesen ezt a kiindulási alapot. Ez az a
pont, ahol a tudomány maga eléri a vallásos dimenziót, mert mind a mitológia,
mind a metafizika szimbólumokon és fogalmakon keresztül fejezi ki a végsõ
valósággal történõ találkozását.”10

Tillich szerint a tudás és a hit kérdései és módszerei mások ugyan – hiszen
az egyik a világban található véges dolgok vizsgálatára irányul, míg a másik az
embert érintõ végsõ kérdések analízisét jelenti –, ám a két ismeret dimenziói ke-
resztezhetik, és kell, hogy keresztezzék egymást. Ezek a találkozási pontok pe-
dig nem konfliktust jelentenek, hanem olyan keresztezõdések, ahol a két terület
kölcsönösen segítheti egymást a helyes önértelmezés és fejlõdés útján. 

Már a 11. században Canterbury-i Anselmus (1039–1109) is ehhez hasonló
állásponton volt: Credo ut intelligam, intelligo ut credam (Hiszek, hogy értsek, ér-
tek, hogy higgyek). Vagyis a tudomány és a teológia is a valóság bemutatására
törekszik. Ezt mindkét terület valamilyen szimbolikus nyelven teszi meg –
amely nyelv nem egyezik ugyan –, de a két törekvés, amely a valóság megisme-
résére irányul, kölcsönösen segítheti egymást. Ahogyan Wolfhart Pannenberg
(1928–) fogalmaz: „Sokat köszönhettünk volna annak a felismerésnek, hogy a
teológia tárgya és a természettudományok által leírt valóság nem független
egymástól. A valóságot úgy kell értelmeznünk, hogy annak a természet is ré-
sze, mint Isten és teremtményei történelmének folyamata… Az Istenbe vetett
hitnek a tudományos ismeretek területén kívül is meg kell jelennie, de azt is lát-
nunk kell, hogy Isten fogalma a természet megismeréséhez is szükséges.”11

Ha vallásos nyelven szeretnénk megfogalmazni ezt a kapcsolódási pontot,
akkor azt is mondhatnánk, hogy a kinyilatkoztatás fényében találkozik a tudás
és a hit. A kinyilatkoztatás két típusa közül a természetes kinyilatkoztatás sze-
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rint Istent többek között a természetrõl szerzett tudásunkon keresztül, míg a
különleges kinyilatkoztatás szerint a hitünk által ismerhetjük meg. A kinyilat-
koztatások nélkül Istent sem ismerhetnénk meg, ezért nem lehet elhanyagolni
egyik megnyilvánulást sem. Ahogyan az ember nem juthat hitre egyedül, csak
emberi közösségben, úgy ezzel a világgal alkotott közösségére is szüksége van
ahhoz, hogy a kinyilatkoztatások minden formáját megérthesse, és azokon ke-
resztül azt a szentet tapasztalja meg, amelyet például Tillich fontosnak tart a
vallás értelmezéséhez. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek is-
mernie kellene a kvantummechanika törvényeit ahhoz, hogy Istent ismerhesse.
A természet ismerete és a természetben megnyilvánuló Isten elsõsorban a termé-
szet szeretetét jelenti, s ez alatt ugyanúgy lehet egy virág szépségét érteni, mint
a világnak a relativitáselméletben megnyilvánuló rendezettségét – noha mindkét
folyamatban hasonló fizikai és kémiai folyamatok részeseivé leszünk. Mi dönt-
jük el, képességeinknek és érdeklõdésünknek megfelelõen, hogy szerzünk-e
tudományos ismereteket a világ mûködésérõl. Ahogyan Richard Swinburne
(1934–) fogalmaz: „a nagylelkû Isten – jó szülõ módjára – nem szab korlátot tu-
dásunknak és hatalmunknak, hanem inkább ránk bízza, hogy akarunk-e növe-
kedni ezen a két területen.”12

Személyes hit

Nem véletlen, hogy híres tudósok közül sokan úgy fogalmazták meg az Isten-
rõl alkotott képüket, mint a világ rendjének, rendezettségének, törvényei szép-
ségének megtapasztalásán keresztül megnyilvánuló hatalmat. Az esztétika sze-
rint csakúgy, mint a tudományos kritériumok alapján: a rendezett világ szép és
vizsgálható, míg a teljes zûrzavar csúnya. A csillagok mozgása az égen azért
szép, mert rendezett: éjszakáról éjszakára, évrõl évre – körülbelül – ugyanazt a
pályát írják le, ezért tudunk rendet – és szimbólumokat – találni bennük. Az
atomi világban létezõ részecskék ugyanúgy bizonyos szabályok szerint jönnek
létre, mozognak, vagy éppen semmisülnek meg. A biológiai élet kialakulásakor
ismert folyamatokat szintén komoly rendezõ elvek uralják. A matematika és al-
kalmazásai területén elég a fraktálokra vagy például a végtelen fogalmára gon-
dolni ahhoz, hogy a szépséget és a kreativitást megláthassuk a világukban. A
természettudományokban nem véletlenül alakultak ki azok az irányelvek,
amelyek által egy új elmélet elõnyben részesül a többivel szemben: ezek az egy-
szerûségre, a szimmetriára, és az általánosságra való törekvések. Nemcsak esz-
tétikai, de célszerûségi funkcióik is vannak ezeknek az elveknek. 
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De mi a haszna a tudományt mûvelõk körében a rend megtapasztalásának?
Albert Einstein szerint „mindenki, aki komolyan foglalkozik a tudomány mû-
velésével, eljut arra a pontra, ahol a természet törvényei világosan megmutat-
ják azt a szellemet, amely sokkal magasabb rendû az embernél, és amellyel
szemben a legnagyobb mértékben alázatosaknak kell lennünk. Ezért a tudo-
mány mûvelése olyan speciális vallásos érzelemhez vezet, amely alapvetõen
különbözik a naiv vallásosságtól.”13 Ez a vallásos érzés természetesen nem ve-
zet el szükségszerûen a személyes Istenben való hithez, ahogyan sok termé-
szettudósnál sem történt ez meg. Nem antropomorf istenképet ad, de elindíthat
azon az úton, amit Tillich a szent megtapasztalásának nevez. 

Aquinói Tamás gondolataitól kezdve Kepler, Newton és Galilei motivációin
át egészen a modern kor tudósaiig sokan állították azt, hogy ez a rend, amelyet
a keresztény világkép közvetít, nemcsak a tudományos kutatásra ösztönözte
õket, hanem arra is, hogy mögötte egy tudatos alkotó létét tételezzék fel. Több
tudós, így például John Polkinghorne (1930–) fizikus szerint „a tudomány ki-
egyensúlyozott és érthetõ rendszert tár elénk; a rendszerrel felmerülõ kérdések
már túlmutatnak a tudomány hatáskörén, és olyan intellektuális nyugtalanság-
hoz vezetnek, amelynek feloldásához világos magyarázatra van szükség.”14 Ez
a feltételezés elsõ lépés lehet a hit felé, legyen az a személyes Istenben való bi-
zalom vagy egy kozmikus vallásfogalomban megnyilvánuló hit, amint ez utób-
bi Einstein életében történt. Míg a legtöbb kutató úgy véli, hogy a tudományok
a világ rendjét vizsgálják és tárják fel, addig a vallások azt az Istent keresik, aki
a világ rendjében (is) megtalálható. Így például a teremtéstörténet arról ad bi-
zonyságot többek közt, hogy a világban törvényszerûségek uralkodnak (nap-
pal-éjszaka, vizek-szárazföldek stb.); de ezeket az összefüggéseket, mûködési
szabályokat a tudományok vizsgálják. Ezért összefüggés lehet ebben az érte-
lemben is a tudomány és – például – a keresztény vallás között: Istent a világ
szépségében és rendezettségében is lehet keresnünk. 

Ám a személyes hit, a keresztény közösség élményét természetesen nem pó-
tolhatják ezek a tervszerû rendezettség feletti csodálkozások. Elvezetni a hit-
hez, felnyitni a kutató, keresõ ember szemét segíthetnek, ám ahogy az angol fi-
zikus és teológus, John Polkinghorne fogalmaz: Isten létezésének jelei „pusztán
arra lennének elegendõek, hogy a teisztikus világnézet felé irányítsanak. A ke-
resztény közösséghez való kötõdésemet azok az események magyarázzák, ame-
lyek csaknem kétezer évvel ezelõtt történtek Palesztínában.”15
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fideizmus – Az a nézet, mely elsõként Immanuel Kant (1724–1804) írásaiban jelent
meg, és amely szerint az ész nem bizonyíthatja a hit igazságait, s ezért a hívõknek
kizárólag a vallásos élménybõl táplálkozó hitre szabad bízniuk magukat. Hit és
ész két külön kategória: nem keverendõek össze semmilyen értelemben; az isme-
ret ezen két forrása nem segítheti megérteni, de nem is cáfolhatja egymás állítása-
it. A világról alkotott tudásunknak két külön helye van: a tudós mûhelye és a temp-
lom, s ezt a két világot még közelíteni sem lehet egymáshoz.

konkordizmus – Az az irányzat, amely megpróbálja a természettudományos elméle-
teket a teológiai álláspontokkal összhangba hozni. Túlzott alkalmazása során a
teológusok mindenáron megpróbálják a bibliai állításokat megfeleltetni a tudomá-
nyos felfedezéseknek, míg a tudósok a Bibliából is próbálnak bizonyítékokat talál-
ni elméleteik számára.

kreacionizmus – A kifejezés azt az irányzatot jelöli, mely szerint a világ keletkezését
leíró tudományos elmélet az, hogy Isten a világot hét nap alatt teremtette, minden
élõlényt külön formálva meg. A kreacionizmus elsõsorban az olyan felfogásoktól
való elhatárolódásra szolgál, mint az emanáció, a világ illuzórikussága, Isten azonos-
sága a világgal, vagy például a platonikus lélekértelmezés. Az irányzat elsõsorban
az Amerikai Egyesült Államokban kavar gyakori vitákat, ahol egyes kreacionista
csoportok megpróbálják a hétnapos teremtéstörténetet a modern tudományos koz-
mogóniákba illeszteni, s így azzal az igénnyel lépnek fel, hogy az általános és kö-
zépiskolai természettudományos oktatás a bibliai teremtéstörténetet tanítsa. A
konfliktus hátterében az irányzat képviselõinek az a felfogása áll, mely szerint Isten
aktív, teremtõ szerepe csupán a hétnapos teremtéstörténet szerint képzelhetõ el;
figyelmen kívül hagyva ezáltal számos más teológiai álláspontot, úgymint Teilhard
de Chardin (1881–1955), Wolfhart Pannenberg vagy Alfred North Whitehead
(1861–1947) teológiáját.

� A tudománynak mely kérdései azok, amelyek kihívások elé állítják az Istenrõl alko-
tott képünket?

� A tudomány és a teológia különbözõ kapcsolódási módjai hogyan segítik elõ isten-
képünk fejlõdését? Ezeknek a kapcsolódási módoknak melyek a nehézségei? Mely
esetekben fogadhatóak el számunkra, és mikor válnak elfogadhatatlanná?
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A kereszténység kapcsolata
más vallásokkal 

Miért van szükség párbeszédre?

KULTURÁLIS KÖRNYEZETÜNK VÁLTOZÁSAI
A 20. századi tömegkommunikációs forradalom hatására az emberiség nagy
kultúrkörei és vallásai közeledni kezdtek egymáshoz. Ma az átlagos nyugati
embereknek sokkal több információjuk van más kultúrákról és vallásokról,
mint ezelõtt száz vagy akár ötven évvel volt. Ma már olyan világban élünk,
ahol a kulturális közeledés nemcsak az információáradat szintjén jelentkezik,
hanem egyre inkább a társadalmi együttélés mindennapjaiban is jelen van.
Nemcsak a kereszténység különbözõ felekezetei kezdtek közeledni egymáshoz
az ökumenizmus jegyében, hanem a kereszténységtõl mind tanításában, mind
gyakorlatában teljesen eltérõ nagy világvallások tanai is sokkal közelebb kerül-
tek a ma élõ keresztény emberekhez.

A nyugat-európai országokban, de különösen a népek és kultúrák olvasztó-
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tégelyének nevezett Egyesült Államokban a nagyarányú bevándorlások és le-
telepedések következtében távoli és egymástól nagyon különbözõ kultúrájú és
vallású emberek kerülnek egymással közeli (szomszédi, munkatársi) kapcsolat-
ba. A keresztények nemcsak más életstílusokat, szokásokat, gondolkodásmódo-
kat ismernek meg egyre intenzívebben, hanem más vallási rendszereket, tanokat
és világmagyarázatokat is. A nyugati emberek gondolkodása és életalakítása
olyan gyökeres átalakuláson megy keresztül s olyan új törekvésekkel gazdago-
dik, amely szélesre tárja a kaput sokféle lehetséges világnézet befogadása felé.

VÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁGON
Magyarországon ezek a társadalmi-kulturális és vallási jelenségek több évtizedes
késéssel jelentkeztek. Elsõ jelei a rendszerváltást közvetlenül megelõzõ években,
a nyolcvanas évek legvégén kezdtek mutatkozni. A változás kulcsfogalma a kul-
turális pluralizmus volt (a politikai mellett, illetve annak folyományaként),
melynek leple alatt egyre nagyobb teret nyert a magyar köztudatban a vallási
pluralizmus ténye, vagyis az a társadalmi jelenség, hogy a különbözõ vallások
követõi és hívei egyaránt hallathatják hangjukat, és egyenlõ jogokkal vállalhat-
nak társadalmi közszereplést, törvény szavatolja egyházalapítási jogukat, és
szabadon hirdethetik tanaikat. Ezek a változások addig soha nem tapasztalt je-
lenségeket honosítottak meg, és általános társadalmi elfogadást követeltek ma-
guknak a vallásszabadság és a vallási tolerancia jegyében. A 90-es évek elejétõl
egyre több új egyház alakult meg a nagy világvallások hazai követõibõl, gom-
ba módra szaporodtak az úgynevezett kis egyházak, szekták és alternatív val-
lási mozgalmak, melyek közül néhány térítéseinek számát tekintve igencsak
sikeresnek mondható.

A rendszerváltás idõszaka egy másik fontos kulturális változással is együtt
járt. A múlt rendszer (többek között vallásellenes) cenzúrájának megszûnésével
a könyvkiadás forradalmi átalakuláson ment keresztül Magyarországon. Óriási
mennyiségben kezdtek megjelenni olyan, mindenféle vallásossággal, spiritua-
litással, túlvilággal kapcsolatos könyvek, melyek korábban gyakorlatilag hoz-
záférhetetlenek voltak. Az ilyen könyvek témái szinte vég nélkül sorolhatók:
vallásfilozófia, valláspszichológia, vallásszociológia, a legújabb vallásos mozgal-
mak és világnézetek, a világvallások titkos tanai, ezotéria, okkultizmus, spiritiz-
mus, mágia, asztrológia, a nagy világvallások hatása a nyugati kultúrában, nyu-
gati és keleti metafizika, misztika, õsi tradicionalizmus, vallás és tudomány stb.

Korunk kulturális és vallási pluralizmusára, valamint az ebbõl fakadó szer-
teágazó vallásos jelenségekre és kihívásokra a keresztény egyházak csak lassan
és megkésve képesek – ha egyáltalán képesek – reagálni és megfelelõ válaszai-
kat kidolgozni. A keresztény tanok más vallásokhoz és világnézetekhez való vi-
szonyának tisztázása az egyházak saját közéleti szerepvállalásában is megké-
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settnek és kiforratlannak mondható, és ez minden bizonnyal elmondható a ke-
resztény egyházak missziói szemléletérõl is.

Az emberi fajnak homályos eredetétõl kezdve, mióta világának és saját lété-
nek értelmét kutatja, mindig is volt vallásos világmagyarázata, és mindegyik
vallás kidolgozta a maga végsõ válaszait a lét végsõ kérdéseire. Jelenkorunk tö-
megkommunikációs és multikulturális világa (melyben többféle kultúra él egy-
más mellett) kikerülhetetlenül szembesít bennünket a vallási pluralizmussal és
a sok egymástól eltérõ végsõ válasszal.

VALLÁSI PLURALIZMUS: ÚJONNAN TAPASZTALT VALÓSÁG
Modern társadalmunkban az emberek többségének, s a gyülekezetek tagjainak
már diákkorukban megvan a lehetõsége arra, hogy közeli kapcsolatba kerülje-
nek más vallások tanításaival olvasmányélmények, beszélgetések, közéleti fó-
rumok, térítõ akciók révén. Ezek során olyan kérdések merülhetnek fel bennük,
melyekre joggal várnak választ a lelkészektõl, hittantanároktól: miért van olyan
sokféle különbözõ vallás? Ha az Isten egy, nem kellene csak egy vallásnak len-
nie? A kereszténység az egyetlen üdvözítõ vallás, vagy más úton is elérhetõ az
üdvösség? Van-e igazság azokban a vallási tanokban, melyek a keresztény tan-
rendszerbõl hiányoznak? Van-e igazság a többi vallás végsõ válaszaiban, vagy
azok mind hamisak? Ha igen, az egyes vallások igazságai és végsõ válaszai ho-
gyan viszonyulnak egymáshoz? Hogyan viszonyuljon a keresztény tanítás a
többi vallás tanításához? Osztoznak-e a vallások valami közösben? Tanulhatunk
más vallásoktól? Tanulhatunk-e valamiben többet, mint a sajátunktól? Miért
tartozzunk inkább az egyik valláshoz, mint egy másikhoz?

Be kell látnunk, hogy napjainkban a sokféle más vallásról szóló tudás meny-
nyisége és minõsége olyan kérdések áradatát zúdítja ránk, amelyekkel a múlt
vallásos keresztény embereinek, akik a saját elszigetelt közösségeik bizton-
ságában éltek, sohasem kellett szembenézniük.1 A mai tapasztalatok fényében
azonban bárki számára, aki a vallásos hitet komolyan veszi, ezek fájdalmas kér-
dések. Egyre több ember érzi úgy, hogy nem futhat el az ilyen kérdések elõl, ha
a saját hite õszinte kíván lenni. Ez különösen igaz a keresztényekre – talán mert
õk mindig azt érezték, vagy inkább azt tanították nekik, hogy az övék az egyet-
len igaz vallás, és hogy a sok más vallás arra rendeltetett Isten akarata által,
hogy végül az egy keresztény vallássá váljon.2

A vallási pluralizmus a 20. században újonnan tapasztalt valósággá vált a
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keresztények számára. Ma Nyugaton többet tudunk más vallásokról, mint bár-
mikor ezelõtt. Ami eleinte egzotikus tudásanyag volt az elefántcsonttoronyban
élõ vallástudósok örömére, az mára népszerûen megírt és gazdagon illusztrált
vallásos kézikönyvek sorozatává vált, amelyek megtöltötték az amerikai és
európai könyvesboltok polcait. A nagy világvallások szent könyveinek (mint
például a hindu Bhagavad-Gítának, a kínai Tao Te Kingnek, a buddhista Upa-
nishadoknak vagy az iszlám Koránnak) a fordításai mind megtalálhatóak a
Biblia mellett. A hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus jelentõségérõl és érté-
kérõl írt kommentárok a nagy vallástörténészek tollából éppolyan jól eladható-
ak – ha nem jobban –, mint keresztény teológusok munkái. Egyre több ember-
nek van egyre több lehetõsége, hogy megismerje a sajátjától eltérõ vallásokat.
És ezeket a lehetõségeket ki is használják.

Mára széleskörû társadalmi érdeklõdés alakult ki más vallások tanításai
iránt, és ez különösen a világvallásokról szóló könyvek, elõadások, egyetemi
kurzusok növekvõ népszerûségében mutatkozik meg. Az ilyen kurzusok to-
vábbra is vonzzák a fiatalokat, legalább annyira – sok esetben jobban –, mint a
keresztény teológia hagyományos kurzusai. De ami ennél is fontosabb: más
vallások megismerésénél a fiatalabb generáció tagjai általában nem elégednek
meg azzal, hogy egyszerûen a tanításokról vagy a vallásos gyakorlatokról ta-
nuljanak. Õk felteszik, sõt kényszerítik az elõadókat, hogy feltegyék az értékelés,
az igazság és a keresztény tanítással való összehasonlítás kérdéseit. Egyre nehezebb
bármilyen vallásos kérdést felvetni fiatal emberek között anélkül, hogy megtár-
gyalnánk az összes világvallás hátterével szemben. A diákok nem csak a ke-
resztény gondolatok keretein belül akarnak vallási kérdésekkel foglalkozni. A
vallási pluralizmus kétségkívül belépett a fiatalabb generáció tudatába.

A mai helyzetben a keresztény teológia nem teheti meg, hogy nem reagál
ezekre a jelenségekre. Ezeket a problémákat, melyek a fiatalokat és a keresõ em-
bereket foglalkoztatják, fel kell vállalnia és meg kell jelenítenie tárgykörén be-
lül. S ennek leginkább célravezetõ módja, ha a keresztény teológia nyitott szel-
lemû, elfogulatlan és toleráns párbeszédbe kezd más világvallások képviselõi-
vel és tanítóival.

A világvallások tanításának fõ okai

AZ ÁLTALÁNOS MÛVELTSÉGI SZINT
A vallások és világnézetek megismerése fontos része az emberi kultúrának,
mert ezek kívánnak olyan végsõ válaszokat nyújtani az embereknek, melyek
segítségével az élet értelmének keresésében és magasabb rendû céljának végsõ
kérdéseiben megpróbálhatnak eligazodni. A keresztény oktatásnak ma már el-
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engedhetetlenül fontos feladata, hogy megismertesse az emberiség nagy kultú-
ráit és vallásait a diákokkal és a gyülekezeti tagokkal. A hittan az a tantárgy,
amelyben a tanulók az egyes vallásokat a maguk keretein belül vizsgálhatják.
A hittanoktatás tehát egy általános mûveltségi szintre kívánja segíteni a diáko-
kat más vallások és világnézetek ismertetésével.

A gyülekezeti felnõttoktatás hasonló célokat tûzhet maga elé: a modern tár-
sadalmi jelenségekre nyitott, érdeklõdõ és gondolkodó gyülekezeti tagok szá-
mára is fontos, hogy a más vallásokról szerzett helyénvaló ismeretekkel bizto-
san tudjanak eligazodni korunk új kulturális és vallási jelenségei között, s az
újonnan felmerült kérdésekre legyenek megfelelõ válaszaik, vagy legalábbis
képesek legyenek biztos alapokról kiindulva, felelõsen gondolkodva keresni
ezeket a válaszokat.

A SAJÁT HITBEN VALÓ ELMÉLYEDÉS
Más vallások és világnézetek beható tanulmányozása abban is segít, hogy job-
ban megértsük és elmélyedjünk saját hitünkben, valamint észrevegyük annak
különösen egyedi vonásait és sajátos, páratlan mivoltát. A 19. századi német
vallástudós, F. Max Müller szerint az az ember, aki csak egy vallást ismer, való-
jában egyet sem ismer. Ez a széleskörû tájékozottságra való törekvés a vallások
terén valójában ahhoz is hozzásegít bennünket, hogy képesek legyünk tisztázni
és kimutatni a vallásközi párbeszéd és együttgondolkodás során a keresztény
hitnek azokat a sajátosan egyedi vonásait, melyek páratlanná teszik a keresz-
ténységet, és amelyeket más vallási tanok elfogadása sem befolyásolhat a leg-
kisebb mértékben sem.

NEMZETKÖZISÉG, MULTIKULTURALIZMUS, VALLÁSI PLURALIZMUS
A mai nyugati társadalmak meghatározó jellemzõje, hogy többféle, egymástól
alapvetõen különbözõ kultúrának kell egymás mellett élnie, és a vallások a tár-
sadalomban a pluralitás elõnyeit élvezik, tehát a szabad vallásgyakorlás értel-
mében szabadon hirdethetik vallásos tanaikat. Ezek következményeként a jövõ
társadalmának kultúrája az elõzõekhez képest többrétegû, vagyis összetettebb
lesz. Az ilyen környezetben való tájékozódás feltételezi a különbözõ vallások és
világnézetek pontos és tárgyilagos ismeretét.

FELKÉSZÍTÉS A PÁRBESZÉDRE
A más kultúrákról, vallásokról és világnézetekrõl szóló oktatásnak azonban
nemcsak az ismeretek átadását kell biztosítania – ezzel még korántsem töltené
be igazi célját. A hittanoktatásnak elengedhetetlenül fontos feladata az is, hogy
más vallási tanok ismertetésénél önálló értékítélet kialakítására, kritikus és fe-
lelõs gondolkodást tükrözõ véleményalkotásra segítse és ösztönözze azokat,
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akik ezeknek a vallásoknak a behatóbb tanulmányozására vállalkoznak. Egy
ilyen elmélyültebb szemlélet kimunkálása valójában a vallásközi párbeszéd ki-
hívásaira való felkészítést jelenti, amely nélkül sem a párbeszédben való rész-
vétel, sem a párbeszédrõl szóló olvasmányok megértése nem lehetséges. A val-
lásközi dialógusra való felkészítés alapjait tehát már az iskolai hitoktatás során
el kell kezdeni, és a keresztény (gyülekezeti) tanulmányok alatt is szükséges
folytatni, mivel olyan problémáról van szó, amelyet a mai modern társadalmi
környezetben a kultúra jelenlegi állapotát tekintve a felnõttoktatás sem hagy-
hat figyelmen kívül.

A keresztény üdvösség viszonya más vallásokhoz

A kereszténységnek más vallási tanokhoz fûzõdõ (helyes) viszonya rendkívül
kényes kérdéseket vet fel. A fentebb felsorolt problémás kérdések tisztázásában
voltaképpen maga a keresztény teológia is csak a kezdeti lépéseknél tart. Ter-
mészetesen ez a dolgozat sem vállalkozhat ezeknek a kérdéseknek a megvála-
szolására, mindössze arra tesz kísérletet, hogy keresse a fent vázolt problémák
tükrében azokat a missziói-vallásközi párbeszédhez szükséges szemléletmódo-
kat és módszereket, melyek segítségével szellemi nagykorúságra és önálló véle-
ményalkotásra lehet ösztönözni a keresztény embereket modern társadalmunk
sajátos kérdéseiben, a vallásközi párbeszéd problémáira adott keresztény meg-
oldásban, valamint a kereszténység és a nem keresztény vallások kapcsolatát il-
letõ problémákban. Ha például az evangélizáló, párbeszédet folytató lelkészek-
nek felteszik a kérdést, hogy a kereszténységen kívül is létezik-e üdvösség, és
a keresztény üzenet egyedisége hogyan viszonyul a többi vallás tanításához,
meggondolatlan ítéletek és kategorikus kijelentések helyett sokkal célszerûbb
lenne, ha a párbeszéd során ismertetnék a keresztény teológiának azokat a kü-
lönféle elméleteit, melyek errõl a viszonyról eddig kidolgozásra kerültek. 

AZ EXKLUZIVISTA MEGKÖZELÍTÉS
Az exkluzív szó jelentése: kizárólagos. Eszerint az elmélet szerint kizárólag csak
azok üdvözülhetnek, akik meghallják a keresztény evangéliumot, és válaszolnak
rá. Isten kijelentette az utat, az igazságot és az életet Jézus Krisztusban, és azt
akarja, hogy ezt megismerje az egész világ. E szigorú elmélet képviselõi szerint
ez az isteni kijelentés teljesen önálló és páratlan kategória, hiszen ebben a Krisz-
tus-kinyilatkoztatásban nem egy utat vagy egy igazságot jelentett ki a Teremtõ
a többi más lehetséges igazság mellett, hanem az egyetlent: ezt tehát nem lehet
odaállítani a többi vallási tradícióban található eszmék mellé, mert mindegyik
felett áll. 
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Néhány exkluzivista (például a nagy 20. századi protestáns teológus, Karl
Barth) azt az álláspontot képviseli, miszerint Krisztuson kívül nincsen istenis-
meret: a vallások emberi kitalációk. Isten szólt az emberhez, mégpedig a Jézus
Krisztusban adott kijelentésben, amely nem más, mint az evangélium. A vallás
ezzel szemben Barth szerint egyenesen hitetlenség, az egyik legnagyobb embe-
ri bûn, mivel kizárólag emberi alkotás, amellyel a gõgös ember Isten felé törek-
szik. Barth iskolájában a teológiát kizárólag az Igére, a kijelentés tényére, tehát
a Szentírásra lehet alapozni. Még a „keresztény vallásosság” sem jöhet szóba,
nemhogy a más világnézetekrõl való elmélkedés.

A kevésbé szigorú exkluzivisták szerint Isten önkijelentése sokféleképpen és
sok helyen történik – de ragaszkodnak ahhoz, hogy e kijelentés helyes értelme-
zése és valóságtartalmának megállapítása csak a Krisztusban adott végsõ kije-
lentés fényében lehetséges. Barth szerint az üdvösség csak Krisztus által lehet-
séges, de arról is beszél, hogy az isteni kegyelem végül, az utolsó idõk teljessé-
gében gyõz a hitetlenség felett, és mindenki a Krisztusban való hitre jut. Isten
Krisztusban adott kijelentésének egyedisége tehát nem áll ellentétben az üd-
vösség egyetemességével, vagyis azzal a lehetõséggel, hogy minden ember szá-
mára lehetséges az üdvösség.

AZ INKLUZIVISTA MEGKÖZELÍTÉS
Az inkluzív szó azt jelenti: magában foglaló, ami arra utal, hogy a nem keresz-
tény vallások is magukban foglalhatják az üdvözülés lehetõségét, de mégis a
kereszténység a legmagasabb rendû vallás. A jezsuita teológus, Karl Rahner dol-
gozta ki ezt az elméletet, mely szerint a nem keresztények is üdvözülnek, sõt a
nem keresztény vallási tradíciók is elvezethetnek Istennek Krisztusban adott
üdvözítõ kegyelméhez. Hogy hogyan, azt négy pontban írja le Rahner. Az el-
mélet tézisei a következõk: 

a) A kereszténység az abszolút vallás, amit Istennek Krisztusban való külön-
leges önkijelentése hozott létre. Mivel ez a kijelentés a történelem egy adott
pontján történt, ezért azok, akik eme idõpont elõtt éltek, vagy akik még nem
hallottak errõl az eseményrõl, látszólag kimaradnak az üdvösségbõl – ez ellent-
mond Isten üdvözítõ akaratának.

b) Hibáik és tévedéseik ellenére a nem keresztény vallási tradíciók érvénye-
sek és alkalmasak Isten üdvözítõ kegyelmének közvetítésére, amíg az evangéli-
um ismertté válik tagjai számára. Miután az evangélium hirdettetett e vallások
követõinek, e vallások már nem számítanak érvényesnek a keresztény teológia
nézõpontja szerint.

c) A nem keresztény tradíciók követõi tehát „anonim (azaz „névtelen”) ke-
resztényeknek” számítanak. 
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d) A többi vallást nem fogja felváltani a kereszténység, a vallási pluralizmus
továbbra is az emberi létezés jellemzõje marad.

Ahol az exkluzivisták azt állítják, hogy a nem keresztény vallási tradíciók az
ember önigazoló alkotásai, ott Rahner azt mondja, hogy ezek a vallásos tanok
tartalmazhatnak igazságelemeket. Állítását az Ószövetség és az Újszövetség
kapcsolatával igazolja. Az Ószövetség szemlélete szigorú értelemben véve nem
keresztény, a keresztények mégis használják, és sok olyan elemet találnak ben-
ne, melyek továbbra is érvényesek. Az Újszövetség fényében értékelve bizo-
nyos gyakorlatokat (például étkezési törvények) nem fogadnak el, míg máso-
kat (például erkölcsi törvények, tízparancsolat) megtartanak. Ugyanez a viszo-
nyulás alkalmazandó a többi vallás esetében.

A PLURALISTA MEGKÖZELÍTÉS
Ezt a megközelítést azért hívják pluralistának, mert egyenrangúnak tekinti az
egyes vallásokat, eszerint tehát mindnek egyenlõ létjogosultsága és érvényes-
sége van. Az elmélet képviselõi amellett érvelnek, hogy a keresztény gondolko-
dás számára szükséges az áttérés a Krisztus-központú megközelítésrõl az isten-
központú megközelítésre, vagyis Jézus Krisztus személyét és kinyilatkoztatá-
sát nem tehetik más vallások értékelésének feltételévé. A kereszténységnek
nincs kitüntetett központi helye a vallások között, minden vallás ugyanahhoz
az Istenhez vezet el, minden vallásos tradíción keresztül elérhetõ az üdvösség.
A világ vallásai ugyan radikálisan különböznek hitükben, tanításukban és gya-
korlatukban, de ezeket úgy kell felfogni, mint az egy isteni abszolút valóság
egymást kiegészítõ és nem egymásnak ellentmondó felismeréseit. Ez a megkö-
zelítés súlyos nehézségekbe ütközik, amikor olyan nem teista tradíciókkal kell
foglalkoznia (mint például az advaitin hinduizmus vagy a hinajána buddhiz-
mus), melyekben nincs helye semmiféle istenképzetnek. Ugyanakkor ez az el-
mélet veti fel azt a problémát, hogy más vallásos tradíciók nagy számban tud-
nak megszabadult, megvilágosodott, azaz üdvözült emberekrõl (például hindu
jógik, buddhista szerzetesek, iszlám szufi bölcsek), és azt állítják, hogy tanaik
és gyakorlatuk révén ez igenis megvalósítható.

A párbeszéd társadalmi közege

A vallásközi párbeszéd egyik legfontosabb kérdése, hogy valójában kik azok az
eltérõ vallású emberek, akik párbeszédet folytatnak, akik meg szeretnék ismer-
tetni egymással vallásukat és kultúrájukat. Fontos, hogy milyen szellemi-intel-
lektuális, lelki-spirituális szinten állnak, milyen környezetben élnek, milyen ha-
tások, impulzusok érik õket, mik a tapasztalataik, milyen a habitusuk, gondolko-
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dásmódjuk, világszemléletük? Ma rendkívül fontossá vált annak a társadalmi
és kulturális közegnek a figyelembevétele, amelyben a mai kor emberei élnek
és tapasztalatokat szereznek. Egy multikulturális (azaz többkultúrájú) és vallá-
silag pluralista közegben az emberek olyan jelenségekkel találkoznak, amelyek
sajátos kérdéseket vetnek fel saját hitükre és mások hitére vonatkozóan, a párbe-
szédet folytató szándéknak pedig figyelembe kell vennie ezeket a problémákat.

A lelkész mint az egyház képviselõje

Az evangélizáló lelkipásztor személye, hivatásértelmezése és személyes bizony-
ságtétele a mai vallásközi párbeszéd egyik ugyancsak sokat vitatott kérdése. A
más vallásokkal párbeszédet folytató lelkipásztor kész mind más vallású be-
szélgetõtársaival, mind a tanítványaival szemben a kritikai szolidaritásra azál-
tal, hogy halálosan komolyan veszi kérdéseiket. Feladatát abból a szempontból
nézi és értékeli, hogy Isten színe elõtt keresztények és nem keresztények, lelké-
szek és gyülekezeti tagok egyformán kérdezõk, kérdezettek és tanulók. Az a lel-
kész, aki azonosult az evangélium megszabadító üzenetével, nemcsak tanítvá-
nyai személyes szabadságát tartja tiszteletben, hanem kérdéseik elõtt is nyitott.

Nehezíti a problémát, hogy a lelkész akarva-akaratlan az egyház képviselõ-
je, s ezt a szerepét nem kell tagadnia, inkább vállalnia kell. Tanítványai, beszél-
getõpartnerei nem semlegességet várnak tõle, hanem személyes meggyõzõdé-
sének megfelelõ egyértelmû állásfoglalást. Természetesen vigyáznia kell arra,
hogy ne tûnjék kész, elõrecsomagolt válaszokat adó egyházi funkcionáriusnak,
hanem mint aki tanítványaival együtt kérdezõsködik a végsõ valóság, Isten
dolgai és az Úr tanításai iránt. A szolgalelkû, önállótlan igazhitûség éppolyan
káros lehet, mint a kényszeres modernkedés.

Hogyan tanítsunk/tanuljunk más vallásokról?

A TÉNYSZERÛ SZEMLÉLETMÓD
A nem keresztény vallásokat néhány évtizeddel ezelõtt még leginkább és elsõ-
sorban a keresztény hit szemszögébõl tanították. Az általános kérdés az volt,
hogy milyen a tárgyalt vallás, milyen értékei és hibái, igazságai és tévedései
vannak a kereszténység abszolútnak tekintett vallási tanaihoz képest. A 70-es
évek eleje óta, amikor kezdett elterjedni a vallástudományi szemlélet, egyre in-
kább azt az elvet próbálták követni, hogy az egyes vallásokat a maguk feltételei
között ismertessék, elfogulatlanul és elõítéletmentesen, úgy, hogy az ismerte-
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tést az adott vallás követõi is el tudják fogadni. Más vallások oktatásának tehát
ugyanúgy tényszerûnek kell lennie, mint minden más tantárgynak.

Az egyes vallások tárgyilagos bemutatása mégsem zárja ki, hogy egymással
szakszerûen és konstruktív módon összehasonlítsuk õket. Erre azért is nagy
szükség van, mert mindennapos tapasztalat, hogy egy pluralista társadalom-
ban a vallások és világnézetek állandó kölcsönhatásban vannak egymással. Ép-
pen ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a hitoktatásban is dialógus-kap-
csolatba hozzuk egymással a vallásokat és világnézeteket.

A MUNKAMÓDSZEREKRÕL
Fontos alapelv, hogy mindig az ismertebb vallásoktól haladjunk az ismeretleneb-
bek felé. Elõször a kereszténységgel azonos vallási családból származó vallások
– zsidóság, iszlám – tanítása szükséges, majd a távol-keleti vallásoké, melyeknek
egészen más isten-, ember- és idõfogalmaik vannak: hinduizmus, buddhizmus,
Kína és Japán vallásai, valamint az új (modern) vallási mozgalmak. Rendkívül
fontos, hogy lehetõséget kapjanak a hívek arra, hogy közösen vitassák meg és
fejtsék ki véleményüket a vallásokról, azok különbözõségeirõl, hasonlóságairól
és igazságtartalmaikról. Ez leginkább a beszélgetés módszertanának alkalma-
zását követeli meg a lelkészektõl. A világvallások és világnézetek tanainak leg-
magasabb szintû feldolgozása minden bizonnyal a vita módszerével lehetséges,
amely az ellentétes vélemények ütköztetése miatt nagy gyakorlatot igényel.

A SZELLEMI TISZTESSÉG
A más vallások és világnézetek igazságtartalmainak megtárgyalása nagyfokú
szellemi igényességet, rugalmasságot és legfõképpen tisztességet kíván a lelké-
szektõl, hittantanároktól. A keresztény hívek szellemi fejlõdését, világképük
alakulását tekintve sok múlik azon, mi az, amit a lelkész elutasít más tanítások-
ból, mi az, amit helyeselhetõnek tart, s van-e benne annyi intellektuális alázat
és tisztesség, hogy amirõl saját vallásában nincs tanítás, arról beismerje, hogy
nem tudja, mi igaz abból a tanításból és mi nem.

A keresztény üzenet páratlansága

Mi az a vallási sajátosság, az a teljesen egyedi és másutt fel nem fedezhetõ vonás,
amely csak a kereszténységet jellemzi, amely páratlanná teszi minden vallás kö-
zött, s amire a vallások közötti párbeszéd során minden keresztény büszke lehet?

Az elveszett és a törvény ítélete alatt vergõdõ, válságoktól szenvedõ ember
végsõ kétségbeesése és reménytelen helyzetének felismerése, az önmaga erejé-
ben csalódott, mélységbõl kiáltó bûnbánó bûnös állapota érteti meg velünk iga-
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zán, miben is áll a keresztény üzenetnek, Krisztus evangéliumának az egyedülál-
lósága és páratlansága. A bûn még inkább ehhez a krízisekbe süllyedõ világhoz
láncolja az embert: a törvény megmutatja az ember erõtlenségét, és rádöbbenti,
hogy képtelen egymaga helyrehozni viszonyát az Istennel, eredeti istengyer-
mekségét már nem képes megélni. Itt található az a pont, ahol a kereszténység
talán legmesszebb mutató és legnagyobb jelentõségû, teljesen új és egészen más
vallási vonása fedezhetõ fel. Egyetlen más vallás vagy világnézet sem tud a
megbocsátás igazi lényegérõl, az isteni kegyelem törvény feletti, mindenkit ma-
gához ölelõ õsszeretetérõl. Arról a lehetõségrõl, hogy egy önzetlenül, bûnbánat-
ban, erkölcsi fejlõdésre törekedve, alázatban és szolgálatban leélt élet jutalma-
ként a törvény levezeklendõ adósságait az isteni kegyelem mindenkor felülírhatja és el-
törölheti. Ez az evangélium tulajdonképpeni üzenete, ez az a jó hír, ez az a min-
denkor hirdetendõ örömhír, amely a kereszténységet minden más vallástól leg-
inkább megkülönbözteti.

multikulturális – Több egymással egyenrangú kultúrát magában foglaló társadalom,
amelyben a különbözõ kultúrák egymás mellett élnek, és egyik sincs alárendelve
a másiknak.

exkluzív – Kizárólagos; mást el nem fogadó, elzárkózó. A filozófiában: a világ egysé-
gét tagadó irányzat, amely szerint a világ egymástól független, önálló rendezõel-
vek sokaságából áll.

(vallási) exkluzivizmus – Az üdvösségrõl szóló keresztény teológiai elmélet, mely sze-
rint az üdvözülés kizárólag Jézus Krisztus tanításán keresztül és az õ követése ré-
vén valósulhat meg.

inkluzív – Magában foglaló, tartalmazó, valamit beleszámító.
(vallási) inkluzivizmus – Az üdvösségrõl szóló keresztény teológiai elmélet, mely sze-

rint az üdvözülés egyetlen feltétele a Jézus Krisztus által megmutatott út, azonban
ez az elmélet fenntartja annak lehetõségét, hogy más vallások tanítás- és erkölcs-
rendszere is tartalmazhat elemeket a végsõ igazságból.

pluralista – 1) A pluralizmus híve, követõje. 2) A pluralizmuson alapuló, rá jellemzõ.
pluralizmus –1) A filozófiában: a világ egységét tagadó irányzat, amely szerint a világ

egymástól független, önálló rendezõelvek sokaságából áll. 2) A szociológiában: a
társadalmat több, egymástól lényegében független csoportként tekintõ elmélet.

vallási pluralizmus – A különbözõ vallások eltérõ üdvösségtanait egyaránt elfogadó
elmélet, mely szerint az üdvözülés többféle, a különbözõ vallások által megmuta-
tott úton is elérhetõ és megvalósítható.
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� Képes-e a vallásközi párbeszéd olyan új szemléletet kölcsönözni számunkra, mely-
lyel más vallások igazságait és végsõ válaszait nyitott szellemmel, elfogulatlanul és
toleráns módon tudjuk továbbgondolni és világképünkbe beépíteni? 

� Lehetõvé teszi-e számunkra a vallásközi párbeszéd, hogy tanulhassunk más vallá-
soktól, és egyes területeken valamilyen többletre tegyünk szert?

� Miben és mely pontokon gazdagíthatják a dialógus eredményei saját keresztény hi-
tünket, gondolkodásmódunkat, ember- és világértelmezésünket?
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Küzdelem a jövõ egyházi értelmiségéért 
Miért van szükség az egyházi iskolákban teológiára

és a teológiai gondolkodásnak az oktatásra?

Ha megnézzük a 2004-ben megfogalmazott és elfogadott hittan érettségi vizs-
ga céljait, akkor nem lehet kérdéses az, hogy mennyire szükségünk van egy
másfajta teológiai munkára, mint eddig. A vizsgaleírásban az alábbi szempon-
tok kerültek megfogalmazásra: „A vizsga célja, hogy az érettségizõ diák számot
adjon arról, hogy 
– rendelkezik a keresztény élet és gondolkodásmód kialakításához szükséges

alapfogalmakkal,
– érti és használni tudja az alapvetõ teológiai szaknyelvet és fogalmakat,
– rendelkezik alapvetõ bibliaismerettel, tisztában van a Szentháromság egy

Istenre vonatkozó evangélikus tanítás fõbb vonalaival,
– felismeri Isten teremtõ, gondviselõ és megváltó szeretetét a világban,
– ismeri az egyetemes anyaszentegyház és benne az evangélikus felekezet tör-

ténetének fõbb eseményeit,
– látja a kapcsolatot a Szentírás tanítása és mai életünk között: látja azokat az

erkölcsi értékeket, amelyek pozitívan alakíthatják életünket és világunkat,
valamint ismeri a kereszténység alapvetõ válaszait a személyes és végsõ
kérdésekre,

– jártas a bibliai szövegek értelmezésében,
– képes ismereteit a dialógus és ökumené szellemében mások számára közve-

títeni.”1

A többnyire az egyházi keretekre kiterjedõ, valamint témájában és nyelvezeté-
ben egyaránt egyházias teológiai irodalom mellett szükségünk van egy „kí-
vülre tekintõ”, nem csak lelkészi réteget elérõ ismeretközlésre. Az újraindított
egyházi iskolák tanáraiban látom azt az értelmiségi bázist, amely motiválhatja
és fejlesztheti ezt az irányt. A Magyarországi Evangélikus Egyháznak ma égetõ
szüksége van egy laikus szellemi bázisra ahhoz, hogy az egyház kommuniká-
ciójának hatóköre társadalmi méretekre terjedjen ki. Azoknak a fiataloknak a
felkészítéséhez is, akik érettségi tárgyként választják a hittant, szükség van egy
elérhetõ, magyar nyelvû, modern teológiai anyagra. Ebbõl a szempontból is fon-
tosnak látom azt, hogy a teológia mint tudomány közelítsen az oktatáshoz mint

1 A hittan érettségi vizsga leírása az evangélikus felekezetû tanulók számára. 2. o.
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napjaink új kihívásához. Külön érdekes látni azt, hogy a rendszerváltás óta
hányan jelentkeznek teológiai stúdiumokra az újraindított felekezeti iskolák-
ból. Csak példaként érdemes megnézni a két utolsó év statisztikáját az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemre vonatkozóan. Általánosságban megállapítható,
hogy a már egyetemi tanulmányokat folytató lelkész és hittanár szakos hall-
gatók 45%-a jött felekezeti középiskolából, és az idei felvételire történõ jelent-
kezésnél ez az arány az 50%-ot is elérte.2 Ezért is nagy megbecsüléssel és foko-
zott figyelemmel kell az egyházi közgondolkodásnak segítenie az újraindult is-
kolák életét. Ennek egyik része lehet a szorosabb együttmûködés a teológia és
pedagógia között az egyetemi képzésben ma. 

A teológiai gondolkodás helykeresõ mozgása.
Az egyházias teológia problémája

Ma, amikor az élethosszig tartó tanulási folyamat kezd minden területen álta-
lánossá válni, a teológia nem lehet ez alól kivétel. A szükséges ismeretek meg-
szerzése egyre kevésbé szorítható bele a hagyományos oktatási alkalmakba és
módszerekbe, mert rengeteg olyan új kihívás jelentkezik, amelyre korábban
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2 Egyházi, illetve evangélikus középiskolából érkezõ hallgatók az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen: Nyilvántartott, egyetemi szintû képzésben részt vevõ, nappali tagozatos hallgatóink
között (ideértve a halasztókat is) az érettségiztetõ középiskolák tekintetében a következõ szá-
marányok jelentek meg 2003-ban:
56 hallgatónk végzett egyházi gimnáziumban, ebbõl 44-en evangélikus középiskolából érkeztek
az alábbi megoszlásban: 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 12 hallgató
Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 9
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 7
Deák téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) 6
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 4
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ (Gyõr) 3
Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) 2
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Sándor Gimnáziuma és Kollégiuma 1

A 2004-es felvételi vizsgára jelentkezettek között egyházi gimnáziumban 17-en érettségiztek,
ebbõl evangélikus középiskolában 14-en az alábbiak szerint (a jelentkezõk összlétszáma 30 fõ): 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 6 fõ
Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) –
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 2
Deák téri Evangélikus Gimnázium (Budapest) 1
Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 1
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ (Gyõr) –
Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium (Bonyhád) –
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petõfi Sándor Gimnáziuma és Kollégiuma 1
Orosházi Evangélikus Gimnázium 3
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nem volt példa. A teológiai gondolkodás ma inkább találja magát a megkérde-
zettség állapotában, és egyre ritkábban a tekintélyen alapuló kinyilatkoztatás
szituációjában. Maga az egyház sincs ma már abban a helyzetben, a mi környezetünk-
ben különösen nem, hogy a szavára figyelnek, hanem meg kell küzdenie azért, hogy 
– a hozzá intézett kérdéseket észrevegye,
– a kihívások helyszínén képviselve legyen,
– a kortársi dilemmákat naprakészen megértse,
– oktatási gyakorlatával, válaszával, tanításával elérje az embereket.

A rendkívüli módon megerõsödõ információáramlásban nem könnyû ma a teo-
lógiai információnak helyet találnia. Amit talán kissé „megsértõdött” helyzetbõl
a korábbi évtizedekben úgy fogalmaztak meg sokan az egyházi élet területén,
hogy „nem figyelnek ránk méltó módon”, ma már inkább csak úgy mondjuk el,
hogy „nincs elegendõ aktualitása és ereje a szavunknak, és nem jó a kommunikációnk”.
Ebben a valóságos helykeresésben a teológiai gondolkodásnak is szembe kell
néznie önmagával és reális környezetével. Az önvizsgálat és a felfedezés kettõssé-
gében kell küzdenie ma a teológiának akkor, amikor helyet igényel az oktatás-
ban a modern társadalom területén. Ez természetesen azt igényli, hogy õszin-
tén feltárja kompetenciáját: melyek azok a kérdések ma, amelyekre a feleletet
keresi. Ez a keresési folyamat sohasem lehet egy már eleve elfogadott vélemény
vagy nézet öncélú igazolása. A teológia addig teológia, ameddig bátor a kérde-
zésben és aktív együttgondolkodásra képes a többi tudomány képviselõivel. A
kiszakadás, elszakadás mindig tartalmi beszûkülést is jelent. A teológia alap-
kérdése pedig nem lehet más ma sem, mint az élet végsõ értelmének kutatása
Isten igéjének megértésével. Ez a küzdelem a teológia mindennapi harca, és ez
a teológus gondolkodó mélységes vívódása is. Ezt fejezte ki Augusztinusz a
Vallomásokban, amikor az oktatás forrását és célját fogalmazta meg. „Ó, lelkem
megvilágosító Igazsága, vigyázz, ne szóljon hozzám sötétségem. Földi dolgok-
hoz zuhantam alá és hályog borítja lelkemet. Ámde innét, ezekbõl is szerettelek
téged. Tévelyegtem, de emlékeztem rólad. Meghallottam visszatérésre intõ
hangodat mögöttem, de alig szûrõdött hozzám a békétlenek zsivaja miatt. És
íme, cserepes szájjal most visszatérek, lihegve lépek forrásod felé. Senki ne ves-
sen gáncsot. Igyak forrásodból, hogy forrásodból éljek. Ne én legyek a magam
élete. Magamból rosszul éltem, magam halála lettem s csupán benned éledek
föl ismét. Szólj hozzám. Beszélgess velem. Hittem szent Könyveidnek, ámde
nagyon rejtõznek még e könyvnek igéi.”3

Már ez a régi, klasszikus vallomás is rámutat arra, hogy nem könnyû a meg-
érkezés a teológiai gondolkodás alaphelyzetéhez, mert egzisztenciálisan „hályog
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3 Augusztinusz: Vallomások. Gondolat Kiadó. Budapest. 1982. 389. o.
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borítja a lelkemet”, Isten hívó szava pedig alig hallható a környezet békétlenjei-
nek zsivaja miatt. Az igazi teológiai munka pedig mindig dialógus; az õsi augusz-
tinuszi fordulattal élve a „szólj hozzám” és a „beszélgess velem” állapota. A be-
ismerés õszinteségére ott is szükség van, ahol azt kell észrevennünk, hogy „hit-
tem szent Könyveidnek, ámde nagyon rejtõznek még e könyvnek igéi”. Nem
oldja meg olyan egyszerûen az ismeretszerzést a lelkesedés, és a Bibliához való
ragaszkodás önmagában még nem elegendõ a mélyebb megismerési folyamat-
hoz. Ez a küzdelem az oktatás területe, ahol a teológia belép az egyes emberi
életekbe és szükségszerûen a nagyobb nyilvánosság területére.

Oktatás teológiai céllal? Kit ér el a teológia ma?

Vajon mennyire lehet ma azzal számolni, hogy az egyház oktatási tevékenysé-
ge ténylegesen teológiai céllal folyik? A kérdés úgy is megfordítható, hogy a
mai egyházias teológiai munka milyen mértékben kerül közel azokhoz, akik
ennek az igazi címzettjei. Személyes életsíkon egyértelmû az, hogy az életút bi-
zonyos állomásai és a kemény élethelyzetek elõtérbe hozzák a feleletkeresést az
egyes emberi sorskérdések terén. Azt is tapasztaljuk, hogy a váratlan esemé-
nyek, a tragédiák, a betegségek egyéni teológiai gondolkodást indukálnak. Az
indirekt – nem nyílt, nem közvetlen – gondolkodás Isten létérõl, akaratáról
gyakrabban fedezhetõ fel, mint az oktatás módszerével folyó direkt, közvetlen
tanítás és tanulás.

Ezen a második vonalon értem azt az egyházak által nyújtott teológiai mun-
kát, ami sok esetben ma Magyarországon az egyház saját érdeklõdési körén be-
lül marad, és csak ritkán tudja áttörni saját területének határát. A rendszervál-
tás utáni helyzetrõl szól Tomka Miklós úgy, hogy az egyház mint „új szereplõ”
jelenik meg a „társadalmi-közéleti kötélhúzásban”. Talán ebbõl a helyzetbõl
érthetõ meg az is, hogy ma még mindig nem természetes, sõt inkább nehézkes
az, ahogyan a keresztény felekezetek teológiai üzenetet fogalmaznak meg vagy
súlyosabb társadalmi kérdésekben nyilatkoznak. Ma a teológia mûvelése nem
történhet meg bizonyos mértékû közéletiség nélkül. Szükség van erre azért is,
hogy a tudományos élet különbözõ szellemi mûhelyei, személyiségei érintke-
zésbe kerüljenek az egyházi élettel és a teológiai gondolkodással. E nélkül a
kapcsolat nélkül nincs folytatása az értelmiségi véleménynyilvánításnak és teo-
lógiai megszólalásnak, ezt pedig nem nélkülözheti a jövõben az egyház. A
megtorpanás elsõsorban a rendszerváltás utáni elsõ évekre volt jellemzõ, de
egy új „értelmiségi deficit” éppen az evangélikus egyházra jellemzõ napjaink-
ban. Ez azt is jelenti, hogy az evangélikus egyháznak meg kell találnia azt az ér-
telmiségi réteget, amely felvállalja és motiválja is egyben az aktuális teológiai
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munkával történõ kapcsolatépítést. Az oktatás lehetõsége és felelõssége az egy-
házi fenntartású intézményekben ezért rendkívül nagy.

„A rendszerváltásban az állam és a jogrend az egyházakat elvileg elismerte
a társadalom legitim szereplõiként. A változás társas világunk újrafelosztását
helyezte kilátásba, ami azt a lehetõséget is tartalmazza, hogy korábbi – vagy a
jövõre nézve biztosra vett – hatalmi pozíciók meggyengülnek. A demokrácia
megteremtése ellenben csak az egyeduralmak megteremtése árán, azok birto-
kosaival szemben lehetséges. Ez feszültségeket okoz. A közélet résztvevõi nem
mindig hajlanak arra, hogy az »újonnan jöttek« jogainak gyakorlását lehetõvé
tegyék. Az új szereplõk akarva, nem akarva a régiekbe ütköznek. Az egyházzal
szemben meg-megismétlõdik az a régi reflex, hogy megpróbálják õket kizárni
a nyilvánosságból és a tömegkommunikációból, hogy megpróbálják elõírni,
hogy jogosítványaik csak saját híveikre, de nem össztársadalmi megszólalásra
terjednek ki stb. Az egyház társadalmi létének a közélet keretei közötti kifeje-
zõdése a demokrácia megvalósításának egyik lépése. Az egyház közéleti jelen-
létének akadályozása a demokrácia korlátozása. A dolgot megfordítva viszont
esetenként kérdéses, hogy a társadalmi-közéleti kötélhúzás új szereplõjeként
megjelenõ egyházak megfelelõ ismeretekkel rendelkeznek-e e versengés játék-
szabályairól, és kellõ érzékenységgel figyelembe veszik-e a többi szereplõ igé-
nyeit, törekvéseit. Kérdés, hogy az egyházak mindig és maradéktalanul a plu-
ralizmus koordinátarendszerében próbálják-e megfogalmazni saját társadalmi
szerepüket? A rendszerváltással mindenesetre láthatóvá, sõt néha meghatáro-
zóvá vált az egyház civil társadalmi valósága és nyilvános politikai szerepe –
nemegyszer konfliktusban a vallási küldetéssel.”4

Azért tartom nagyon fontosnak az egyházi értelmiség szerepvállalását a teo-
lógia fejlõdésének érdekében, mert csak ez segíti ki az egyházias teológiát szûkre
szabott kereteibõl. A közéletiség keresése és vállalása indukálja a modern kor kérdé-
seinek vizsgálatát, és teszi igazán idõszerûvé a teológiai gondolkodást. Az em-
beri élet kérdéseit minden korban felteszi a kor emberisége, de az nem törvényszerû, hogy
az erre adott választ a mai teológiai megnyilvánulás helyszínein keresi. A hagyományra
építõ, a tradícióra tervezõ egyházi magatartás nem fogja majd könnyen megsze-
rezni az „újonnan jöttek” jogait a társadalomban. Idegenkedés és az egyházias
teológiától való elszakadás érezhetõ ma Európában, de ez összefügg azzal is,
hogy az egyház ritkán vállalja fel a társadalom igazi, aktuális kérdéseit napra-
készen.

Az is igaz, hogy ma minden intézmény, formális megkötöttség vagy hierar-
chia mint szervezett hatalom veszít a népszerûségébõl, és erõsen megkopott a
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4 Tomka Miklós: Vallás és egyház a mai Magyarországon – tények és tendenciák. In: Az 1997. évi
Tanuló Társadalom Konferencia naplója. Pécs. 2000. 133–134. o.
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presztízse. Ez alól a tendencia alól az egyház sem kivétel Magyarországon, és
ebben az értelemben csökken az elfogadottsága a társadalomban. Különösen is
igaz ez a mai fiatal értelmiségi, vezetõ beosztású rétegre, ahol közel sincs akko-
ra dominanciája a hagyományos vallásos kötõdésû személyeknek, mint a ko-
rábbi korosztályoknál. Az egyházak kommunikációja ebben a társadalmi réteg-
ben nem kielégítõ ma, pedig a teológiai szintû dialógus éppen ezeken a terüle-
teken lenne izgalmas. Hiába van még egy idõs nemzedék nagy létszámmal
„egyházközelben”, ha az utána jövõknél már erõs kisebbség a hagyományos
egyháziasság. Ebben az értelemben rendkívül fontos találkozási terület a fele-
kezeti iskolák közvetlen érintkezési köre és távolabbi kisugárzási lehetõségeik.
Ami tõlünk nyugatra lévõ országokban erõsebb aktivitással található meg akár
az oktatás, akár a média területén, az a kultúrvallásosság. Ijesztõ lenne látni sta-
tisztikailag is kifejezve azt, hogy ez a magatartás nálunk mennyire hiányzik. Ez
a réteg ugyan szociológiailag a „maga módján vallásos”, de nem nevezhetõ
„egyháziasnak”. A szerepe, ha növekvõ számmal van jelen egy társadalomban,
mindenképpen pozitív a teológia és oktatás összefüggésében, hiszen igényli a
sors- és életkérdések teológiai reflexióját, és fenntartja a lehetõséget az oktatás
és média területén való jelenlétre.

Iskolaethosz nélkül nincs teológiai atmoszféra

Ma Magyarországon nemcsak a politikai élet kultúrájának romlását éljük át,
hanem az általános értelemben vett kulturális élet területén a vallási kultúra
térvesztését és visszaesését is. Ez kihat arra is, hogy a keresztény gondolkodás
kevésbé jelenik meg a szépirodalom, filozófia vagy éppen az alkotómûvészet
tevékenységében, mint korábban. A teológia jelenléte az oktatásban – éppen a
felekezeti iskolák helyzetében – nem egyszerûen a hittanoktatás kérdése. Jóval
többrõl van itt szó. Ahhoz, hogy a teológiai gondolkodás légköre kialakuljon,
az iskolai környezetnek, az „iskolaethosz”-nak kell olyan szintre fejlõdnie,
hogy elõhívja, indukálja a mélyebb értelmû kérdezést és a személyes élettel tör-
ténõ példaértékû válaszadást. A teológia megjelenése ebben az értelemben iz-
galmasabb egy irodalomórán vagy biológiai témában, mint magában a hittan-
oktatásban. A teológia igényli az aktuális életkérdések valóságát és a „világi
tárgyak” profán kérdezését ahhoz, hogy a mai tanulók világához közel kerül-
hessen. A keresztény szellemiség átadásának legjobb eszközei ma is azok az ok-
tatási alkalmak, ahol egy szaktárgy tanára képes arra, hogy kimondatlanul is
megmutassa a hit értékét az elõadott tananyagban. A vallásosság ébredése, a
hit születése titok és csoda, de a titok hordozója és a csoda helyszíne lehet egy
tanár, egy óra, egy esemény, egy iskola ethosza. A minõség a szaktárgy köve-
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telményéhez igazodik, de az „ethosz” a tanár személyiségén keresztül árad a
tanulóra. 

Magyarország egyértelmûen világnézeti polarizálódás és pluralista társa-
dalmi elrendezõdés irányába halad, ahol nem a vallási vagy felekezeti harcok,
hangerõk dominálnak a jövõben, hanem a megélhetõ vallás kínálata. Ez nyitott,
széles skálájú palettán jelenik meg, és a tradicionális kötöttségek mellett egyre
jobban megjelenik a spontán – a vallásos élmények alapján tájékozódó – elfoga-
dás, és vele együtt az is, hogy bizonyos egyházi közösségek növekedése jelen-
tõsebb lesz, mint ahogy azt az egyébként várható hivatalos lélekszám indokol-
ná a jövõben. Az igényes teológiai munka nem hagyhatja számításon kívül azt,
hogy a jövõ egyházi utánpótlása a mai egyházi oktatási minõség alapján talál
vagy veszít szimpátiát egy-egy történelmi egyház irányában. A beleszületett-
ség nem valószínû, hogy olyan erõvel hat, mint eddig, de a rátalálás, megszólí-
tottság, megértés és elfogadottság, vagy nem utolsósorban az életkérdések teo-
lógiai feldolgozása lesz a vonzó, az igazi indirekt misszionáló erõ. A kérdés így
az, hogy az oktatásban ma a teológiai gondolkodást segítõ attitûd mennyire
van jelen ott, ahol a keresztény, felekezeti iskola
– vállalja az élet értelme keresésének küzdelmét,
– a jövõ iránti bátorságra indít,
– benne felfedezhetõ az Istenrõl szóló indirekt közlés. 

Tillich és Zahrnt kritikai jelzése – egy példa a 20. századból

Az oktatásban ennél a három dimenziónál – életértelem, jövõ, Istenrõl szóló be-
széd – jelenik meg igazán a keresztény szellemiség úgy, hogy továbbsugárzik
és ébresztõ erõvel rendelkezik. Ezzel nem esik olyan kísértésbe, hogy akár az
oktatás maga, akár a teológia szereptévesztésbe kerülne. Tágabb, szélesebb
összefüggést vállal fel, és az iskola, de azon belül az egyes tantárgy, tanóra és
tanár messze túlmutat a szakterületén, az órán és az iskola falain. Ezek szellemi
mûhelyeket jelentenek, s akik onnan kikerülnek, biztosan jó utánpótlást jelent-
hetnek, egy jövõbeni keresztény értelmiséget alkothatnak, amely nagyon hiány-
zik a mai magyar társadalomból, különösen protestáns területen, speciálisan
evangélikus összefüggésben is. Ez a folyamat a protestantizmus számára nem
csupán egy nagy személyiség feltûnését kell, hogy jelentse, hanem szélesebb
bázist, egy jelentõsebb réteget. Amikor Tillich a múlt század ötvenes éveiben,
illetve azt megelõzõen a protestantizmus utáni korról mint jövõrõl beszélt –
esetleg már a mi korunkra nézõen – akkor érdekes megállapítást tett: „A jelen-
legi világhelyzetben a nyugati egyházak és vallások közül a protestantizmus
vívja a legsúlyosabb küzdelmet.” Ezt idézi Heinz Zahrnt is Az Isten-kérdés címû
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mûvében, amikor kritikáját így fejezi ki: „A protestantizmus mindig jól értett
ahhoz, hogy egyes vallásos személyiségeket neveljen ki magából, de kudarcot
vallott a tömegek nevelése tekintetében. Ma az ipari jellegû tömegtársadalom
korszakában a protestantizmus hibái látványosan megmutatkoznak.”5

Ezzel a kritikával mindketten utalnak arra, hogy a túlzottan intellektualizált
protestáns vallásnak olyan teológiai megújulásra van szüksége, ahol a vallási
szimbólumoknak, meditációnak, kontemplációnak és misztikus atmoszférának
jelentõséget lehet és kell teremteni. Ennek megléte nélkül a moralizáló jelleg
uralkodik, és az egyénnel szemben támasztott morális és intellektuális követel-
mények túlzott mértéke válik nehézzé, illetve idegenít el. Érdekes az is, hogy
Tillich nagyon korán figyelmeztet arra, hogy a protestáns igehirdetés – mint az
oktatás egyik alkalma – erõsen moralizál, és ezáltal individualizálódás és intel-
lektualizálódás játszódik le, az emberek számára nem marad meg a szentség, a
szimbólum, valamint egy egészséges misztériumi légkör, amit az egyházi kö-
zösségben rendszeresen átélhetnének. Nem véletlen ezért az sem, hogy ma
minden megújulással és változással kapcsolatos vita valahogyan ezen kérdés-
kör közelében zajlik, és azt tárgyalja, hogy az értelem és az érzelem a hit terü-
letén milyen szereppel rendelkezik. 

Segíthet a megértésben egy példa a mûvészet területérõl, Karátson Gábor
vallomása a megújulásról: „Karátson Gábor teremtményként keresi, építi és fo-
gadja el kapcsolatát Teremtõjével. Errõl a keresésrõl és elfogadásról a nyelvi és
a képi kifejezés eszközeivel egyformán hiteles tanúságot tesz. […] A bibliai ak-
varellek igazi eredménye számomra az a felismerés volt, … hogy van képgon-
dolkodás is, túl valahol a fogalmi gondolkodáson. Az emberi fejlõdésben a kép-
látás képessége jóval a fogalmi gondolkodás kialakulása elõtt megjelent már, és
most a szellemnek egy újabb módusában a kettõ talán egyesíthetõ. Magamat
mint festõt – saját munkám tekintetében – jó néhány éve már semmi sem érde-
kel a bibliai akvarelleken kívül. Miközben az Égrõl és a Földrõl való gondolko-
dást is elõbb-utóbb vissza kell vezetnünk a képi tartományba, ha nem akarunk
teljesen elszakadni Attól, aki mindezekben ott él hatalmas lélegzetével.”6

Teológiai kérdés ez a javából, de talán éppen az hiányzik sokszor, hogy a jól
informáltság, a magabiztos véleményalkotás mellett vagy elõtt rendelkezzünk
egy korszerû, aktuális modern teológiai tudással is. Laikusok éppúgy, mint lel-
készek. Ennek az útja az a keresés, amire Várszegi Asztrik hívta fel a figyelmet
néhány éve: „Az úton lévõ egyház mindig is a keresés állapotában volt. Mindig
is a konkrét kihívásokra kellett választ adnia, miközben éppen ezen válaszokon
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keresztül dolgozta ki önmaga megmutatkozását is. […] Másként fogalmazva:
ez a keresés önmagában és egyszerûen nem osztható ketté evilágira és nem evi-
lágira: az evilági kihívásokban és a rájuk adott válaszokban (is) szüntelenül
meg kell találni a nem evilágit.”7

Ez a nem könnyû, küzdelmes munka úgy lehet a teológiáé, ahogyan majd-
nem egy évtizede Heinz Zahrnt is megfogalmazta a teológia õszinteségének,
alázatosságának, de nélkülözhetetlen vállalkozásának a helyzetét. Nem mond-
hatunk le ma sem errõl az újrakezdésrõl, Magyarországon sem!

„Az Istenrõl szóló beszéd minden új formája korunkban csak tapogatózó kísér-
let. Ha mégis sikerülne azonban a teológiának, hogy korunk Isten felõl feltett
kérdéseit megválaszolja, az is csak átmeneti érvényû válasz lehetne. Ugyanis
csak az evangélium örök, a teológia idõhöz kötött, s a teológia feladata az, hogy az
örök evangéliumot lefordítsa a változó idõkre nézve. Ezért a székesegyház, amelyet
a teológusok építenek, sosem kész, és nem is készülhet el, ha valóban olyan
székesegyház kíván lenni, amelyben Istent hirdetik és imádják. Erre nézve is ér-
vényes: »Az Isten nem lakik emberkéz alkotta templomokban«, és az is: »Ne
csinálj magadnak semmiféle Istenszobrot…!« A kupola zárókövét nem szabad
elhelyezni, ha a mennybe akarunk tekinteni (W. v. Loewenich). Ha viszont a zá-
rókövet, amely a kupolát tartja és összefogja, nem helyezhetjük be, a kupola
újra meg újra összedõl, s minden teológia eleve kudarcra van ítélve. Tárgyának
nagysága az, ami miatt a teológia zátonyra fut. Mégsem hagyhatjuk abba, és
nem is szabad abbahagynunk. Mindig újra kell kezdenünk az építkezést, min-
dig újra kell vállalkoznunk arra a merészségre, ami abban áll, hogy emberek –
bûnös, véges, tökéletlen, halandó emberek – veszik maguknak a bátorságot,
hogy saját szavaikkal beszéljenek Istenrõl. E dologban is csak Isten teheti jóvá
azt, amit az ember mindenképpen elront. Istennek meg kell bocsátania teoló-
giánkat is – talán semmi mást annyira, mint teológiánkat.”8

új értelmiségi deficit – A magyarországi keresztény egyházakat a 20. század elsõ felé-
ben jellemezte egy erõteljes értelmiségi aktivitás. A protestáns egyházak jelentõs vesz-
teséget szenvedtek el az iskolák államosításával, ekkor tanárok ezrei kerültek távol
az egyháztól. Ezt tekinthetjük az elsõ értelmiségi deficitnek. A rendszerváltás után
sem javult az értelmiségiek aktív részvétele az egyház mindennapi életében olyan
arányban, ahogyan az remélhetõ lett volna. Ezt emlegetjük új értelmiségi deficitként. 
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kultúrvallásosság – A társadalom széles nyilvánossága elõtt megjelenõ, és nem csu-
pán az egyház keretein belül megvalósuló vallásos élet. A keresztény üzenet, teo-
lógia és gondolkodás beletartozik a közéletben szereplõ kérdések körébe. A média
is rendszeresen közvetít vallásos értékeket. A kultúrvallásosságot gyakorló keresz-
tény nem aktív az egyházi élet mindennapi gyakorlatában, de igényt tart a keresz-
tény értékek megjelenésére a társadalom életében.

iskolaethosz – Egy adott iskolai közösség erkölcsi légköre, amely hatásával messze
túlmutat az iskola falain. Az iskola szellemi ereje, amely erkölcsi tartást formál.

intellektualizált protestáns vallás – A protestáns hit gyakorlatának olyan formája,
amelyben háttérbe szorul az érzelmi és lelki élet, és túlzottan az ismeretközlésre
és az intellektuális megközelítésre esik a hangsúly a lelkiség rovására. 

� Milyen párbeszéd jellemzi a mai magyar társadalmat és az egyházakat, amikor ak-
tuális etikai kérdésekkel szembesülnek?

� Hogyan válhat a jövõ egyházi értelmiségi utánpótlásának forrásává egy mai feleke-
zeti iskola?

Az egyház mozgástereirõl a mai Magyarországon. Szerk.: Horányi Özséb. Vigilia
Kiadó. Budapest. 1997.

Az (magyar) értelmiség hivatása. Szerk.: ifj. Fasang Árpád. Mundus Kiadó. 1997.
Prõhle Gergely: Gyógyulást a társadalomnak. In: Lelkipásztor, 2003/10. 384–387. o.
Mihályi Zoltánné: Az elmúlt tíz év szakmai összegzése az evangélikus gimnáziumi

oktatásban. In: Lelkipásztor, 2003/2. 51–57. o.

FELDOLGOZÁST SEGÍTÕ KÉRDÉSEK

TOVÁBBVEZETÕ IRODALOM
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Hogyan találhatok helyet
a gyülekezetben?

Ady Endre
AZ ISTEN-KERESÕ LÁRMA

Neved sem értem, Istenem,
De van két, árva, nagy szemem
S annyi bolondot látok,

Hogy e sok bolondságból
Nagy ijedelmemben,
Uram, hozzád kiáltok.

Próbáltam sokféle mesét,
De, hajh, egyik se volt elég:
Szivemben, idegimben
Kiabáló, nagy lárma
Téged keres, Fölség,
Isten, a tied minden.

Kibõl lesz gyülekezeti tag?

A lelkészi hivatalban egy fiatal édesanya beszéli meg pár hónapos gyermeké-
nek keresztelési idõpontját. A lelkész felveszi az adatokat, megbeszélik a ke-
resztelõ idejét, és a megbeszélt idõben megtörténik a keresztelõ. A keresztelõn
ott van az édesapa is, és egy fiatal pár, akik a keresztszülõséget vállalták. A kis-
gyermek általános iskolás korában hittanra jár, 12 éves korában konfirmál,
majd legközelebb az esküvõjén találkozik vele a gyülekezet lelkésze. Egy na-
pon majd a gyermeke keresztelõjét jön bejelenteni a lelkészi hivatalba…

Történelmi egyházi jellegébõl adódóan az evangélikus egyház népegyházi
keretekre épül. Gyermekkeresztség, konfirmáció, nagyünnepek, esküvõ és te-
metés – az egyházzal és a gyülekezettel való találkozás jellemzõ pillanatai. A
gyülekezethez való tartozást, a keresztény öntudatot az idõsebbek úgy adják
tovább az utánuk jövõknek, hogy sokszor csak a formalitás marad meg belõle,

05 5 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 394



a lélek nélküli tradíció. Nagymamák, akik még ismerik a hagyományokat, ki-
könyörgik a keresztelõt és a konfirmációt unokáik részére. A fiatalok és a fel-
nõttek pedig élik a média, a reklámok, a munkahelyi elvárások által formált
életet, anélkül, hogy tudatosan megélnék gyermekkori keresztségüket és kon-
firmációjukat. A hittel való nagy találkozás úgy marad ki az életükbõl, hogy a
keretek, a nagy lehetõség mindvégig ott van, de soha nem töltõdik meg azzal a
tartalommal, ami megújító és ébresztõ jellegû lehetne.

Gyakran megesik az is, hogy olyan felnõttek kerülnek az egyház, a gyüleke-
zet közelébe, akiknek semmilyen addigi kapcsolatuk nem volt vele. Nincsenek
megkeresztelve, nem konfirmáltak, igehirdetést soha nem hallgattak. Érdek-
lõdnének, de nincs olyan átgondolt, igényeiket figyelembe vevõ kommuniká-
ció, ami megismertethetné velük a hit, az egyház lényegét. Életükben még to-
vább mélyül a szakadék a mindennapok és a keresztény hit között.

A két felvázolt (végletes) példa mellett sok olyan felnõtt egyháztag is van,
aki szívesen és tudatosan éli meg hitét a mindennapokban. Miattuk és azok mi-
att is, akik távol vannak az Istenbe vetett hittõl, mindenképpen érdemes átgon-
dolni azokat a mai kérdéseket, amelyek a felnõtt embernek a keresztény hittel
való találkozására vonatkoznak.

Az Istennel való találkozás életformáló erejû esemény. Olyan értékek rejtõznek
benne, amelyek újra értelmessé és élhetõvé teszik azokat az emberi életeket, amelye-
ket sokszor megnyomorít, elszomorít és kilátástalanná tesz a bennünket körülvevõ
világ. Az evangélikus egyház olyan kincseket hordoz magában, amelyek ezt a
gyógyulási folyamatot segíthetik és megtarthatják. A keresztség jelentõségének na-
ponkénti megélése, a hit egész életen át való tanulásának folyamata olyan kincs,
amelyeket az egyháztól távol lévõ emberek is értékelhetnek és megélhetnek.

Gondolkodjunk most együtt a felnõttkor azon kérdésein, amelyek a hittel
való találkozásra vonatkoznak! Ebben segítenek azok a speciálisan evangélikus
tanítások, melyek évszázadokon át alakultak, és még ma is formálhatják a hit-
tel való találkozásunkat. A hittel találkozó ember az egyházzal, a gyülekezettel
is találkozik. Milyen ismérvei vannak a „befogadó” gyülekezetnek? Melyek
azok a teológiai csatlakozó pontok, amelyek alapján nyitott, missziói irányult-
ságot vehet egy tradicionális alapokon nyugvó gyülekezet?

Azután érdemes megvizsgálnunk a felnõtt kereszténység ismérveit. Nem elég
az embernek biológiailag felnõttnek lenni, ha hitében, világlátásában gyermek
marad. A felnõttkor is hasonló a fiatalkorhoz – változások sora áll be az ember
életében, fizikailag, lelkileg egyaránt. Problémák, kérdések, stresszhelyzetek sorozata
éri a felnõtt embert, aki attól, hogy felnõtt, még nem biztos, hogy könnyen megoldást
talál élete nagy kérdéseire és problémáira. Az érett személyiség tudatosan éli meg
mindazt, amit élete alapjának és formáló erejének tart. A keresztény ember is ta-
nul és felnõ a hitben. Ezt a folyamatot is végigkíséri az egyház és a gyülekezet.

Hogyan találhatok helyet a gyülekezetben? 395

05 5 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 395



Életújító kincsek birtokában vagyunk. Ezek a kincsek lehetõvé teszik, hogy
nyílt szívvel, befogadó hozzáállással és életújító üzenettel várjuk azokat, akik
az egyházon, a gyülekezeten keresztül közelednek a hit felé. 

Felnõttnek lenni

Minden ember életében vannak bizonyos mérföldkövek. A gyermekkor után
évek hosszú során keresztül felnõttnek tudja magát az ember. Ebben a felnõtt-
korban is vannak olyan meghatározó fordulópontok, amelyek újabb szakaszokra
osztják az emberi életet. A pszichológia behatóan foglalkozik ezekkel a mérföld-
kövekkel és szakaszokkal. A felnõttkor tagolása és évekre való lebontása termé-
szetesen minden ember életében más és más lehet, mégis ezek a szakaszok jelzés-
értékûen mutatják, hogy mi mindenen mehetünk keresztül felnõtt éveink során.

A felnõttkor különbözõ állomásait sokféleképpen meg lehet állapítani. Az
elsõ szakasz a húsz év elõtti pár év, amikor a fiatal leválik szüleirõl, és már felnõtt
emberként keresi az önazonosságát. A következõ szakaszban megkezdõdik a
nagy döntések sorozata: megteremtõdnek az értékek, kialakulhat a nagy szere-
lem, a hivatás, a foglalkozás eldöntése. A húszas évek végén már stabilizálódnak
ezek a döntések: a házasságban, a családalapításban, a munkahely megterem-
tésében. A harmincas évek már a társadalmi beilleszkedés évei, a megállapodás
idõszaka. Gyakran történik itt visszatekintés a húszas években meghozott dön-
tések helyességére, és akár az eddig felvállalt önmegvalósítás kritikája is szóba
jöhet. A negyvenes évek beköszöntése sokak számára a nagy átgondolás idõsza-
kát jelenti. Elmúlt az élet fele, a hivatásban való fejlõdés is nagyjából bekövetke-
zett. Az ember egészsége sem a régi, nehéz megbarátkozni a betegség, az ember-
re leselkedõ elmúlás tényével. Rátörhet az emberre a válság gondolata is, hiszen
egy mérlegkészítés keserû tanulságokat is hozhat. A nyugdíjazást megelõzõ élet-
korban a jövõre való koncentrálás helyett a jelennel való foglalkozás jellemzõ,
majd a 60-as évek hozzák meg az aktív idõszak értékelését, a múlt átgondolá-
sát. Ezek az évek az önmagunkkal (és sokszor Istennel) való megbékélés évei –
az elfogadás, a beletörõdés, az elmúlás gondolatával való foglalkozás évei.

A magyar társadalom sajátos jellegzetessége, hogy sokáig nem foglalkozott a
felnõttekkel. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy a felnõttek elhanyagolták önmagukat.
Az ebbõl következõ problémák okait itt most nem kereshetjük meg, de látnunk
kell világosan azt, hogy gyökeres változásra van szüksége a felnõtteknek az ön-
magukkal és egymással való törõdés területén. Önpusztító az a társadalom, ame-
lyik nem „csatol” vissza és nem foglalkozik a saját testi és a lelki egészségével. 

Sajnálatos módon az egyházban is megmutatkozik ez a probléma, tetézve
azzal, hogy hosszú évek politikai egyházellenessége messzire vitte a mai kor
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felnõtt generációját az egyháztól, a hit kérdéseitõl. Ezeknek a tiltó éveknek a
következménye, hogy „keresõ” idõszakot élünk. A múlt vallásosságát a ma em-
bere visszautasítja, de amit talál helyette, az felszínes, sekélyes, marketing-ala-
pokra épülõ lelkiség, ami a legtöbb esetben megnyomorít, ahelyett, hogy fele-
melne és építene.

Gyülekezeteinkben egyre több idõs és egyre kevesebb felnõtt korú ember ta-
lálható, és ezzel a problémával nem lehet nem szembenézni. Ezért kell különös
figyelmet szentelni a felnõttekkel való foglalkozásra is, hiszen nem csak egy-
házi, hanem társadalmi szinten is hiánypótló ez a szemlélet. Gyermekeinknek,
fiataljainknak az emberi élet kezdetén és elején mutatjuk meg azt az utat, ami
évezredes hagyományokra épülõ, de a mai világban is helytálló Isten-követõ
életút. A felnõtteknek másképpen kell megmutatnunk ezt az életutat. A felnõtt
ember, ahogyan azt már felvázoltuk, sokféle szakaszon és mérföldkõn van túl
már az életében. Az úton szerzett sebek sokszor láthatatlanok, és fél beszélni ró-
luk, hiszen a felnõtt ember gyakran magában tartja fájdalmát. Élete során sok hi-
bás döntést hozott, de nem akarja bevallani, hiszen a felnõtt ember már helye-
sen kell, hogy döntsön. Számára fontos embereket veszített el, de könnyeit nem
meri elengedni, hiszen felnõttkorban szégyellni kell a könnyeket.

A felnõtt ember lelkigondozói hozzáállást vár az egyháztól. Istenkeresése
saját életének kérdéseivel kezdõdik: a sebek megmutatásával, a hibás döntések-
kel való szembenézéssel, a veszteségek elfogadásával. Egy megértõ, befogadó
és elfogadó légkörben megteremtõdhet annak a lehetõsége, hogy rátaláljon arra
a kincsre, amirõl eddig is sokat hallott, kulturálisan és tradicionálisan élt is ben-
ne, de egzisztenciálisan még nem szólította meg.

A gyermekekkel, a fiatalokkal, de általában még az idõsekkel kapcsolatban
is nagyon sok fejlõdésen ment keresztül az egyház szolgálata. Megtörtént az in-
terdiszciplináris kapcsolatfelvétel sok tudományággal, és a különbözõ teológiai
tudományágak sokban gazdagodtak ez által. A felnõttek fogadására való felké-
szülés során figyelembe kell venni azokat az általános jellemzõket, amelyek a
felnõtt korosztályhoz tartoznak. A gyülekezeteknek építeniük kell arra a sok-
éves tapasztalatra és információgazdagságra, amivel a felnõttek már rendelkez-
nek. A felnõttekben már gyakran kialakult értékítélet tapasztalható a hittel kap-
csolatban is. A keresztény gyülekezetekben is tiszteletben kell tartani mások hi-
tét, értékeit és véleményét. Mindenképpen riasztó az a közeg, ahol nem lehet
véleményt nyilvánítani, nem lehet kétségeket megfogalmazni, nem lehet vagy
nem szabad gondolkodni. A felnõttekben sokszor megtapasztalható a büszke-
ség is. Egy nem biztonságos légkörben, ahol nevetség tárgyává tehetik vagy le-
nézhetik õt, a felnõtt ember nem kérdez, nem vesz részt a közösségben.

Egyházi gyakorlatunkban a felnõttek is részt vesznek különbözõ tanulási al-
kalmakon: felnõttkatechézisen, jegyesoktatáson, felnõtt bibliaórákon. A lel-
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késznek, a gyülekezeti munkatársnak tisztában kell lennie azzal, hogy a felnõt-
tek másként tanulnak, mint a gyermekek vagy a fiatalok. A felnõttoktatás mára
már a pedagógiában és a pszichológiában is külön ággá fejlõdte ki magát, így
nagyon hasznos segítséget lehet kapni e téren ezektõl a társtudományoktól.

A befogadás teológiai csatlakozópontjai

A felnõtt generáció hiánya fájó pontja az egyházi életnek. Ennek a régóta felis-
mert problémának az orvosolására már többféle megoldási kísérletet tettek a
különbözõ felekezetû egyházak. Talán az egyik legismertebb megoldási kísér-
let az egyházon és a gyülekezeteken belüli kisközösségek létrehozása volt. Ez a
missziós jellegû kezdeményezés arra épít, hogy az emberek olyan közösségek-
re vágynak, ahol személyes kapcsolatokat alakíthatnak ki a nagy, személytelen,
arc nélküli közösségek helyett. Ezekben a közösségekben a Bibliát kézbe véve
mindennapi életükrõl és tapasztalataikról beszélgethetnek az emberek. Nem
„steril”, dogmatikus teológia szólal meg ezeken az alkalmakon, hanem nagyon
is kontextuális, sokszor szociálisan érzékeny jellegû, a mindennapi életet és
problémákat érintõ beszélgetés.

A kisközösségek újjáéledése nagyon sok egyházban megújulást hozott, leg-
inkább a harmadik világ országaiban. Az európai népegyházak azonban kevés-
bé tudnak mihez kezdeni ezzel a módszerrel. A Biblia üzenetének közvetítése
nagyon sokszor megakad a modern kommunikáció különféle csatornáin. Isten-
tiszteleteink nyelvezete, formája már régiesnek és sokszor érthetetlennek tûnik
azok számára, akik nem ebben a népegyházi hagyományban nõttek fel. A bû-
nöket ostorozó, visszafogott, komoly atmoszféra sem elégíti ki a ma emberének
igényeit, aki a mindennapok terheitõl szabadulva lelkileg felszabadító, vidá-
mabb jellegû hangulatot keres. Az az egyházi nyelvezet, amit mind a mai napig
használunk, már ismeretlen a legtöbb ember elõtt. Kifejezéseinket, szófordula-
tainkat nem értik, így kizáródnak az üzenet befogadásából és elfogadásából. 

Mi hozhat megoldást ebben a szituációban? Lehet, hogy pontosan a hagyo-
mányainkra építve tudnánk érthetõvé és a legjobb értelemben véve vonzóvá
tenni Istenbe vetett hitünket és egyházunkat, benne a gyülekezeti életet is.
Evangélikus tanításaink újbóli vizsgálata izgalmas megvilágításba helyezi ezt a
kérdést. Nem a semmibõl kell valami újat megteremtenünk és „szokásba” hoz-
nunk. Egy már régóta csörgedezõ patak medrét kell kitisztítanunk, hogy fris-
sebben, élénkebben futhasson benne a víz, és sodrása sokakat magával ragad-
hasson. Evangélikus hitünk tanításait újra felfedezve érthetõvé, élhetõvé válik
mindaz, amire még sokan azt mondják, hogy régimódi, idejétmúlt, a ma embe-
rének már nem megfelelõ vallásosság. 
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MEGHALLGATÁS
Az evangélikusok Pál apostollal együtt hangsúlyozottan vallják, hogy „a hit …
hallásból van” (Róm 10,17). Az igét hallgató ember dialógusba kerül Istennel, a
többi igehallgatóval, és megnyugvást, vigasztalást kap Isten igéjébõl. Nagyon
sokan ma is úgy utasítják el a Krisztus-hitet, hogy soha közelebbi kapcsolatba
még nem kerültek vele. Még nem olvasták a Bibliát, nem hallgattak soha igehir-
detést, nem beszélgetett még el velük soha senki a keresztény hitrõl. Hallani
kell ahhoz Isten igéjét, hogy a Szentlélek elvégezhesse munkáját az ige hallga-
tójában, és lehetõséget nyújtson neki a megszólítottságra.

A megszólítottság állapotában nagyon fontos, hogy kik veszik körül azt az
embert, aki Isten közelségére vágyik. Az ember másképpen viselkedik, más-
képpen érez, ha valami új dologgal kerül szembe. Elbizonytalanodik, kétségei
támadnak, mindent ezerszer átgondol, hogy belevágjon-e. Minden alkalom-
mal, amikor újdonsággal találkozunk, szívesen meghallgatjuk mások tapaszta-
latait, és örömmel vesszük a beszámolóikat. A másik ember felénk való odafor-
dulása, segítsége bizonyosságot, bátorságot ad. Egyik evangélikus hitvallási
iratunk, a Schmalkaldeni cikkek az evangélium szolgálatának nevezi a testvéri be-
szélgetést és a testvéri vigasztalást is (III/4). Ebben a testvériségben emberi tör-
téneteink így egybefonódhatnak Isten történetével, életünk beleágyazódhat  a
megváltás nagy történetébe.

Míg a gyermeki lélek örömmel és a legtöbbször kétségek nélkül fogadja be a
hitet, ha érthetõvé és életét érintõvé tesszük, addig a felnõtt ember gyakran kétel-
kedik abban, hogy neki éppen a Biblia szava fog segíteni az életében. Ez mára
sajnos közhangulattá is változott társadalmunkban, de ha a felnõtt emberek lelki
világát megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy nagy keresésükben annyi mindent befogad-
nak, függetlenül attól, hogy értékes és valódi-e. A Római levél tömör megfogalma-
zása a hit útjáról valóban hitvallás is: a hit azért van hallásból, mert aki meghallja
Isten igéjét, annak szívében hit terem. Nagyon szépen fejezi ezt ki Ézsaiás próféta:
„… az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem vég-
hezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55,11) A bizonyosságra,
eredményre váró felnõtt embernek ez a céltudatosság nagy segítség lehet: az Isten
igéjével való találkozás nem üres pillanatok halmaza, hanem célokat elérõ, kül-
detéssel bíró folyamat. Az Ágostai hitvallás Augustinusra utalva így ír errõl a
20. cikkben: „… a hit szót a Szentírásban nem az ismeretre kell érteni, … hanem
arra a bizodalomra, amely megvigasztalja és felemeli a megrettent szíveket.”

TALÁLKOZÁS
Evangélikus hitvallásunk alapján valljuk, hogy Krisztus jelen van Isten igéjében,
hiszen a Biblia nem receptkönyv, törvénykönyv, vagy etikai kódex, hanem az
élõ Istennel való találkozás eszköze. A Szentírás Krisztusról tesz bizonyságot,
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hogy ez a Krisztus válhasson a hívõ ember számára zsinórmértékké hitében és
életében. Ezért hangsúlyozza az evangélikus hitvallás a Sola Scriptura (egyedül
a Szentírás) elvet: mindennek mértéke a Szentírás. A Biblia mindennapi olvasá-
sa a Jézussal való találkozást és kapcsolatot jelenti. A Szentírás így olyan nemes
szerepet tölt be, mint a kút, amelynek vize felüdülést jelent az embernek. A kút
nélkül nincs hely, nincs lehetõség a víz vételére.

Mai világunkban nagyon sok ember kész megoldásokra vár – élethelyzetek-
ben, testi és lelki szükségleteiben. A Bibliától is sokan azt remélik, hogy felnyit-
ják valahol, és ott kész receptet találnak egy konkrét helyzetre vagy problémá-
ra. A kúttól várják szomjuk csillapítását, és nem a benne rejlõ víztõl. A Biblia
Krisztusa találkozik az õt keresõ emberrel, hiszen a Szentírás minden szava ar-
ról tesz bizonyságot, hogy Isten folyamatosan keresi az emberrel való találko-
zás lehetõségét. Isten szeretetével, kegyelmével elébe jön a sokszor õt még meg-
tagadni is képes embernek.

Gyülekezetünk egyik tagja komoly betegséggel hosszú idõre kórházba ke-
rült. Eldöntötte, hogy ez idõ alatt elolvassa a Bibliát, elejétõl végig, hiszen tud-
ta, hogy hónapokat is jelenthet ez a hosszú kórházi benntartózkodás. Minden-
nap elõvette a Bibliáját, és szisztematikusan olvasta a könyveket egymás után.
Pár hét után azonban a terápia sikertelensége miatt abba kellett hagynia a ke-
zelést. A Biblia olvasásától várhatta volna azt is, hogy Isten „jutalmazza” meg
õt a kezelés sikerességével. Ehelyett õ arról számolt be, hogy Krisztus elkísérte
õt ezen a nehéz úton, és a kudarc feldolgozásában is nagy segítséget jelentett
neki az, hogy Jézus ott volt vele a legnehezebb idõszakokban is. 

AZ ÍGÉRET VALÓSÁGA
Evangélikus hitvallásaink szerint Isten konkrét jeleken keresztül hív el bennün-
ket a Jézus Krisztusban való hitre. Ezek a jelek a Szentírás hirdetett igéje, a ke-
resztség vize, az úrvacsora kenyere és bora és a megbocsátás szava (Schmalkal-
deni cikkek: III. Az evangéliom). Ezek a jelek Isten ígéretét hordozzák maguk-
ban. Az Ágostai hitvallás nagyon jól magyarázza jelentõségüket: „… jelei és bi-
zonyságai legyenek Isten irántunk való jóakaratának, s felkeltsék és erõsítsék a
hitet mindazokban, akik élnek velük” (XIII. A szentségekkel élés).

Evangélikus templomaink nagyünnepeken megtelnek olyan hívekkel, aki-
ket „hétköznapi” vasárnapokon nem látunk a templomban. Sokan még a régi
hagyományok szerint élnek az úrvacsoravétel lehetõségével, de mindennapjai-
kat nem befolyásolja Isten ezen kegyelmi ajándéka. Vasárnapról vasárnapra ta-
lálkozunk keresztelõre érkezõ családokkal. Vannak köztük még a mai modern
világban is olyanok, akik a keresztelõt megelõzõen fordítva húzzák a zoknit a
kisbaba lábára, hogy a keresztelõig is védjék õt a szemmel verés babonája ellen.
Érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon jól kommunikálja-e az egyház a
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szentségek, a kegyelmi ajándékok jelentését és jelentõségét, ha ilyen babonák és
tudatlanságok közé ágyazódnak be a népi vallásosságban. 

MEGÉRINTETTSÉG
Bár nem szerepel külön tanításként, mégis hansúlyosabbá kell tennünk azt a
lutheri hozzáállást, miszerint a tanítások, a dogmák mindig egzisztenciális jel-
legûek: rólunk és nekünk szólnak, megszólítanak bennünket, teljes egészében
érintettek vagyunk általuk. Gyakran bírálják az egyházat életidegenségéért.
Mindenképpen érdemes tudatosítani magunkban, hogy nem rajtunk kívül esõ
dolgokról van szó akkor, amikor teológiáról, hitrõl, vallásról, az egyházról van
szó. Csak akkor hiteles az egyház üzenete, ha abban megszólítva, megérintve
érezheti magát az, aki hallja ezt az üzenetet. Jézus soha nem beszélt el az embe-
rek feje fölött: konkrét üzenete volt mindig, nagyon is valós élethelyzetekben,
hús-vér embereknek. Olyanoknak, akik bûnben éltek, akiket ez a bûn nem ha-
gyott nyugodni, akik betegek, vigasztalanok voltak. Olyanokhoz szólt az üzenet,
a tanítás, akik nagyon is rászorultak a megbocsátó, vigasztaló, gyógyító szóra.

Luther Márton a Kis káté megfogalmazásában példát mutatott a hitvallás
értelmezési módjára. Minden tétel magyarázatában jelen van a személyes meg-
érintettség: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem…” (A Hiszekegy). „Szeret-
nünk kell tehát Õt és bíznunk Benne, és szívesen kell cselekednünk parancso-
latai szerint” (A Tízparancsolat).

A megérintettség pillanata döntõ jelentõségû. Akár személyes beszélgetése-
ken keresztül, akár közösségi alkalmakon, mindig kapcsoljuk össze az értünk
hozott áldozatról szóló jó hírt, az evangéliumot azzal az élethelyzettel, amiben
ez az üzenet megszólal. Egy temetésen mindenkinek eszébe jut, hogy az õ éle-
tének is vége lesz egyszer. A feltámadás örömüzenete, az örök élet ígérete jus-
son el egy ilyen alkalommal az élõkhöz, hogy úgy tudják az életüket élni, hogy
nem feledkeznek meg benne errõl sem. Egy keresztelõ alkalmával Isten elénk
jövõ kegyelme és szeretete mindenkit emlékeztessen arra, hogy életünk min-
den pillanatában számíthatunk erre a kegyelemre és szeretetre.

KERESZTÉNY ÉLETVITEL
Luther Márton gyülekezetlátogató útjai során megdöbbenve vette észre, mennyi-
re hiányzik a kereszténynek mondott emberekbõl a Szentírás, a hit és az erkölcs
ismerete és gyakorlása. Ezért írta meg a Kiskátét és a Nagykátét, hogy kérdés-
felelet formában, röviden és tömören megfogalmazott magyarázatokból tanul-
ják meg az emberek mindazt, amit a hitünkkel kapcsolatban alapvetõen tudni-
uk kell. A katekézis, a hit tételeinek tanulása Luthernél tulajdonképpen a ke-
reszténnyé válás folyamatát követi végig.

A parancsolatokat követi az Apostoli hitvallás, majd az imádság, ezután pe-
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dig a keresztség és az úrvacsora következik. Elõször az ember azt ismeri fel,
hogy az élete ebben a folyamatban megváltozik. Mintha tükörbe nézne a felnõtt
ember: megláthatja, milyen bûnöket követ el, kiket bánt meg, miben nem tu-
dott eddig eleget tenni az alapvetõ felebaráti szeretet követelményének. A bû-
nök felismerése után következik a hitvallás arról az egy Istenrõl, aki egyedül,
Jézus Krisztus által tud kiutat mutatni az embernek jelenlegi helyzetébõl. Az
imádság gyakorlata elvezeti az embert a keresztséghez, melyben Isten felemeli
a bûnös embert, és gyermekévé fogadja. A keresztény életutat választó ember
ettõl kezdve folyamatosan és rendszeresen él az úrvacsora szentségével, mint
megtartó és életet adó kegyelmi ajándékkal. Luther mindezek után a minden-
napi életre ad segítséget: imádságokat a nap különbözõ szakaszaira, az étkezés
idejére stb. Az ember mindennapi életét átjárja a hite: mintha egy finom arany-
szállal szõné át Isten életünk megkopott, kifakult, kirojtosodott posztóját.

INGYEN KEGYELEM
Már a gyerekek is azt tanulják, hogy ebben a világban mindennek ára van, és az
életben csak az érvényesülhet, aki eredményeket tud felmutatni, és sikeres és
gazdag ember. A jó tettek érdemszerzõek és csak úgy szeretetbõl nem segítünk a
másik embernek. Ebben az életfelfogásban forradalminak hat az evangélikus ta-
nítás alappillére: a hit által, ingyen kegyelembõl való megigazulás. Nem jósá-
gunkért, cselekedeteinkért, érdemeinkért fogad el bennünket Isten: „hanem in-
gyen, Krisztusért, hit által igazulnak meg, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe
fogadja õket és megbocsátja bûneiket a Krisztusért…” (Ágostai hitvallás, IV. A
megigazulás)

Amikor sok mindent megélt és sok mindenen keresztülment felnõtt embe-
rek keresztény közösségben együtt beszélgetnek és imádkoznak, akkor bátran
bízhatnak abban, hogy nem kell sem jobbnak, okosabbnak, sikeresebbnek vagy
gazdagabbnak lenniük ahhoz, hogy a keresztény közösség teljes jogú tagjai le-
gyenek: egy olyan közösségben, amelynek tagjai egyformán állnak meg Isten
elõtt, ott egymás elõtt is egyenrangúak: „testvérek”. 

FORRÁS
Már az õsegyházban is kialakult az a gyakorlat, amely szerint a hit mellett elkö-
telezettek megkeresztelkednek. Felnõtt emberek merítkeztek alá, hogy a kereszt-
ségben bûnbocsánatot és új életet nyerjenek. Késõbb alakult csak ki a gyermek-
keresztség gyakorlata. Az egyház mai gyakorlata szerint mind a gyermekke-
resztségnek, mind a felnõttkeresztségnek megvan a jogosultsága és a megfelelõ
jelentõsége. A gyermek még nem érti, hogy mi történik vele: Isten kegyelme
megelõzi a hitben való eszmélõdését, és a gyermek csak késõbb, a konfirmáció-
ban tesz vallást hitérõl. A felnõttkeresztségben sajnos sokszor úgy történik ke-
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resztelés, hogy nem elõzi meg a szentséget megfelelõ elõkészítés. Ez az elõké-
szítõ folyamat a felnõtt katekézis kellene, hogy legyen, amit már a világ sok
evangélikus egyházában gyakorolnak, és nagy hangsúlyt fektetnek rá. A felnõtt
katekézis eltarthat évekig is, de mindenképpen egy hosszabb idõnek kellene el-
telnie, amely során a felnõtt ember másokkal való közösségben készül a Krisz-
tusban elhívott új életre.

Ezt a lehetõséget tudatosabban kellene felkínálnunk a gyülekezeteinkbe érke-
zõ felnõtteknek: a keresztség egész életre szól. Olyan meghatározó esemény, ami-
nek a megkeresztelt ember egész életében tükrözõdnie kell. Létezik több evangé-
likus egyházban, így például az amerikai evangélikus egyházban is olyan liturgia,
mely emlékezteti a keresztény embert keresztségére. A liturgia során vízzel ke-
resztet rajzolnak a homlokára, hogy ne feledkezzen meg arról a keresztségrõl,
ami lehet, hogy már gyermekkorában, lehet, hogy felnõttkorában, de örök
életére megváltoztatta az életét. Nálunk ritkán találkozunk ezzel a momentum-
mal – bárcsak minden magát kereszténynek valló ember megemlékezne a ke-
resztelése pillanatáról: Isten igéje és a víz által megszentelt életérõl.

EGYMÁSRA BÍZVA
A szentségek vétele és a keresztény közösségben való részvétel el kellene, hogy
vezessen oda, hogy a felnõtt ember a mindennapi életében is megéli hitét és
hitelesen képviseli a kereszténységét. Így formálódik ki az egyetemes papság,
aminek tagjai nem csupán a „papok”, lelkészek, hanem minden olyan hívõ, aki
a Jézus Krisztusban való hit által áll meg Isten színe elõtt. 

Sok magát kereszténynek valló ember mondja, hogy hitét meg tudja élni
egyház és papok nélkül is. Nincs szükségük a hierarchiára, a szervezeti for-
mákra, az egyházon belül is tapasztalható vitákra, bûnökre, meghasonlásokra.
Templomba nem járnak, mert ott csak „bûnösök” találhatóak, akik nem képvi-
selik hitelesen a keresztény hitet. Az egyház is bizonyára követett és követ el
olyan hibákat, amelyek alapján több mint jogos a kívülrõl érkezõ kritika. De vajon
nem a bûnösöket hívja el Jézus az egyház közösségébe? Ha erõs és szilárd bi-
zalommal hisszük, hogy Isten Szentlelke életeket tud újítani és bûnösöket tud
megszabadítani, akkor bátrabban képviselhetjük a ma kritikus embere elõtt kö-
zösségünk „összetételét”. Ha a Jézussal való találkozáshoz tudjuk egymást elve-
zetni, ha igyekszünk megvalósítani a másikkal törõdõ közösséget, akkor Isten
„papjai” közé sorol bennünket. Egymás segítõi, hordozói és kísérõi lehetünk. 

Ezek az evangélikus tanítások a helyes úton tarthatnak bennünket akkor is,
amikor gyakorlati szempontból vizsgáljuk a felnõttek gyülekezeteinkbe érke-
zésének kérdését. Jó szolgálatot tesznek, hiszen sok veszélytõl megóvnak ben-
nünket. Luther nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden ember úgy legyen
hívõ keresztény, hogy hitével, annak tanításaival tisztában legyen. A Szentírás
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ismeretét, mindennapi olvasását elengedhetetlennek tartotta. Tudta és vallotta,
hogy nem emberi érdemeink szerint állunk meg Isten elõtt, hanem egyforma
koldusokként, akik mindannyian Isten megmentõ kegyelmére szorulnak. Bû-
neink és elesettségünk ellenére Isten felemel bennünket, és az egyetemes pap-
ság szent közösségében egymásra is mer bízni bennünket.

Ezek a gondolatok megvédhetnek mindenkit attól, hogy hitre jutását saját
érdemeként lássa, vagy úgy vállalja a keresztség és az úrvacsora szentségét,
hogy nincs tisztában annak jelentésével, esetleg úgy keresztelkedjen meg, hogy
a gyülekezet közösségében soha többé nem látják õt. 

A befogadó gyülekezet ismérvei

Olyan társadalmi változások történtek körülöttünk, melyek hatására az egy-
ház, a gyülekezet kiszorult az általános közösségi életbõl. Régebben a közösség
tagjai és különösen is vezetõi azért csatlakoztak az egyházhoz, mert ez volt a
norma, ez volt megszokott. Ma már azok a közösségek, ahol élünk, sokféle le-
hetõséget kínálnak fel. A vasárnap délelõtt valaha szent idõ volt. Ma a bevásár-
lóközpontok vasárnap is nyitva tartanak, sportversenyeket rendeznek, embe-
rek munkába mennek. De még akkor is, ha valakinek esetleg nincs vasárnap
délelõttre programja, legalább ezt az idõt kihasználja egy kis pihenésre, mert a
hét folyamán máskor erre nincs ideje. A vasárnap reggeli felkelés, a templom-
ba készülõdés szokása, különösen is gyerekekkel, mára már nagy fáradságot je-
lent még a keresztény embereknek is.

Az õsegyháznak ezzel szemben meg kellett vívnia a harcot a római biroda-
lomban található többi vallással és társadalmi tevékenységi körökkel. A gyüle-
kezetben és az istentiszteleten való részvételt olyan prioritássá tették, hogy so-
kan még a halált is vállalták, de hitüket, keresztény szokásaikat fel nem adták
volna semmiért. És az egyház nõtt, egyre csak gyarapodott! Ezt az egyszerûnek
tûnõ következményt nagyon érdemes tovább vizsgálni. Azért volt ez lehetsé-
ges, mert az emberek tudták, miben hisznek, és miért hisznek benne. Ez a hit
mindent megért. Nemhogy a vasárnap reggeli felkelést, a gyülekezeti közössé-
gi alkalmakon való részvételt, de még a halált is. Az õskeresztények tudták, mit
miért vállalnak, mi mindent tesznek fel hitükért. És ez a hit megállta a helyét
minden más társadalmi, közösségi tevékenységgel és vallással szemben!

Milyen gyülekezettel találkozik az a felnõtt ember, aki a 21. század elején
kapcsolatba kerül gyülekezeteinkkel? Erre a kérdésre sokan próbálnak ma vá-
laszt adni, és az elképzelések gazdag tárházát olvashatjuk mindenfelé. De aho-
gyan a közmondás is mondja: a puding próbája az evés. Kevés gyülekezetben
ültetik át a gyakorlatba mindazt, amit elméletben megfogalmaznak a megúju-
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lással, a vonzó, nyitott gyülekezetté válással kapcsolatban. Álljon itt most egy
olyan összefoglalás, ami az amerikai evangélikus egyház bizottságaiban szüle-
tett a hatékony evangéliumi gyülekezet ismérveirõl. 

A hatékony evangéliumi gyülekezet
1) világosan látja maga elõtt a Jézus Krisztuson alapuló isteni missziót és az

egyházon kívüliek felé való küldetést;
2) Krisztusra épül, és a gyülekezet tagjai Krisztus nevében válnak tanítvá-

nyokká;
3) elmélyül a Biblia tanulmányozásában és az imádságban;
4) olyan inspiráló istentiszteleti életet él, amely az emberek szükségleteihez és

forrásaihoz kapcsolódik a nagyobb közösségen és a gyülekezeten belül is;
5) képessé teszi nemlelkészi vezetõit arra, hogy használják lelki ajándékaikat

a misszió ügyében;
6) hatékonyan hívja, köszönti és integrálja az újonnan jövõket;
7) felismeri a közösség és a világ szükségleteit és bizonyságtételét, és szol-

gálatát ezekhez igazítja;
8) bátor, elkötelezett és mai vezetõkkel rendelkezik, akik magukat Krisztus

tanúságtevõinek tartják;
9) nyíltan és produktívan kezeli a változásokat és a konfliktusokat;

10) felismeri az öröm, a szeretet és a közösség szükségességét az õket körülve-
võ világban;

11) aktívan foglalkozik a közösségen belül a gyermekekkel és a fiatalokkal;
12) küzd a közösség igazságos megváltozásáért.

Az a felnõtt ember, aki akár a lelkészt, akár egy keresztény közösséget megkeres,
nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot. Elhozza életét és életének történetét. Van-
nak, akik káros szenvedélyekrõl számolnak be: alkohol- vagy kábítószerfüggõk.
Vannak, akik házasságuk vagy gyermeknevelésük, esetleg saját személyes sorsuk
kudarcát hozzák el. Vannak, akik olyan rossz példát láttak, amely miatt végleg
el akartak fordulni az egyháztól. Vannak, akiket annyira megviselt az élet, hogy a
mindennapos túlélés helyett valami hosszantartó, fenntartható változásra vágy-
nak. És vannak olyanok is, akik lelki megújulást szeretnének, de egyáltalán nem
biztosak abban, hogy egy történelmi egyházban igazi keresztény közösségre ta-
lálhatnak. Vajon hogyan fogadja a gyülekezet, az egyház a sok-sok bizonytalan,
bizalmatlan embert? Hogyan készülünk fel arra, hogy olyan légkört tapasztaljon
az ide érkezõ, melynek alapján erõt vesz magán, és saját személyes élete törté-
netével odaállva tagja, részese mer lenni egy adott keresztény közösségnek?

A Schmalkaldeni cikkekben olvasható az a fogalom, ami a keresztény közös-
ségek egyik lényeges momentuma: együttérzõ hittestvérekre van szükség. Ahol
ez megtapasztalható, ott bátrabban nyílnak meg azok, akik nehezen osztják meg
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életük történetét másokkal. Az együttérzés segíti az újakat abban, hogy otthon
érezzék magukat a gyülekezet közösségében, barátokra, új ismerõsökre találjanak.

Rendkívül fontos, hogy a gyülekezetbe látogató rokonszenves közegbe ér-
kezzen, szívesen fogadják, és barátságos hangulatot találjon ott. Azt lássa, hogy
a gyülekezet tagjai lelkesek a gyülekezetükkel és az ott folyó szolgálattal, mun-
kaágakkal kapcsolatban. A közösségi alkalmakon nagyon jó azt is megtapasz-
talnia, hogy gondolkodó közösségbe érkezett, ahol bátran fel lehet tenni a kér-
déseket, és tanul mindabból, amit ott hall.

A közösség gondoskodó közösség legyen. A gyülekezet tagjai segítsék egy-
mást személyes szükségleteik elérésében. Sok szükséget szenvedõ embernek
nyújt biztonságérzetet, ha látja és tapasztalja, hogy a gyülekezet tagjai foglalkoz-
nak vele, nem közömbösek irányában. Vonzóak azok a közösségek, ahol az embe-
reknek van idejük egymásra, veszik a fáradságot, hogy megismerjék egymást. 

A nyitott gyülekezet az evangélium hirdetésében is nyitott. Nagy hangsúlyt
helyez a missziós tevékenységre, és segít az embereknek hitüket megosztaniuk
másokkal. Az igehirdetés és igehallgatás fontos eleme a gyülekezeti életnek, és
az emberek lelki útravalót kapnak a liturgiából és az istentiszteleti életbõl.

A gyülekezet lelkésze találkozik a leggyakrabban olyanokkal, akiknek még
nincs élõ kapcsolatuk az adott keresztény közösséggel. Tagjai talán a közösség-
nek, de nincs a közösséghez kapcsolódó feladatuk. A lelkész tartsa alapszabály-
nak, hogy a gyülekezet tevékeny életébe annyi embert kell bevonni, amennyit
csak lehet, hogy minél többen érezzék a felelõsséget a gyülekezetben végzett
szolgálatért. A gyülekezet lelkésze biztosan sok mindenhez ért, de elég, ha fõ
feladatára koncentrál, és bevonja a felnõtt korosztály tapasztalatát és szakértel-
mét a gyülekezet ügyeivel kapcsolatban. Az adódó konfliktusokat nyíltan és a
megbékélés szellemében kezelje lelkész és a gyülekezet minden tagja egyaránt.

A hatékony gyülekezeti élet egyik meghatározó elemévé vált mára a minõ-
ségi oktatás. Ma már nemcsak iskolai hitoktatásról beszélünk gyülekezeteink
életében, hanem az oktatás sokféle formája van jelen közöttünk. Gyermekek,
fiatalok és felnõttek között is meg kell találni azokat a formákat, melyek bizto-
sítják a minõségi keresztény oktatást. Ennek formája legjobb, ha interaktív, élõ,
a mindennapok kérdéseivel foglalkozik, a hitet az élethez, konkrét életesemé-
nyekhez köti.

A Jézusról szóló bizonyságtétel egyik legnagyobb hátráltatója, hogy a hi-
tünkrõl legtöbbször nem beszélünk még gyülekezeti, egyházi közegben sem.
Szó esik politikáról, gazdaságról, idõjárásról, a nagyobb közösség kérdéseirõl,
gondjairól, de a hitrõl szóló beszédet az istentiszteletre tartogatjuk, és ott is
csak a lelkész szájából hangoznak el a hitrõl szóló szavak. Jobban meg kellene
tanulnunk a hitünkrõl és az életünkrõl beszélni, hogy láthatóvá váljon Isten
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cselekvése az életünkben – a magunk számára és mások számára is. A gyüleke-
zeti és a személyes bizonyságtétel is nagyban erõsödhetne ezáltal.

A sokszínû, nyílt, lelkesedésben hiányt nem mutató gyülekezeti közösség bi-
zonnyal vonzó légkört támaszt maga körül. Ebben a légkörben sokkal könnyeb-
ben találnak otthonra a hitet, a közösséget, a barátokat keresõk. Nem elhanyagol-
ható tényezõ az sem, hogy a már lelkes gyülekezeti tagok sem fogják bánni, ha a
gyülekezet élete felpezsdül, megújul, és minden ember megtalálja benne a helyét.

Felnõttnek lenni – felnõtt kereszténynek lenni

A hit szempontjából a felnõttség túlmutathat a biológiai felnõttkor határain.
Keresztény hagyományok szerint a gyermekek 12, illetve 13 éves korukban
konfirmálnak, azaz tudatosan megerõsítik azt a hitvallást, amit szüleik és ke-
resztszüleik kisgyermekkorukban helyettük tettek. De még ez a konfirmáció
sem biztosíték arra nézve, hogy valaki felnõtt keresztény lesz-e vagy sem. A
konfirmáció leginkább új kezdet, új lehetõség arra, hogy valaki felnõtt keresz-
tény emberré váljon.

Kereszténnyé ugyanis egy hosszabb folyamaton keresztül lesz az ember, és
nem egyszerûen kereszténynek születünk – ahogyan Tertullianus, a harmadik
századi teológus ezt megfogalmazta. Attól, hogy valaki keresztény családba szü-
letett, alkalmanként részt vesz istentiszteleti vagy más keresztény alkalmakon,
még nem lesz hívõ keresztény. Az egyház, a gyülekezetek felelõssége, hogy felis-
merve ezt, megfelelõen támogassa, kísérje a felnõtt kereszténnyé válás folyama-
tát. Minden gyülekezetnek kötelessége átgondolni mai gyakorlatát, vajon képes-e
befogadó, támogató, kísérõ gyülekezetként fogadni az újonnan érkezõket, illet-
ve a már oda tartozó, de valódi aktív gyülekezeti tagságot keresõ felnõtteket.
Evangélikus hitünk hitvallási hagyománya segíthet abban, hogy megvizsgáljuk
önmagunkat, gyülekezetünket, és inspiráló, lendítõ erõ legyen a változásban. 

Hívõ kereszténnyé ugyanakkor Lélek által születünk: tudatosan vállalt ke-
resztségünk által és az Istentõl jövõ elhívott élet által. Ez az Istentõl kapott aján-
dék feltétele annak, hogy közösségeink megújuljanak, újra vonzóvá, nyitottá
váljanak a ma keresõ felnõttei felé. Ahhoz, hogy hittel és bizalommal kérhessük
Istentõl a Lélek ajándékát, magunknak is meg kell tennünk mindent, ami raj-
tunk múlik. Minden ilyen irányú törekvésünk elsõ tette az imádság legyen.
Ahogyan annak idején Ezékieltõl, úgy most tõlünk is megkérdezi az Úr: „Mit
gondolsz? Életre kelnek még ezek a csontok?” Egyetlen reménységünk, hogy
így folytatja majd: „Prófétálj e csontokról! Mondd nekik: Ti száraz csontok,
halljátok az ÚR igéjét! Így szól az én Uram, az ÚR ezekhez a csontokhoz: Én
lelket adok belétek, és életre fogtok kelni.” (Ez 37,4–5)

Hogyan találhatok helyet a gyülekezetben? 407

05 5 fej.qxd  2004. 08. 31.  11:03  Page 407



interdiszciplináris – Különbözõ tudományágak együttmûködésén alapuló.
katekézis – A keresztséget megelõzõ folyamat, melyben a keresztséget felvenni szán-

dékozó megismerkedik a Bibliával, a hit alapfogalmaival, egyháza gyakorlatával.
kontextuális – A világ, az emberek mai helyzetét figyelembe vevõ.
népegyház – Történelmi alapokon nyugvó egyházi forma, melyben az állam és az

egyház összefonódása miatt eleve eldöntött volt, ki milyen felekezethez fog tartozni.
Nagy népegyházi formákat találunk például a skandináv országokban, Németor-
szágban. Magyarországon az evangélikus egyház kisebbségi egyházként mûködik,
mégis elmondható róla, hogy népegyházi örökséget és hagyományformát hordoz.

� Milyen konkrét példákat láthatunk ma a Magyarországi Evangélikus Egyház gyüle-
kezeteiben arra, hogy közösségeink törekednek minél inkább befogadó jellegûvé
válni? Milyen ökumenikus példák ismertek még?

� Milyen szerepet tölt be evangélikus hitvallásaink tanítása személyes hitéletünkben?
Hogyan lehetne jobban megismerni ezeket a tanításokat, és hogyan hozhatóak
közelebbé hitünk mindennapi gyakorlásához?

� Mi akadályozza a ma emberét abban, hogy keresztény hitét is felnõtt hitként gyako-
rolja? Hol és miben kaphat szerepet a teológia tudománya a felnõtt kereszténnyé
válás folyamatában?

Szabó Lajos: Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában. Luther Kiadó. Budapest. 2004.
Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodás kézikönyv. Szent István Társu-
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Embertárs. Ökumenikus Lelkigondozói és Mentálhigiénés Folyóirat
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