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Előszó

1949-ben, hetven évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Bib-
liatanács, a Magyar Bibliatársulat lelki és szellemi elődje. 
Nem abszolút értelmű alapítás ez, hanem inkább egyike 
a történetünket jellemző „újraalakulásoknak”, szervezeti 
átrendeződéseknek. Nem 1949-ben kezdődött el a bib-
liatársulati munka, hiszen a másfél száz esztendővel ko-
rábban, 1804-ben létrejött Brit és Külföldi Bibliatársulat 
(BKBT) munkatársai már a megalakulást követő évtized-
ben megkezdték ezt a tevékenységet hazánk területén. Ez a 
Habsburg Birodalom akkori viszonyait tekintve félig vagy 
egészen illegális bibliaterjesztést jelentett. A BKBT mindig 
alkalmazkodva az aktuális hatalmi és politikai környe-
zethez, megtalálta azokat az elkötelezett és bibliaszerető 
embereket, akik sokszor a személyes biztonságukat vagy 
előmenetelüket is kockáztatva terjesztették Isten igéjét. 
Kormányok, forradalmak, világháborúk jöttek és elmúl-
tak, de a bibliaterjesztés, kiegészülve a Károli-biblia szö-
vegének gondozásával, szívügye maradt sokaknak. 1949-
ben azután Magyarországon végleg bezárultak a kapuk 
az angolszász missziói szervezet előtt, és akkor a britek 
a „szent ügy” felelősségét átadták a Református Egyház-
nak, amely ökumenikus szellemben kívánta folytatni ezt 
a szolgálatot, és abba bevonta az erre nyitott egyházakat. 
Ennek a történetnek a dokumentumait összegyűjtve elol-
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vashatják az érdeklődők A Magyar Bibliatársulat hatvan 
éve (Budapest, 2009) című kötetünkben. Tíz év elteltével 
egy újabb ünnepi kötetet szeretnénk a bibliamisszió ügye 
iránt fogékony olvasók kezébe adni. Most már persze nem 
a dokumentumok egybegyűjtése a célunk, hanem annak a 
Biblia iránti szeretetnek és elköteleződésnek a „kiábrázo-
lása”, amely a bibliatársulati munkát mindig is áthatotta, 
és minden akadályon, nehézségen át előresegítette, az el-
múlt kétszáz, hetven vagy tíz évben, szakaszoljuk bárho-
gyan is a történetünket. Nem önmagunkat szerettük vol-
na „ünnepeltetni”, hanem arra kértük a Bibliatársulattal 
kapcsolatban álló kollégákat, munkatársakat, barátainkat, 
egyházi és „világi” embereket, akik az elmúlt hetven év-
ben közel kerültek a bibliamisszióhoz vagy köztudottan 
elkötelezettek voltak a Biblia iránt, hogy fogalmazzák 
meg: mit jelent számukra ez a könyv. Ki az a bibliai sze-
mély, melyik az a történet, amely összefonódik a saját, sze-
mélyes történetükkel, amely erőt ad nekik az úton, amely 
életük során valamikor, valahol keresztezte az ő útjukat is. 
Visszatekintve az elkészült írásokra, vallomásokra, nagyon 
színes kép bontakozik ki. Van, aki kötelességszerűen a bib-
liatársulati munkával vagy a bibliai ismeretterjesztéssel 
kapcsolatos munkáit, szolgálatait gyűjti csokorba, mások 
azonban személyesebb hangot ütnek meg, és inkább arról 
vallanak, hogy Isten beszéde hogyan formálta őket azzá, 
akik. Megint mások párbeszédbe elegyedtek valame-
lyik bibliai személyiséggel, történettel, igével. Bármilyen 
utat is választottak a szerzők, az írásokban megszólal az 
az Isten igéje iránti szeretet, amit kerestünk, és ami segít 
megértenünk, hogy mi mozgatja mind a mai napig ezt a 
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hatalmas történetet, amit bibliatársulatnak hívunk. A vi-
lág mintegy kétszázötven országában tízezrek mindenna-
pi szolgálata a Biblia terjesztése fizetett alkalmazottként 
vagy éppen lelkes önkéntesként, miközben ennek ered-
ményeként milliók ismerhetik meg Isten megszólító be-
szédét. Keresztyén emberként nem szabad a számok ma 
oly divatos bűvöletébe esnünk, amikor a munkánk valós 
értékére gondolunk, de gondoljunk csak bele: csupán 
2018-ban 355 millió Bibliát vagy annak részletét (Újszö-
vetséget vagy bibliai szövegválogatást) terjesztettek a bib-
liatársulatok szerte a világon! Ha ennek csak töredéke ke-
rült is jó és értő kezekbe, hány embernek adtuk meg ezzel 
a lehetőséget, hogy Istent megismerje és az igazság, vagyis 
Jézus Krisztus ismeretére eljuthasson!

Ha nekem is válaszolnom kellene arra a kérdésre, ame-
lyet a felkért szerzőknek tettünk fel, a sok lehetséges bibliai 
személy közül bizonyára Pál apostolt választanám. Ten-
ném ezt annak ellenére, hogy ha ma élne vagy én éltem 
volna az ő korában, biztosan nem lennénk barátok. Vagy 
legalábbis nem lennénk örök barátok. Nagyon nehéz 
dolog lehetett ugyanis a barátjának lenni, erről Démász 
vagy éppen János Márk tudnának beszélni. Számomra Pál 
történetében az a legkülönösebb, ahogyan a feltámadott 
Krisztus használni tudta őt az evangélium terjesztésében. 
Az ő élete példázza a leginkább azt, hogy mennyire Isten 
kegyelmétől függ az életünk. Hogy mindenünk, amink 
van, vagy amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, az való-
jában Isten akaratától és terveitől függ. Ha valaki ismerte 
a fiatal Sault, egy dolgot biztosan megjósolhatott: ez az 
ember, amíg csak él, kérlelhetetlen ellensége és üldözője 
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marad a názáreti Jézus szektájának. Hogy Saulból a jézu-
si evangélium hirdetője lett, az az ókor nyolcadik csodája 
lehetett. A kortársai nem is nagyon tudtak mit kezdeni 
Pállal, sem korábbi elvbarátai, a farizeusok (akik közül 
többen fölesküdtek arra, hogy merényletet követnek el el-
lene), sem Krisztusban testvérei, az apostolok, sem pedig 
azok a keresztyének, akik talán éppen az ő szavára lettek 
hívőkké. Élete a konfliktusok forrongásában telt. Bizonyá-
ra nem is volt mindig mindenben igaza ezekben a konf-
liktusokban, de kapott ahhoz is kegyelmet, hogy mindent 
Jézus Krisztus dicsősége szemszögéből lásson, és ezáltal 
képes volt a gyakran kapott mély sebektől, emberi csa-
lódásoktól is eltekinteni. Megdöbbentő látni, hogy az az 
életmű, amelyet igehirdetőként és egyházszervezőként, 
teológusként és keresztyén gondolkodóként hátrahagyott, 
és amelyből kétezer év egyháztörténete mind a mai napig 
táplálkozik, halála pillanatában egészen biztosan kudar-
cosnak és értelmetlennek tűnhetett. Miközben Rómában 
üldözték a keresztyéneket, a Szentföldön a választott nép, 
Pál apostol szeretett „vérei” öngyilkos háborúra készültek 
a Római Birodalom ellen. Semmi sem mutatott arra, hogy 
a feltámadott Isten Fia üzenete, amelynek terjesztésében 
Pál égőáldozatként elégett, akár csak szemernyi hatást 
is gyakorolt a külvilágra. Mi már tudhatjuk, hogy a fel-
szín alatt Isten munkálkodott az emberek szívében, és az 
evangélium parazsa a hamu alatt is életben maradt és ké-
szen állt a fellobbanásra. Pál története kijózanító, nekem 
nem is annyira a „tövis” miatt, amelyről Bóna Zoltán ír 
alább, hanem az eltérő perspektívák miatt. Isten útjai nem 
a mi útjaink. Amit ő lát, mi nem láthatjuk. Mi a rosszat 
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tapasztaljuk, ő a jót látja, amit a rosszból hoz majd ki vég-
telen bölcsességében. És mindeközben lehetünk „nehéz” 
emberek, mint Pál volt, Isten felhasználhat még bennün-
ket is országa építésében. Nehéz lehet a szolgálatunk, de 
semmiképpen sem reménytelen. Csupa reménység. Ad 
multos annos, Magyar Bibliatársulat!

Pecsuk Ottó





HUBAI PÉTER  I

Nem a kedvenc hősöm
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Nincs kedvenc bibliai igém, nincs kedvenc bibliai hősöm. 
(Ha lenne, akkor bizonyára lenne másodosztályú bibliai 
hősöm is, és lenne jelentéktelenebb bibliai igém, talán 
egészen jelentéktelen, akár felejthető is.) Ám tagadhatat-
lan, hogy időnként egy-egy bibliai személy közelebb kerül 
hozzám, egy-egy bibliai vers konkrét életszituációkban 
hangsúlyosabbá válik.

A közelmúltban jobban kirajzolódott számomra egy 
figura. Közel-keleti migráns, a görög Biblia és a Vulgata 
egyértelműen szíriainak nevezi, nagyvállalkozó, akinek 
az unokaöccse is nagyvállalkozó, s kettejük alkalmazot-
tainak rendszeres összekülönbözései veszélyt jelentenek a 
környék biztonságára. Emberünk, ha nála nagyobbal talál-
kozik, átjátssza neki a nejét (a Biblia két ilyen nőügyét is 
megörökíti, amelyeket hősünk úgy ideologizál meg, hogy 
az áldozatát sározza be). Ilyenkor szép summákat kap a 
nőért. Emellett ágyast is tart, s tőle született fiát – felesége 
felbujtására – a halálnak adta volna át, s nem rajta múlt, 
hogy a gyerek végül életben maradt. De a legcifrább eset 
az volt, amikor hangokat hallott, s ezért a másik fiát is le 
akarta szúrni. Csak egy éppen arra járó követ tudta a fiút az 
utolsó percben az apa késétől megmenteni. Ezzel a viselke-
déssel biztosan veszélyeztetné a mi keresztény kultúránkat.

Nem tudom, hogy a büntető törvénykönyvünk meny-
nyit róna ki ezekért – én mindenesetre nagy ívben elke-
rülöm az ilyeneket.

Nem így a Biblia. A hit hősei között számontartott Áb-
rahámot – hisz róla van szó – Pál apostol a hitéért, a vele 
ellentétesen érvelő Jakab apostol a cselekedeteiért dicséri, 
s mindketten ugyanarra a szörnyűségre gondolnak, ami-



   Nem a kedvenc hősöm    I 15

kor fiát, Izsákot, a Mórijjá hegyén föl akarja áldozni. Aki 
nemcsak kegyes prédikációként hallgatja e történetet, ha-
nem netán saját gyereke is van, és behelyettesíti a sajátját 
Ábrahám történetébe, nem könnyen szabadul a rettentően 
nyomasztó elbeszéléstől. Hogy tudja ezt egy apa megtenni? 
Milyen ember az ilyen? (A Biblia egyáltalán nem szól arról, 
hogy milyen életre szóló traumát szedett össze Izsák, hogy 
tud ezután Ábrahám a fia szemébe nézni, s ő mit hisz majd 
el neki, vagy hogy hazaérkezésük után hogy mondták el a 
történteket Sárának. Egy zsidó hagyomány szerint azonban 
amikor Sára megtudta, hogy mi zajlott le a Mórijján, azon-
nal összeesett és meghalt. Tiszteld atyádat! Ugyan már! Egy 
ilyet?) A Biblia számára azonban csak Ábrahám fontos, 
amit ő tesz, amit ő hisz, ahogy ő viszonyul Isten minden 
képzeletet felülmúló, legextrémebb kéréséhez.

A Bibliában Ábrahám tette (éppen ez a tette) és hite 
a vallás megjelenítése. Talán sehol nincs jobban leír-
va, hogy mi az az istenviszony, ami a vallásos (nem csak 
templomlátogató) embert jellemzi, mint ebben a minket 
iszonyattal eltöltő történetben. Ez az Isten–ember kapcso-
lat egyedülálló, kizárólagosságot követelő (mint a lángoló 
szerelem). Ebben az Isten–ember kapcsolatban ki vannak 
kapcsolva az érzelmek (és a veszteségek), mert itt már 

„Aligha hiszem, hogy én 
a fiamat oda tudnám adni egy 
»Hang«-nak.”
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csak nyereség van. Ebben az Isten–ember kapcsolatban 
már nem érvényesek sem a morális előírások, sem a bün-
tető törvénykönyv. Az Ábrahám-szindrómát a pszichiáte-
rünk súlyosan patologikusnak fogja diagnosztizálni.

Martin Buber Istenfogyatkozás című munkájában ami-
kor Ábrahám esetéről, az „akédá”-ról ír (amely végső so-
ron nem „Izsák föláldozása”, csak „megkötözése”, mert a 
megvalósulásig nem jutott el), Kierkegaard-ra hivatkozik: 
„létezik »az etikum teleologikus felfüggesztése«, vagyis az 
etikai kötelesség érvényességét felfüggesztheti egy maga-
sabb, a legfőbb instancia, a maga szándéka szerint. (…) 
Más szóval: Isten határozza meg a jó és a rossz rendjét – és 
megszegi ott, ahol meg akarja szegni, éspedig a személyes 
viszonyban.” Ezt a „legfőbb instanciát” néhány gondolko-
dó – köztük a leghíresebb Paul Tillich – a „végső realitás”-
nak nevezi, és azt mondja róla, hogy „feltétlen komolysá-
gú, és arra kényszerít, hogy bármely ezzel ellenkező véges 
célt feláldozzunk”.

Bármely véges célt feláldozni tudni – a legnagyobbért. 
Deus semper maior, Isten mindig nagyobb. Kierkegaard és 
Buber megvallják, hogy erre képtelenek lennének. Aligha 
hiszem, hogy én a fiamat oda tudnám adni egy „Hang”-
nak. De Ábrahám, aki nemigen tagadhatja le, hogy ő 
maga moral insanity, ő mégis képes volt. És ezért lett a 
hit hőse. Képes volt Istent a fia elé helyezni, nem a szó át-
vitt értelmében, hanem abszolút módon. Lehet, hogy egy 
jellemgyenge figura, aki akár a rendőrségi nyilvántartás-
ban is szerepelhet (én ilyenre soha nem adtam okot), és az 
sem biztos, hogy a szimpátiánkat elnyeri, de hogy Istennel 
közvetlen kapcsolatban áll, az nem kétséges.



TIMÁR GABRIELLA  I

Ábrahám
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„Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok.” (1Móz 22,11)
„És elindult, nem tudva, hova megy.” (Zsid 11,8)

Évtizedek teltek már el azóta, hogy a munkahelyem neve 
ez lett: Bibliamúzeum. Az a tartalom, amely ebben az elne-
vezésben megfogalmazódik, számomra elkészített mun-
kahellyé lett. Hiszen a Teremtő tudta, hogy életemben 
ezt a két világot fogja összeszerkeszteni. És mindeközben 
úgy fog formálni és tanítani, hogy örömöm legyen abban 
a munkában, ahol összeér a múlt világa és az ő jelenben 
is élő szava, a Biblia. Ezen az úton már hosszú ideje Isten 
különös kedvességét érzem.

Talán nem vagyok egyedül azzal az emlékemmel, hogy 
amikor gyermekkoromban az Ábrahám-történeteket ta-
nultam, akkor képzeletemben mindig egy öregember volt 
előttem. Mert milyen is lehetett az, aki sokat vándorolt, 
sok mindent látott, megtapasztalt és megélt? Majd telt az 
idő, az én időm…, mégis közben Ábrahám valahogy kor-
talan maradt, csak én kaptam az életemhez az éveket, az 
időt és az utat…, az én utamat.

Csak hosszú idő után jutottam el oda, ahol már én is 
megértettem: hit által… és újra és újra… hit által… igen, 
mindig hit által… Ma már tudom, hogy így van rendjén, 
mert az életünk ábrahámi út. Amikor az egyik térképet 
terveztem a Bibliamúzeumba, amelyen egy, az ősatyák 
korából való kocsi makettjét mozgatjuk finoman, és ezzel 
járjuk be az útvonalat, amelyen Ábrahám járhatott, akkor 
titkon tudtam, hogy ez az én utam is.

Az ókori társadalmak – ahogy a kiválasztott nép is – a 
vérségi leszármazás tükrében látták a körülöttük élő vilá-
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got és a saját kapcsolataikat is. Isten szinte ebbe a vérségi 
kapcsolatba csatlakozik be már akkor – atyáitok Istene, 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene –, hogy aztán 
évezredekkel később ezt a vérségi kapcsolatot Jézus életé-
vel teljesen megpecsételje. Származunk és származtatunk. 
Mindig különös vágyam volt az, hogy én is Ábrahám ro-
kona legyek. 

Vonzott az a titok, ahogy ő az ókori világban meghallot-
ta az istenek sokasága között Isten hangját. Nem készített 
neki gyorsan egy szobrot, hanem „csak” elindult utána, 
„nem tudva, hova megy” (Zsid 11,8). És ez a minden kép-
telenséget kimerítő tett olyan bátor, olyan merész, hogy 
már gyermekkoromban magával ragadott.

Megmaradhatott a lelkemben is ez az élmény, mert 
amikor az interaktív játékot terveztem a Bibliamúzeum-
ba, észrevettem, hogy én magam is fel kívántam szállni 
Ábrahám szekerére és menni vele, mintegy családtagja-
ként: Látni akarom, amit te láttál, Ábrahám ősatya, érezni 
akarom a por és homok száraz illatát, felhőit. Szemlélni 
akarom a leomlott, rommá vált ősi szentélyeket, ahol nem 
találtad meg te sem az isteneidet, mert a te Istened nem 
alkotás, hanem az alkotó Isten. És látni akarom a csillago-
kat, érezni a homok szemcséit a kezemben, és csak csodál-
kozni és csodálkozni… Mi az, ami visz, ami mozdít? Hogy 
nemcsak az am, hanem a gój is… De fölfogható ez egyálta-
lán? Az ígéret, a vágyott rokonsághoz tartozni… Most, itt, 
az én időmben?

Ábrahám talán azt hitte, hogy könnyen megszerzi új Is-
tenéről a tudást, az ismeretet – de nagyon hosszú volt ez 
az út. Élete különböző helyzeteiben bontakozott ki előtte 
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mindaz, amit ez az új kapcsolat adott neki, és amit várt 
tőle. Istenének személye és szeretete fokozatosan tárult fel 
számára, és később ez indította a hitének érzékeny, alig 
felfogható, néha pedig alig értelmezhető tetteire. Lassan-
lassan formálódik Ábrahám, istenképe letisztul, és megta-
pasztalja Istent olyannak, amilyen valójában.

Nemcsak az életkor előrehaladásának, az eltelt évtize-
deknek köszönhető ez, hanem az Istenével bejárt útnak… 
Legyen az a háráni megszólítás, az oltárokat építő igyeke-
zete, a vérségi és hűségkapcsolata Lóttal, vagy a sodomai 
mentő cselekedet, amikor felismerte, hogy az egy is számít, 
az EGY majd egyszer különösen. És az a szerződés, amelyet 
előtte még úgy soha nem látott Ábrahám. És a gyermekte-
lenség fájdalma Sárával, és aztán egy gyermek és anya fáj-
dalma a pusztában. Találkozni Melkisédekkel, a titokzatos 
királlyal, a jövendővel. A meg nem spórolható, ki nem véd-
hető döntések és harcok. Ezek mind-mind az ismeret útjai, 
a bizodalom és az engedelmesség útjai. Kétségbeesni, küz-
deni másért is, új nevet kapni, látogatókkal vendégszerető 
lenni. Aztán elengedni a múltat, elengedni még a megígért 
szót is, és egy pillanatban elengedni a jövendőjét is, amit 
kapott, elindulni harmadmagával kínkeservesen a hegyi 
úton felfelé, egyedül maradni a fiával, mígnem megérkezik 

„Vonzott az a titok, 
ahogy ő az ókori világban meghal-
lotta az istenek sokasága között 
Isten hangját.”
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az EGY, hogy jelen legyen, s hogy a visszaút Ábrahám és 
Izsák számára már a reménység útja legyen.

Végül mindig csak annyi marad: „itt vagyok, Uram”. Ez 
lett az élete, ez lett az áldása, ezt hagyta áldásként az utód-
ra is: „legyen meg a te akaratod, Atyám”, …és ez lett a mi 
megtartatásunk áldása is. Ábrahám tudta, kinek hisz, és 
Istene is tudta, kinek ígérte az áldást: …benned és általad, 
Ábrahám, ez szent felelősség, ebből nem lehet kilépni, ezt 
nem lehet abbahagyni.

Ábrahám útja… Görgetjük azt a kocsit, de közben tud-
juk, hogy ez nem földrajz, ahol megnézem Damaszkuszt, 
Beérsebát, megnézem Hebrónt és az ókor különböző vá-
rosait, hanem ez bizony a hit útja. Mert elindulunk vele 
együtt, és látni akarjuk mi is, amit ő látott, élni akarjuk, 
amit ő megélt, hogy számunkra is egyre világosabbá le-
gyen minden. Istennel indulni, és vele járni akár úttalan 
utakon is, de már más emberként, másként látó és más 
célt látó szemmel.

Miért Ábrahám? Mert rokonom, mert ősöm, mert mindig 
utazó, mint én magam is vagyok, és azért, mert megérke-
ző…, Jézussal már együtt lévő (Jn 8,56).

Miért Ábrahám? Mert az áldás ígérete van életéhez, 
utódaihoz kötve… Hát lehet élni e nélkül, hát lehet élni az 
utód, a leszármazott, Jézus áldása nélkül?

Miért Ábrahám? Mert jó újra és újra megszólított lenni, 
vesztett hitben újra talpra állni, követésben a hűséges Is-
ten mellett nem hűtlenné válni.

Miért Ábrahám? Mert „Hitt Ábrahám Istennek, és Isten 
ezt számította be neki igazságul” (Róm 4,3).
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Miért Ábrahám? Mert „Isten (…) a kövekből is tud fia-
kat támasztani Ábrahámnak” (Mt 3,9).

Miért Ábrahám? Mert családtagként örökös vagyok! 
„Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai 
vagytok, és ígéret szerint örökösök” (Gal 3,29).



HODOSSY-TAKÁCS ELŐD  I

Személyes gondolatok 
a Bírák könyvéről
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A bibliai könyv, ami legtöbbet formált rajtam: A bírák 
könyve, igen furcsa világba vezeti olvasóit. Lapról lapra, 
fejezetről fejezetre elcsodálkozunk: hogy maradhatott meg 
Izráel ezekben az évtizedekben? Napról napra idegenek 
törtek vesztükre egy olyan földön, ahol épp csak megve-
tették a lábukat. Mögöttük az őseiket elemésztő pusztai 
vándorlás halványuló emléke, és talán kicsit elevenebben 
mindaz, amit Józsuéról őriztek magukban. Talán azt hitték 
egy nemzedéken át, hogy az út viszontagságai után a békes-
ség földje vár rájuk, ehelyett Józsué halála után (1,1) ugyan-
úgy folytak tovább a harcok, mint azelőtt. Arám, Móáb, 
midjániták, filiszteusok és a többiek: mind Izráel vesztét 
akarták. Csoda, hogy Izráel elcsüggedt, s még legnagyobb 
hőseit is elhagyta időnként a remény? A Bírák könyve em-
beri könyv; emberi hangokkal, érzésekkel, gyengeségekkel 
megtűzdelt elbeszélés. A könyv hősei pedig… legtöbbször 
túlságosan is emberi módon viselkedtek. Alkudoztak, jele-
ket kértek, saját dicsőségükkel is el-eldicsekedtek.

Mindez meglehetősen sötét képet fest erről a bibliai 
könyvről, mégis, engem talán egy sem formált annyira, 
mint ez. Az ígéret földjén helyét kereső Izráel ugyanis va-
lahol ugyanolyan, mint oly sok mai vándor, magányos em-
ber, vagy kényszerűségből felkerekedő, új házat, hazát ke-
reső család, akik csak boldogulni szeretnének. Azt hiszik, 
hamar megszokják majd a falu után a nagyvárost, esetleg 
valamelyik európai metropolisz munkahelyét, aztán min-
den rendben lesz az ismeretlen földön. Ám sokan rájönnek 
menet közben, hogy nem csak a kezdet nehéz.

A könyv esendő hősei meg tudtak erősödni a kellő pilla-
natban az elbizonytalanodók között. Ehhez mindenekelőtt 
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el kellett hinniük, hogy Isten, aki szabadsággal ajándékoz-
ta meg népét, meg is akarja tartani őket szabadnak. Nem 
volt könnyű ezt magukban forgatni. Jusson eszünkbe Ge-
deon kesergése, amikor Midján tönkretette Izráel minden 
termését, és „Nem hagytak élelmet Izráelben, sőt egyetlen 
juhot, marhát vagy szamarat sem” (6,4). Ő így fakadt ki: 
„ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol 
vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek 
nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl ben-
nünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és 
Midján kezébe adott!” (6,13) Ebben a pillanatban a későbbi 
nagy bíra is csak reménytelenséget látott. A megkóstolt, de 
elvesztett szabadságot. Nehezen bár, de végül elhitte, hogy 
Isten nem akarja népét szolgasorba taszítva látni. Számom-
ra a könyv igazi centruma ez: Isten szabaddá tette népét, és 
azt szeretné, ha megmaradna szabadnak.

A bírák azt is elhitték, hogy a népét szabadsággal meg-
ajándékozó Isten őket is felhasználhatja céljai érdekében. 
Ezt sem volt könnyebb elfogadni, mint a nép minden külső 
és belső nehézség ellenére történő megőrzését. A bírák kö-
zül senki nem született annak, amivé végül lett; az Úr tet-
te őket szabadítóvá (2,16). Mindennapi szolgálatunk örök 
dilemmája ez, amit időről időre meg kell kérdeznünk: mit 

„A bírák közül senki nem született 
annak, amivé végül lett; az Úr tette 
őket szabadítóvá.”
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akar az Úr, mit kell cselekednem az adott helyzetben? Az 
én feladatom megtenni a következő lépést? Engem akar fel-
használni Isten – és ha igen, akkor engedek neki? A könyv-
ben olvasunk sereget gyűjtő vezérről (Gedeon), magányos 
(Jáél, Sámson), sőt igazi hétköznapi hősökről is (például a 
forrásokat szerző Akszá). Mindenkinek más utat kellett 
bejárni, a bírák közt nem volt két egyforma. Isten szolgá-
latában nincs két egyforma nap, és nem kell, hogy a szolga-
társak egyformák legyenek. Felismert küldetés kell, aminek 
végrehajtásához megvan bennünk az alázat, engedelmesség, 
és ha kell, egy kis konokság is. A vak Sámson konoksága. 

Debóra, Gedeon, Jefte, Sámson és a többiek mind népük 
megvédésének kényszerével szembesültek. Ahogy előrébb 
jutunk a könyvben, és elérünk az utolsó fejezetek véres pol-
gárháborújáig, lassan egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Izrá-
elre az igazi veszélyt nem az ellenség, hanem a saját bűnei 
jelentették. A megszegett szövetség, az engedetlenség, az 
elfordulás szabadítójuktól. E sorokat húsvét másodnapján 
írom, és azt érzem, az elmúlt háromezer évben nem sokat 
tanultunk, nem sokat változtunk. Ezt az ünnepet idén, 2019-
ben a lángoló Notre-Dame és a Srí Lanka-i merényletek képe 
árnyékolta be. Persze mi is ugyanazt kérdezzük, amit Gedeon 
kérdezett: ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? 
Pedig a kérdés hibás. Azt kellene kérdeznünk, mi miért nem 
vagyunk az Úr mellett olyan hűséggel és kitartással, ahogy ő 
szeretné látni népét? A Bírák könyve megtanított arra, hogy 
soha ne Istent kérjem számon, testi gyötrelmek, személyes 
kudarcok, egyházunk és népünk nehézségei között sem.



KHALED A. LÁSZLÓ  I

„Az aratnivaló sok…”
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Valamikor aratás idején történhetett. A Kapos menti gaz-
dák felemelték fejüket, szétnéztek a dúsan termő dél-du-
nántúli földeken, és sommásan megállapították, itt az idő. 
Kezdődhet az emberpróbáló, de az Úristen kegyelméből 
végső soron embert tápláló munka. Persze már a kilenc-
venes évek Magyarországán is gépesített módon fogtak 
neki a betakarításnak. A kombájnok kitartó zúgása töl-
tötte be a forró levegőt. Aki csak tehette, hűvös, árnyékos 
helyre menekült megpihenni.

Valahogy így voltunk mi is azon a nyáron. Meghúzód-
tunk sorban a szekcsői evangélikus templom kemény 
padjain. De nem számított milyen ülőhelyet kapunk. Jó 
volt ott lennünk. A világ zajától védett helyen, az egysze-
rű, fehérre meszelt, tiszta épületben úgy éreztük magun-
kat, mint a tanítványok a hegyen a Mester köré teleped-
ve. Ám a szelíd baranyai dombok határában nem a földi 
csúcsok, hanem a Szentírás szavai teremtettek mélységet 
és magasságot. Isten háza csendjében szólt az ige, napról 
napra újabb lelkészek álltak az egyszerű szószékre, hogy 
hirdessék a Könyv titkát, az evangéliumot, a Jézus Krisz-
tusról szóló bibliai örömhírt.

Ezúttal egy ószövetségi arató életén keresztül: egy fiatal 
fiú, aki ugyancsak menedéket keresett, de nem a nap heve, 
hanem az ellenség elől bújt, rejtőzött, és reszketve dolgo-
zott, búzát csépelt a présházban. Gedeon története azon 
a nyáron égett a lelkembe. A leigázott zsidó nép szomorú 
képe, amely rejtekhelyeken, barlangokba bújva várta a jobb 
időket. Terményei, vetései pusztulásba döntve. Megtörve, 
szegénységben hangzik fel a kétségbeesés fájdalmas fohá-
sza. Lesz-e még jövője a népnek? Lesz-e szabadulás? Lesz-e 
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még vetés és aratás? Lesz-e még aratnivaló és arató mun-
kás? S ha lesz jövőnk, akkor Urunknak szüksége lesz-e még 
ránk? Tud-e még használni minket Istenünk?

Másodikos gimnazistaként, tizenhat évesen, életem 
második országos ifjúsági táborának kérdései lettek ezek. 
Ez volt az utolsó a metodista ifitáborok nagy sorozatában, 
amelyet Szekcsőn szerveztek: „1996, Kaposszekcső, Gede-
on”. Életem legfontosabb tábora lett. Ezen a nyáron, ebben 
a történetben kaptam meg – szinte kisfiúként – élethivatá-
somat, lelkészi elhívásomat. Hétköznapi csoda: Isten sza-
va szól, élő és ható, elhívó, választ adó, irányító szó. Ebben 
élek a mai napig mint Isten munkása.

S hogy miért éppen Gedeon? Ez a mennyei Gazda dön-
tése és bölcsessége. Ő tudja, melyik ponton érintsen, ho-
gyan szólítson meg. Bár hat testvérem mellett a legidősebb 
vagyok, akkor, azon a forró napon a magát leggyengébb-
nek és legkisebbnek érző, a félelmeivel és bizonytalansá-
gaival küszködő Gedeon története az én történetemmé 
vált. Éppen rá van szükség, éppen ő kell Isten csodálatos 
országában, az ő kifürkészhetetlen akarata szerint. „Menj, 
és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! 
Én küldelek téged!” (Bír 6,14)

Erre a hívásra építek ma is.

„Isten szava szól, élő és ható, elhívó, 
választ adó, irányító szó. Ebben élek 
a mai napig, mint Isten munkása.”
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Csaknem negyedszázad telt el azóta, de ma sem tudom 
másként látni önmagam és a rám bízottakat. Ilyen szem-
mel látom a nagy szolgálatot, ha körbenézek a magyar 
tájakon, falvakon és városokon, erdőkön, mezőkön, he-
gyeken és földeken. Jézus nyomában járva cseng fülembe 
a Nagy Magvető szava: „…emeljétek fel a szemeteket, és 
lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra” (Jn 
4,35). „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek te-
hát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásá-
ba” (Mt 9,37–38).



VARGA GYÖNGYI  I

Ruth könyve: 
Arcok a határon
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Ruth könyve nagyon régóta elkísér már, ám az utóbbi évek-
ben fedeztem föl igazán üzenetének „mély dimenzióit”. 
Azért, hogy ezt a lehető legjobban szavakba tudjam önte-
ni, kicsit messzebbről kell indítanom a történetet.

Amikor egy másik ember szembenéz velem, az arca kö-
telez engem. Ez nem önként választott, hanem rám ruhá-
zott felelősség. Dolgom van azzal az emberrel. Közöm van 
hozzá – még ha idegen is. A találkozás nem rajtam múlik: 
megtörténik. Ám az az arc felém fordul. Megszólít és kér. 
És én, az embertárs eredendően válaszoló, „felel-ős” va-
gyok: respondeo ergo sum.

A litván származású zsidó filozófus, Emmanuel Lévinas 
fogalmazta meg e gondolatokat, amelyeket személyes él-
ményei, találkozások lenyomatai formáltak. Kisgyermek 
volt, amikor családjával Ukrajnába menekült az első vi-
lágháború alatt, s egyetemistaként előbb Németország-
ban, majd Franciaországban tanult. Azt próbálta megér-
teni és megfogalmazni, hogy ki az az idegen, az a Másik, 
akihez eredendően köze van.

A második világháború alatt Lévinas német hadifo-
golytáborba került. Visszaemlékezéseiben leírja, hogy a 
barakkjaikból minden reggel több kilométert gyalogol-
tak, míg elértek a munkaterületükre, ahonnan este újból 
hosszú utat kellett megtenniük visszafelé. A közeli falvak 
lakói bizalmatlanul méregették őket, nem éreztek szánal-
mat irántuk. Reggelente csupán egy kutya figyelte őket ér-
deklődve, és gyakran el is kísérte a csapatot. Lévinas úgy 
fogalmaz, hogy az a kutya volt a náci Németország utolsó 
„kantiánusa”, aki még tudta a lényeget: ahogyan te cselek-
szel másokkal, úgy cselekszenek veled is.
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Amikor 2015 tavaszán egyre nagyobb csoportokban in-
dultak el emberek délről, a polgárháborúk sújtotta térségek-
ből észak felé az erőszak fenyegetésének hatására, a média 
hazánkban előbb menekültként definiálta őket. Persze ekkor 
még távol voltak: Olaszországban, Görögországban, Török-
országban. Ám néhány hét sem telt el, és megérkeztek hoz-
zánk. Ekkor egy másik kifejezés vette át a „menekült” helyét: 
a migráns. Ez a fogalom funkcionális és személytelen: távol-
ságot teremt és közönyt. A migránsnak valójában nincs arca. 
Eset és probléma csupán – szociológiai jelenség. Ám ha újra 
emberként tekintünk rá, akkor menekült, jövevény, idegen 
vándor lesz számunkra. Ha lesz arca, akkor valóban találko-
zunk vele – érintődünk, és ezáltal mi is megváltozunk.

Az élet „migrációval” indul mindnyájunk számára. 
Jövevénységgel, idegenséggel. Megszületünk. Kezdetben 
kell, hogy befogadjanak, elfogadjanak bennünket, kell, 
hogy gondoskodjanak rólunk, mint a vendégről szokás… 
És azután egész életünkön át e jövevénység, vándorlét 
életformáját gyakoroljuk. Döntéseket hozunk például ar-
ról, hogy továbbindulunk-e vagy éppen visszafordulunk, 
átlépünk-e határokat, s kitesszük-e magunkat újabb és 
újabb találkozások kihívásainak – a Másik arcának.

„...a bibliai történetek elsősor-
ban nem informálnak minket, 
hanem transzformálnak. Ezekben 
az elbeszélésekben mindig csu-
pán annyi az információ, ami a 
transzformáció hoz szükséges.” 
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Ruth a hagyományos biblikus értelmezés szerint a jöve-
vény és a zsidóságba befogadott ember paradigmája. Azt 
az alapvető kondíciónkat testesíti meg, hogy szüntelenül 
rá vagyunk utalva a Másikra. Ruth története arról mesél, 
hogy mit jelent beletekinteni a Másik arcába, és azután 
mellészegődni az úton.

A könyv, ez a remekbe szabott novella magába ölel több, 
egymásnak feszülő, ellentétes tartalmú látásmódot, kon-
cepciót. Közelség és távolság, barát és ismeretlen, nemzeti 
identitás és jövevénység, befogadás és elhatárolódás. Ezek 
határozták meg alapvetően a bibliai emberek mindennapi 
döntéseit, cselekvésmódját. Ki a társam, kire számítha-
tok? Hol vagyok otthon, biztonságban? Hová, kikhez tar-
tozom? Hol vannak a határaim, és melyeket kell közülük 
legyőznöm? Milyen reménység lendíti előre a lépteimet? 
És ezek az én kérdéseim is…

Ruth könyvének szerzője – talán nő lehetett? – megte-
hette volna, hogy inkább a határokra meg a körön belül 
lévőkre fókuszál. Vagy beszélhetett volna azokról a veszé-
lyekről, amelyeket a periférián élők jelentenek: az idege-
nekről, a „másokról”, akik fenyegetnek, akikkel szemben 
ugyanakkor olyan jól meg tudjuk fogalmazni az identitá-
sunkat. Ám ehelyett, zavarba ejtő módon, vállalja a saját 
arcát és ezzel együtt a Másik arcát is.

A novella egy eleven, narratív hitvallás. Pulzál, lüktet, 
folyamatos változásokat jelenít meg: hol kitágul a tér és 
az idő, hol pedig éppen összeszűkül. Először eltávolodunk 
Betlehemtől. Tíz év jövevénység Móáb földjén. Majd a ha-
zatérés következik, néhány hét Betlehem határában, az 
árpaaratás idején. Végül pár nap, egy éjszaka, azután már 
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csupán pár óra, amíg eldől Ruth és Naomi sorsa. Ám az 
utolsó versekben újra évekké, évtizedekké tágul az idő, s 
már Ruth és Bóáz unokáját, dédunokáját látjuk…

Mozdulnak ebben a történetben az emberek is – szemé-
lyes sorsok, családok, nagyobb közösségek. Mozdulnak 
vándorok és otthon lévők, nők és férfiak, szűkölködők és 
gazdagok, túlélők és erősek, megváltásra várók és szabadon 
döntő emberek. És mozdul e történettel együtt az olvasó is.

Azt gondolom, a bibliai történetek elsősorban nem in-
formálnak minket, hanem transzformálnak. Ezekben az 
elbeszélésekben mindig csupán annyi az információ, ami 
a transzformációhoz szükséges. A változás útja, folyamata 
egy szóban összefoglalva: a megváltás. Ebben a négy rövid 
fejezetben huszonkétszer kerül elénk különböző alakban a 
„megvált” kifejezés. Ennyi betűje van a héber ábécének: e 
szimbolikus szám a teljesség „kódja” ebben a történetben. 

Ám ez az utalás a teljességre nem egy távolságtartó, hűvös 
„totalitás”-fogalmat feltételez, sokkal inkább a „Végtelen” 
tágasságát, a lehetőségek világát – ahogyan erről Lévinas is 
beszél. A „végtelen” az, amely nyitott és szabad tere a talál-
kozásoknak: hiszen nincs határ. Jótékonyan átszövi a léte-
zés dimenzióit, ott lüktet mindenben, mindenkiben.

Martin Buber szerint a Ruth könyvében elénk táru-
ló találkozások talán éppen emiatt lehetnek valódi „Be-
gegnung”-ok, és nem „Vergegnung”-ok: félresikerült, této-
va, közömbös érintkezések. Ezért lehet az anyja házába 
visszatérő Orpá választása is hiteles, jó döntés. Ezért lehet 
Ruth és Naomi sorsközössége a megváltás tere. És Bóáz 
vendégszeretete a jövő kútja. Mindenütt a „Végtelen” rez-
dül, lüktet, dolgozik…
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Ruth könyve a határátlépésről tanít nekem fontos dol-
gokat. Saját határaim meghaladásáról is. Ehhez azonban 
az kell, hogy merjek útra kelni, vállalni a jövevénysége-
met: eredendő „meg-határ-ozottságomat”. Amikor ezt a 
történetet írásba foglalták, egy idegenben, jövevényként 
élő népcsoport álmaiból szövődött össze tanúságtétellé. 
Határok közé szorítottak és határokat átlépők vallomásait 
sűrítette magába. Olyan vándorokét, akik a Végtelennel a 
végtelenbe tartanak…

Mert a vándorlás motivációja minden esetben a boldo-
gulás igénye: egy emberibb, élhetőbb jövő felé tart Elímelek 
és Naomi, azután később Naomi, Orpá és Ruth, de min-
den bizonnyal maga Bóáz is. A „közös jó”, amely sorsaikat 
összefűzi, a könyvben a kenyér szimbólumához kötődik. 
Betlehemből, a „Kenyér házából” menekül Naomi férjével 
és fiaival az éhínség miatt a szomszéd országba. Egy másik 
ínség, az özvegység és az ezzel járó kiszolgáltatottság érleli 
benne a hazatérés döntését és viszi vissza otthonába. A ke-
nyérgondok megoldásának női stratégiája a határok átlépé-
séről, a Másik arcába való beletekintésről szól. 

„Az élet »migrációval« indul mind-
nyájunk számára. Jövevénységgel, 
idegenséggel. Megszületünk. Kez-
detben kell, hogy befogadjanak, 
elfogadjanak bennünket, kell, hogy 
gondoskodjanak rólunk, mint a 
vendégről szokás…”



   Ruth könyve: Arcok a határon    I 37

Ami Naomi számára az otthon, az Ruthnak az idegen-
ség, egy ismeretlen világ. Mégis a történet szerint ez a 
vándorlás összefűzi őket, így egyszer Ruthnak is otthoná-
vá lesz a kenyeret adó föld, a jövőt adó ország.

A jövevények otthona azonban az „átmenetiségben” 
és a szüntelenül előremozdító reményben van. Nem hal-
moznak föl hatalmas vagyonokat, inkább máról holnapra 
élnek. Szolgák és szabadok. Gyengék és erősek. Szavukat 
ritkán emelik föl a maguk érdekében. Talán annál gyak-
rabban fölfelé, Istenhez. Szenvednek környezetük előíté-
leteitől, a kirekesztés, az idegengyűlölet megannyi meg-
nyilvánulási formájától. Nekik is íródott, értük is szót 
emel ez a könyv…

Európai, fehér, letelepült életformájú civilizációnk és az 
ennek lenyomatát hordozó teológiánk napjainkban újra 
komoly kihívás előtt áll. Milyen módon tudjuk – tudom – 
közvetíteni azt a teológiai üzenetet, amely érzékeny arra, 
hogy a Biblia a „második” és „harmadik” világ könyve 
is? Üzenete a jövevényekhez és a jövevényekért is szól, az 
úton lévőkért, a hontalanokért és a védett, behatárolt kö-
reinkbe megérkező, oda bebocsátást kérő idegenekért.

Látjuk-e, látom-e – Lévinas gondolatát kölcsönvéve – a 
totalitással szemben a Végtelent?



I  VÁRADY ENDRE  

Hálaadás és fogadalom
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„Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd 
a Felségesnek tett fogadalmaidat!” (Zsolt 50,14)

Vajon nehéz eleget tenni a Szentírás eme felhívásának? 
Olykor meglehetősen nehéz: gondoljunk csak Jefte foga-
dalmára, amelynek teljesítése egyetlen leánya feláldozását 
jelentette (Bír 11,30–39a). Máskor talán könnyebb, mint 
például Zákeus felajánlása a vagyona felére vonatkozóan 
(Lk 19,8). Van azonban úgy is, hogy mindez nem igényel 
különösebb erőfeszítést, még csak következetes emléke-
zést sem, mert az események alakulása nyomán „magától” 
teljesül az Úrnak tett fogadalom. Ilyenkor Isten mintha 
levenné ennek súlyát és felelősségét az ember válláról az-
által, hogy megelőz, előre cselekszik, utat tör.

Efféle fogadalom teljesítése, majd kiteljesülése követ-
hető nyomon Sámuel próféta születésének és szolgála-
tának a történetében. Eladdig meddő édesanyja, Anna 
fogadalommal nyomatékosította az Úr előtti elkeseredett 
könyörgését: „Seregek Ura! Ha részvéttel tekintesz szol-
gálóleányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem 
feledkezel meg szolgálóleányodról, hanem fiúgyermeket 
adsz szolgálóleányodnak, akkor egész életére az Úrnak 
adom, és nem éri borotva a fejét!” (1Sám 1,11) A történet 
szerint „egy idő múlva Anna teherbe esett, és fiút szült. 
Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta: Az Úrtól kértem 
őt” (20. v.). Miután elválasztotta a fiát, elvitte a sílói szen-
télybe, Éli főpap nevelésére bízva őt ezekkel a szavakkal: 
„Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette 
kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is, 
kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak. Legyen 
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egész életére az Úrnak ajánlva!” (27–28. v.) Isten szaván 
fogta Annát: a felnövekvő Sámuelt addig szólítgatta, míg 
megértette, hogy az Úr prófétájául rendelte őt (1Sám 3).

Hozzávetőleg háromezer év múltán egy másik földrész 
másik országában, egy hasonló helyzetű asszony esedezett 
ugyanahhoz az Istenhez: édesanyám. Többévnyi házasság 
után egyre csak fohászkodtak édesapámmal gyermek-
áldásért. Mire – Annához hasonlóan – reménybeli szü-
letendő gyermekét az Úr szolgálatára ajánlotta… Majd 
megszülettem… 

Évek múltán, gimnáziumi tanulmányaim alatt mind-
untalan az a sugallat jött, hogy teológiával kell foglal-
koznom és lelkésznek kell állnom. Vívódásaimat és elbi-
zonytalanodásaimat újra meg újra feloldotta az Úr – hol 
a Gal 5,8-cal: „Ez a félrevezetés nem attól van, aki hív 
titeket”, hol a Jn 15,16-tal: „Nem ti választottatok ki en-
gem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendelte-
lek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” Végül 
egy út állt előttem, egyetlen felsőoktatási intézménybe 
adtam csak be a jelentkezésemet: a Baptista Teológiai 
Akadémiára. 

„Sámuelt azóta is előképemnek 
tekintem. Amikor csak elém kerül 
a története, megerősödöm elhí-
vatásomban, újra meg újra rácso-
dálkozva a Bibliában foglalt isteni 
törvényszerűségek csodálatos mű-
ködésére.”
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Az isteni elhívás kikristályosodási és megszilárdulási 
folyamatának végén aztán közöltem szüleimmel a tovább-
tanulási elképzeléseimet. Édesanyám akkor meghatódva 
tárta fel előttem fogadalmát. Maga is megdöbbent, hogy 
Isten milyen nyilvánvalóan szaván fogta a felajánlását 
tekintve. Édesanyám fogadalmának teljesüléséről Isten 
gondoskodott. Természetesen megilletődött örömmel 
bocsátott utamra. Korántsem az út végét jelentette, de 
meghatározó állomását, amikor 2002-ben a Magyarorszá-
gi Baptista Egyház lelkészévé avattak, és ugyanekkortól a 
teológiai oktatásba is bevontak.

Természetesen nem a megbízatás mértékét, hanem az 
előtörténetét tekintve, minden nagyzolás nélkül vallom, 
hogy Sámuelt azóta is előképemnek tekintem. Amikor 
csak elém kerül a története, megerősödöm elhívatásom-
ban, újra meg újra rácsodálkozva a Bibliába foglalt isteni 
törvényszerűségek csodálatos működésére. 

Nem írnám, nem írhatnám ezeket a sorokat, ha nem lé-
tezne az Úr, ha nem cselekedne, és ha cselekvésével nem 
indítana fogadkozó hálára, és még inkább: ha nem kérné 
számon a neki tett felajánlásokat…



I  P. VÁSÁRHELYI JUDIT

A zsoltárok könyvéről
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A Biblia könyvei közül számomra a Zsoltárok könyve a leg-
kedvesebb. Nem meglepő ez mindazok számára, akik is-
mernek, hiszen évtizedek óta Szenci Molnár Albert gazdag 
életművének a kutatója vagyok. Ő amellett, hogy magyarra 
fordította a napjainkban is énekelt 150 genfi zsoltárt, két al-
kalommal is vállalkozott a Vizsolyi Biblia újbóli kiadására. 
Emlékszem, hogy milyen nagy hatással volt rám az a fel-
ismerés, hogy a Vizsolyi Bibliában Károli Gáspár nem írt 
összefoglalót néhány bibliai könyv, így a Zsoltárok könyve 
elé sem. Ezt Molnár Albert tette meg Károli Gáspár s fordí-
tóközössége egyik mintája alapján, és adta közre a hanaui 
bibliában. Ez a rövid szöveg fejezi ki talán a legrészleteseb-
ben és legszebben ennek a könyvnek a lényegét:

Rövid summája az Ótestamentumnak, tüköre az Isten 
kegyelmének és az egész embernek mind külső és belső 
indulatainak, nyavalyáinak mintegy felfejtése és előmu-
tatása, melyből különb-különbféle tanulságok hozatnak 
ki az Istennek az övéihez való kegyelmes ígéreteiről és 
hatalmas dolgairól. Híveinek ellenségein (való) kemény 
cselekedeteiről, mindezekhez hívségéről és igazságáról. 
Aztán az ő ígéreteiben való hitünkről, bizodalmunkról, 
szófogadó voltunkról, erőtlenségünkről, szenvedésünk-
ről, állhatatosságunkról, nyomorúságainkból való meg-
szabadulásunkról: javainkkal igazán való élésünkről, jó 
állapotunkban hálaadó voltunkról. Végezetre minden 
mi tisztünkről és szolgálatunkról, melyekkel Istennek 
tartozunk, és Őfelségének hozzánk való hívséges szerel-
méről a Krisztusban, kiről ékes és világos jövendölések 
vannak széjjel e lelki dicséretekben az anyaszentegy-
háznak vigasztalására és megerősítésére.
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A zsoltárok ilyen végtelen gazdagsága számomra is nyil-
vánvaló. Minden kérdésére választ talál benne az ember. 
Soha nem fogom elfelejteni, és mindig hálás leszek annak 
a lelkipásztornak, aki több mint két évtizede, életem egyik 
elkeseredett, veszteséges időszakában az Úrvacsora mel-
lé ezt a vigasztaló verset mondta nekem a 37. zsoltárból: 
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálko-
dik” (5). Azóta lett ez a zsoltár életem egyik vezérfonala:

Bízzál az Úrban, és tégy jót,
akkor az országban lakhatsz,
és biztonságban élhetsz.
Gyönyörködj az Úrban,
és megadja szíved kéréseit!
Hagyd az Úrra utadat, 
bízzál benne, mert ő munkálkodik:
világossá teszi igazságodat,
jogodra fényt derít.

Légy csendben, és várj az Úrra!
Ne indulj fel, ha az alattomos embernek
szerencsés az útja!
Tégy le a haragról (…)

Vigyázz, hogy feddhetetlen légy,
ügyelj, hogy becsületes maradj,
mert a jövő a béke emberéé!
(37,3–8.37)
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Istennek, a világmindenség Teremtőjének a felfoghatat-
lan nagysága, ugyanakkor az ember kicsinysége, elesettsé-
ge, „féreg volta”, és a sokszor vele ellenséges világnak való 
kiszolgáltatottsága egyaránt kiolvasható ezekből az éne-
kekből. Ám ott van rögtön a vigasztalás is: Isten hűsége 
az emberhez, megértése, segítsége és kegyelme. S mindez 
sokszor ugyanazon a zsoltáron belül is csodálatosan ösz-
szefonódik. Így van ez a 22. zsoltárban is, amely egy igaz 
ember szenvedésének elbeszélése keretében előrevetíti 
Jézus passióját és győzelmét, sőt „testvéreinek” rögtön to-
vább is adja Istennek így megtapasztalt segítségét:

Hirdetem nevedet testvéreimnek,
dicsérlek a gyülekezetben. (…)
Mert nem veti meg, és nem utálja
az elesettek nyomorúságát,
nem rejti el orcáját előle,
segélykiáltását meghallgatja.
(22,23–25)

Miként őszinte hálát érez és dicséretet énekel a bűneit 
megbánó és tisztulásért fohászkodó Dávid király is meg-
bocsátó Istenének:

„Utaidat, Uram, 
ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!” 
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Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
töröld el hűtlenségemet
nagy irgalmaddal! (…)

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem! (…)

És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 
(51,3.12.16)

Sok zsoltár fejezi ki az ember őszinte vágyakozását Is-
ten és Isten hajléka után. Mindig felemelő számomra eze-
ket a szövegeket olvasni. Szavakba foglalják mindazt, amit 
érez, de igazán nem tud megfogalmazni az ember. Igazi 
imádság például a 25. zsoltár:

Uram, utánad sóvárog a lelkem!
Benned bízom, Istenem,
ne szégyenüljek meg,
ne nevessenek ki ellenségeim! (…)
Utaidat, Uram, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!
(25,1–2.4)

Legszívesebben nemcsak ezeket a részleteket, hanem 
a teljes zsoltárkönyvet idézném. Tanítanak, és kijelölik az 
utat számomra itt a földön, és előremutatnak az örökkéva-
lóság felé, miként a 119. zsoltár ezt ki is mondja: „Lábam 
előtt mécses a te igéd, / ösvényem világossága” (105).



FEKETE CSABA  I

Látom én, de nem most
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Majdnem érintettem a szemközti hegyoldalt, oly közelinek 
tűnt a húsvéti holdfényben. Pár napja kopasz ágak kuszasá-
ga meredt rám, mostanra mindent elárasztottak a kifeslett 
virágok. Csalogányszóra szólalt meg bennem a 23. zsoltár. 
Olvastam olyan erdélyi invitálást, hogy lásson el két falut 
az ifjú lelkész, át lehet kiáltani egyikből a másikba. Átjutni 
más. Erről hallgattak. Le kellett kanyarogni a völgybe, az-
tán felkapaszkodni a meredek lejtőn a másik faluig. Órákig 
tartó úton. Átkiáltani? Azt lehetett a visszhangos hegyol-
dalak között. Ilyennek láttam a 23. zsoltár befejezését. Föl-
bukkan a csapzott üldöző csapat a kaptató tetején, megpil-
lantja az üldözöttet. Utána! Le a szakadékba? Kaptatón fel, 
a bevehetetlen várfalakig? Ott látható szinte nyíllövésnyire. 
Elérhetetlenül. Biztonságban. Megtisztálkodva, megtisztel-
ve, ellátva jóféle enni- és innivalóval, védelembe fogadva. 
Rányílt a szemem a zsoltár nyomán: ez a hit.

Lázadoztam pedig, miért kell ma halott bibliai nyelvet 
tanulnunk? Mikor már nyiladozott előttem a zsoltárok 
értelme, ezé a zsoltáré is, akkor döbbentem rá, hogy va-
lójában milyenek a hit távlatai. Van üldöző, és van véde-
lem. Eddig hogyan juthatunk el? A halál árnyékának völ-
gyén át. Aki járatlan a szétszabdalt kősivatagban, órákig 
bolyongva sem szed össze egy marék füvet. E vidék neve 
puszta a magyar Bibliában. Aki ezen a tájon nem igazodik 
el (szaharai forróságban és a hideg éjjelen), talán három 
napot sem él. Forráshoz, füves vidékre néhol csak szűk 
szurdok vezet, ahová a nap soha nem süt be. Az első vi-
lágháború táján még lőttek itt párducot, amely foltjairól 
is híres, lopakodásáról és lesből támadásáról még jobban. 
Szóval többféle halállal fenyeget ez a táj. Kell, aki ismeri 
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az úttalan utakat, aki vezet. Így megtapasztalni és vallani 
is, hogy nem szűkölködöm, van ösvény, kies helyre jutok, 
rohanó hegyi patak vize sem ragad el és zúz össze a parti 
köveken! Hát ez a hit.

Belém égette e zsoltárt professzorom, pedig nem is kér-
dezte tőlem. Rátereltem a szót, lelkesen taglaltam, amit 
megértettem. Félbeszakított, hogy ezt nem is kell tudni, 
meg ilyesmi nem is fontos. Tudtam, hogy ugrat, mégis bosz-
szúsan álltam fel az örömtelen jeles után, napokig kesereg-
tem. Akkor kiderült, előttem vizsgázók többek között a 23. 
zsoltárról állították, hogy nem kell tudni, nem is tanultuk. 

Emlékek is serkentettek a bibliai mélyrétegek megpillan-
tására. Szenci Molnár 40. zsoltárát megtanultam iskolás-
korom előtt, hallásból: Várván vártam a felséges Urat… És 
ada számba új énekeket, Istenünk dicséretire. Gyermeki ta-
pasztalatom nem lehetett ilyen élethelyzetről. Akkor miért 
éreztem ahhoz hasonlót, mint mikor a felfűtött kemence 
ajtaja kipattan, és kicsap a hőség? Sejtelmek és tanulmá-
nyok összegződtek abban, ahogyan próbáltam kifejezni az 
értelem és értelmezés mélységeit. Rábukkantam látszólag 

„Azt kerestem és találtam meg a 
Bibliában – a zsoltárok váratlan 
gondolatváltásaitól a prófétai és 
evangéliumi elbeszélések soroza-
táig –, ami az elsődleges vagy ál-
talános jelentésen túl még ott van. 
Mindig ott van, s kell mindig, hogy 
ott is legyen életünkben.”
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könnyű magyarázatokra, például Szabó Lőrinc Örök bará-
taink című kötetében. Azért kalandozott a világirodalom-
ban a nagy műfordító, mert kereste, hogy mi az, ami a vers 
és sorok szabályain, a nyelvi ismereteken túl még ott van 
a versben. Mi az, ami valójában verssé teszi a verset? Azt 
kerestem és találtam meg a Bibliában – a zsoltárok váratlan 
gondolatváltásaitól a prófétai és evangéliumi elbeszélések 
sorozatáig –, ami az elsődleges vagy általános jelentésen 
túl még ott van. Mindig ott van, s kell mindig, hogy ott is 
legyen életünkben. Zsoltározva vonult Jézus a Gecsemáné-
kertbe, nem ismereteket vitatva vagy híreket cserélve.

Ez a mély és más ismételten feltételezi a Biblia egészét. 
Rámót-Gileád ellen készült Júda és Izráel fejedelme, ün-
nepi díszben (1Kir 22).Tudták: van igazmondó próféta. 
Nem kellett. Tudták: Ne tégy hamis tanúbizonyságot. És? 
Szemrebbenés nélkül hazudtak. Állami szinten. Jött a csú-
fos pusztulás. Tudhatták. Erre ma is rá kell ébrednünk. 
Nem menekülhetett prófétaságától Jeremiás sem (20,9), 
mint ahogy nem volt csillapítószere a „csontvelőgyulla-
dásra”, Pálnak meg el kellett mennie Rómába, élete árán 
is. Különös éberség a virrasztó prófétáé. Nem alszik. Még-
is ráébreszti egy egészen más, látó állapotra a Seregek 
Urának követe (Zak 4,1), az értelmező angyal, aki által 
megkapja a mondandót.

Mintha mindaz, amit látunk, felfogunk, csak a héja vol-
na valami többnek, másnak. Pál apostol örvénylő mon-
datfüzérei mögött ez húzódik meg. Meg kell törnünk a 
csonthéjas termést, hogy az ehető maghoz jussunk. Mi ez 
a mindent fedő héjazat, ami elválaszt az igazán fontostól? 
Az, amiben élünk és mozgunk. Időbeliség és térbeliség. 
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Hogy mit tartunk múltbelinek vagy jövőbelinek, közeli-
nek vagy távolinak. Ezen túl kell lépnünk, mikor olvassuk 
a Bibliát. Ebből fakad a választott cím. Bálám látomása 
és a prófétai látás túllép az itt és most (hic et nunc) kor-
látain, oda, ahol nem korlátoz („többé nem lészen”) sem 
idő, sem mérhető és mérhetetlen magasság vagy mélység. 
Társul a látom mellé a nem most (4Móz 24,17), mégsem 
vagyok végleg kötve ahhoz, ami pillanatnyilag körülvesz 
– jövőbe látás helyett ez az örökkévalóság és rendjének 
megpillantása. Megnyílhat tehát a más és több. Ezért van, 
hogy Jézus mintha ismételten egészen másról beszélne, 
mint tanítványai. Kérdezheti, kérdezi is: Nem olvastátok? 
Nem értitek?

Azonban lehetetlen mellőznünk a mindennapos ten-
nivalókkal együtt a mindennapos gondolkodás kötelme-
it. Az örökkévalóság távlatai szerint nem intézhetjük a 
bevásárlás és az egészségbiztosítás tennivalóit. Ezért kell 
a belső és külső csönd. Aztán olvasás (úgy, hogy nem a 
múltnak, nem a messze jövendőnek, nem másnak szól, 
hanem személyesen nekem), mellé pedig kell a fohász, a 
zsoltárimádság.

A bibliai könyveket átszövő zsoltárimádságból kezdtem 
megérteni, hogy mi a Biblia. Az Élet Könyve. Az Örök 
Életé.



I  FODOR FERENC

„Letörli a könnyet 
minden arcról…”
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Aki a Szentírást naponként olvassa, annak Isten szünte-
len formálja az életét. Sok bibliai tanításról lehetne írni, 
ami eddigi életem során különösen is formált. A gazdag 
csokorból egy verset választok most ki, az Ézsaiás 25,8-at: 
„Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az ÚR letör-
li a könnyet minden arcról…” Az ézsaiási igéhez kötődő 
emlékem 1981 nyarához fűződik. Főállása mellett édes-
apám gazdálkodott is. Mintagyümölcsösét példásan gon-
dozta. Egy nap permetezés közben méregkoncentrátum 
dőlt a ruhájára, amit egy vödör vízben rögtön kimosott. 
Az hamar meg is száradt, majd magára vette. A munkát 
elvégezte rendben. Autóba ült és hazajött, de erre már 
nem emlékezett. Délután rosszul lett. Kiderült, hogy a tö-
mény mérget valójában szétmosta a ruháján, bőre póru-
sain keresztül hatalmas adag méreg került a szervezetébe. 
A közeli honvédkórházba vitték, ahol a legjobbnak tartott 
toxikológus kezelte. Az állapota azonban rohamosan rom-
lott. Tizennégy napig volt kómában, s helyzetét tovább 
súlyosbította kezdődő tüdő- és agyhártyagyulladása. A 
honvédkórházakba akkoriban nem volt egyszerű bejutni. 
Csak látogatási napokon lehetett bemenni, és a látogatókat 
szigorúan ellenőrizték. Szerettem volna naponta látogatni 
édesapámat. Kérvényeztem állandó belépőt, de magam 
sem hittem, hogy megkapom. Meglepetésemre megkap-
tam. Később tudtam meg, a főorvos azt mondta az írno-
kának: „Adjuk meg a belépőt ennek a szegény fiatalem-
bernek, hadd találkozzon az édesapjával, amíg lehet…”

Reggelente már 6 óra után ott voltam, mert akkor tud-
tuk meg a vérvétel eredményét. Minden nap rosszabb lett. 
A feleségemmel minden reggel a Bibliaolvasó Kalauz igéit 
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olvastam, de akkor ezen kívül még egy áhítatos könyvet 
is, amely minden napra két igeverset adott. Egyik nap az 
idézett ézsaiási ige volt, és az Újszövetségből is egy: „Bol-
dogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Mt 5,4). 
Erőt kaptunk az ige által. Ám amikor a kórházba értem, 
rossz hír fogadott. Édesapám állapota romlott. Összeza-
varodtam… Isten ígérete másról szólt, mint a valóság.

Azt mondtam akkor a főorvosnak:
– Ilyet mondani talán nincs jogom, de én most felmen-

tem a titoktartás alól. Őszintén mondja meg, mire számít-
hatunk. Szüleim egyetlen gyermeke vagyok. Négy idős 
nagyszülőről és édesanyámról kell gondoskodnom.

Az orvos hátralépett kicsit, majd kis idő múlva azt 
mondta:

– Ilyet tényleg nem szoktak kérni. Láthatja, hogy min-
dent megteszünk az édesapjáért. Most úgy látjuk, hogy 
elveszítjük őt.

Sarkon fordultam, autóba ültem, és nem tudom, hogy 
jutottam haza. Majd összetalálkoztam a főnökömmel, 
aki megkérdezte, mi hír van édesapám felől. Elmondtam, 
hogy romlott az állapota, s nehezíti a helyzetet, hogy Isten 

„Bizonyára nem minden betegség-
ből gyógyulunk meg, de mélyen 
hiszem, hogy nincs olyan mélység, 
ahonnét Istennek ne volna hatalma 
kiemelni. Isten »véget vet a halálnak 
örökre« – akkor is, ha most még el 
kell engednünk egymás kezét.”
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igéje másról szólt, s most azt sem tudom, hogy mit higy-
gyek. Röviden ezt válaszolta: „Pedig neked tudnod kelle-
ne, hogy mit higgy.” Mintha hideg vízzel öntöttek volna le.

Otthon édesanyám nyitott ajtót, s kérdezte, mi újság a 
kórházban.

Azt mondtam:
– Meggyógyul édesapám.
– Azt mondták? – kérdezte.
– Azt mondták – feleltem neki.
A válaszomat én másképp értettem, mint ő. Ő az orvos-

ra gondolt, én Istenre.
Másnap reggel újból bementem a kórházba. Az ügyele-

tes orvos fogadott, és azt mondta, nem tudják, mi történt 
az édesapámmal. A vérképe kétszeresére javult! Lassan 
kezdett felépülni. Nagyon gyenge volt, de visszanyerte az 
eszméletét, és naponként erősödött egy kicsit. 2016-ban, 
kilencvenévesen, az időskor terheit hordozva a kezem 
között hunyt el, Istenben megbékélve. Semmilyen nyoma 
nem maradt az akkori betegségének.

Addig is hittem, hogy Isten a szükségben lévő embert 
minden helyzetben tágas térre tudja vezetni, de ez a ta-
pasztalás rendkívüli volt. Bizonyára nem minden beteg-
ségből gyógyulunk meg, de mélyen hiszem, hogy nincs 
olyan mélység, ahonnét Istennek ne volna hatalma kiemel-
ni. Isten „véget vet a halálnak örökre” – akkor is, ha most 
még el kell engednünk egymás kezét. Abban a helyzetben 
édesapám nekünk Isten előreküldött hírnöke lett. Fonto-
sak Isten ígéretei. Akkor is, ha a világ ma beteljesítetlen 
ígéretektől hangos. Ő nem csupán ígérni tud, hanem képes 
arra, hogy amit ígér, megtegye, és meg is cselekszi.



I  MÁRKUS MIHÁLY

Az őrálló
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Bő fél évszázada, teológus diákéveimben (1961–1966) tör-
tént. A Bibliaolvasó vezérfonal Ezékiel próféta könyvének 
fejezetein vezetett végig. A Bibliát családi közösségben, 
már odahaza is naponként olvastuk, és a nap kezdésekor 
azóta kísér a napi ige. (Először most a Károli-szöveget idé-
zem, hiszen 1975 előtt más nem állt a rendelkezésünkre.)

A Bibliát olvasó

Már a 3. fejezet olvasását követően napokig élt bennem a 
szokatlan hang: „Embernek fia! Őrállóul adtalak én téged 
Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg 
őket az én nevemben” (Ez 3,17).

Ahogyan visszaemlékszem, ekkortájt vált tudatossá 
bennem az igehirdető szent felelőssége: „ha szót hallasz…, 
intsd meg…” Néhány nappal később egy homiletikai gya-
korlatot követő megbeszélésen is előjött: „ha szót hallasz”.

Egyikünk késő kamaszos nyegleséggel kérdezte pro-
fesszorunkat:

– És mi van akkor, ha az igehirdetésre készülő „nem 
hall szót”?

Professzor uram elmosolyodott, és magától értetődően 
idézte ugyanonnan a 15. vers végét:

– „…és ott ülék hét nap némán ő közöttök.” Az igehirde-
tő is maradjon csendben, és meg fogja hallani az üzenetet.

Amikor bő két hét múlva a 33. fejezethez érkeztünk, 
az első hat versben leírt történet a mai napig élővé tette 
az üzenetet. Az őr megfújja a trombitát, és figyelmeztet 
– addig az ő felelőssége. Életre-halálra, a saját életére-
halálára szóló felelőssége. Ha pedig valaki hallja ugyan a 
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trombitát, de ügyet sem vet rá: élete és halála ettől kezd-
ve a saját felelőssége.

Kettős lélekmentés
Az Ezékiel 33,7–9 egészen pontosan megfogalmazta: ha 
felzeng a trombitaszó, akkor „Hitetlen, halálnak halálá-
val halsz meg” (8). A trombita megfújása az őrálló saját 
lelkének a megmentését jelenti. Az ő felelőssége az is, 
hogy a „jelet” a trombita megszólaltatásának szabályai 
szerint fújja. Nem fuvolát kapott, és nem kedves hangú 
húros hangszert. Ez az ószövetségi üzenet zendül majd 
Pál apostol ajkán is: „Mert ha a trombita bizonytalan zen-
gést tészen, kicsoda készül a harcra?” (1Kor 14,8) A trom-
bita szavának való engedelmesség pedig az azt meghalló, 
az arra engedelmesen hallgató lelkét menti meg. Jézus is 
több helyen beszélt a hallgatók felelősségéről: „akinek van 
füle a hallásra, az hallja” (Mt 13,9; Mk 4,9; Lk 8,8).

Isten igéje él és hat
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden 
kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízek-
nek és velőknek megoszlásáig…” (Zsid 4,12)

Lassan már egy évtizede történt. (Még nem a 2014-es, de 
már az új fordítású Bibliát olvastuk.) A teológiai tanárok 
szokott nyári találkozóján (Coetus Theologorum) – akkor 
pápai professzorként – magam is részt vettem. A fiatalabb 
professzorok, docensek, tanársegédek családostul jöttek, 
körülbelül húsz gyermekkel, óvodástól gimnazistáig.

A szervezők talán egy hónappal korábban beosztottak 
egy reggeli áhítatra. Aznap reggel az Ezékiel könyve 33. 
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fejezete volt a napi ószövetségi igeszakasz, amelynek az 
első kilenc versét olvastam fel. A magyarázat kicsit szo-
katlanul kezdődött, mintha a szülők ott se lettek volna:

– Kedves fiatalok, kedves gyerekek, kérem, hogy most 
majd nagyon figyeljetek. Többször hallottuk a bibliai rész-
ben, hogy: „Emberfia!” Ezt én is többször fogom mon-
dani, utána pedig megállok, és amikor felemelem a mu-
tatóujjamat, együtt válaszoljuk: „Őrállóvá tettelek téged.” 
Természetesen a szülők is mondhatják veletek együtt.

Néhányszor elpróbáltuk, aztán jött a nagyjából hétper-
ces magyarázat, benne vagy hússzor az „Emberfia”. Egyre 
jobban, egyre határozottabban jött a felelet. A szülők is 
egyre „bátrabban” biztatták, emlékeztették önmagukat – a 
küldetésükre.

Utóhang
A múltkoriban találkoztam az egyik ifjú résztvevővel. Ak-
kor alsó tagozatos kisfiú, most felserdült, vállas, gimna-
zista fiatalember. Köszöntünk egymásnak, majd hirtelen 
ötlettel felemeltem a mutatóujjamat:

– „Emberfia!”
Mosolyogva válaszolta:
– „Őrállóvá tettelek téged!”

„A trombita megfújása az őrálló sa-
ját lelkének a megmentését jelenti. 
Az ő felelőssége az is, hogy a »jelet« 
a trombita megszólaltatásának 
szabályai szerint fújja.”



I  TARR ZOLTÁN

„De ha nem tenné is…”
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Különösebben nem szeretem a kiemeléseket, a „kedven-
ceket”, mert azokat inkább a pillanatnyi hangulat kifeje-
zésének tartom, legyen szó muzsikáról, étkezési fogásról, 
könyvről, vagy bibliai igéről. Ugyanakkor van néhány 
pillanat, illat, hangulat és igevers, amely többször eszem-
be jutott már az elmúlt évtizedek során. A szerkesztők 
kérésének eleget téve most Dániel könyvéből választot-
tam egy bibliai igeverset – hozzátéve, hogy nem tartom 
ezt más igékhez viszonyítva találóbbnak az évfordulóhoz, 
vagy fontosabbnak más igehelyeknél: „De ha nem tenné is, 
tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, 
és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttat-
tál.” (Dán 3,18) Az egyik első emlékem erről az igeversről, 
hogy egy olyan kötőszóval kezdődik, amelynek ilyen hasz-
nálatáról kifejezetten tanultam, hogy nem helyes. Érez-
tem, hogy különleges és fontos dologról lehet itt szó, ha a 
nyelvi szempontból is igényes könyvben mégis így szere-
pel. Tetszett az az erő, határozottság is, amely sugárzik eb-
ből az egy mondatból. Hetykének, magabiztosnak és kissé 
pimasznak is tartottam a Sadrak, Mésak és Abéd-Negó 
triót, amiért mertek így beszélni az uralkodóval – és ez a 
nem öncélú, magabízó vakmerőség még ma is lelkesíteni 
tud. Szilárd és magától értetődő hit bizonysága ez a kiállás, 
amely egy feljelentés nyomán feltett kérdésre adott, erőt 
sugárzó válasz. A halál árnyékában így kifejezett ellenállás 
olyan bizonyságtétel Isten hatalmáról, amely örök érvé-
nyűen ad útbaigazítást minden kétkedőnek, útkeresőnek. 
Mindig magával ragadott a döntés ereje és az a következe-
tesség is, amellyel ez a három férfi felvállalta a döntést és 
annak nyilvánvaló következményeit is. Nem inogtak meg, 
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világosan tudtak dönteni egy olyan helyzetben, amelyben 
nem kérdés, hogy mi kellett volna legyen a racionális – és 
talán nem megbotránkoztató, ha azt írom, hogy megszo-
kott – reakció, teljességgel érthető egzisztenciális okokból. 
Gyakran kérdeztem és kérdezem magamtól, hogy képes 
lennék-e, akár ennél kevésbé kiélezett helyzetben, hason-
lóan dönteni, és erről bizonyságot tenni.

Az igevers, és a teljes történet tanúsága is örök érvényű. 
A múltban és a jelenben is naponta adódnak helyzetek, 
amikor keresztyének hasonló élet-halál kérdéssel szem-
besülnek, akár közvetlen, akár közvetett értelemben. A 
szíriai vagy az egyiptomi keresztyének mindennapos ki-
állása egészen hasonló a három férfi helyzetéhez. A világ 
kevésbé kiélezett problémáival foglalatoskodó keresztyén 
közösségek és hívek – idesorolom magamat, magunkat 
is – egyaránt kerülhetnek és kerülnek hasonló hitvallási 
helyzetbe (status confessionis), de – talán a problémák ke-
vésbé életbe vágó volta miatt – úgy tűnik, a bizonyságtétel 
nehezebb, és legalábbis itt, mifelénk szinte alig hallható…

Figyelmeztetés, biztatás és egy bizonyos számonkérés is 
van ebben az igében, ami nekem leginkább a tiszta, vilá-
gos értékítéletről, annak erejéről, és életeket, rendszereket 
átalakítani képes voltáról szól ma, 2019 tavaszán. Érzem 

„Gyakran kérdeztem és kérdezem 
magamtól, hogy képes lennék-e, 
akár ennél kevésbé kiélezett hely-
zetben, hasonlóan dönteni, 
és erről bizonyságot tenni.”
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hitem gyengeségét, de főként Isten hatalmát és szeretetét, 
ebben az igében is. Annál is inkább, mert tudom, hogy 
Isten megteszi. Megtette Krisztusban és Krisztus által az 
egész világért, benne értem is. Mindennap megteszi, ami-
ben kell, és ahogyan kell. Szégyellem magam, ha nem me-
rek valóban bízni ebben az ígéretben.

Ez az ige (is) sokakat erősített a múltban, és ma is. A 
Bibliatársulat munkájának, az ott szolgáló és sokszor a 
„de ha nem tenné is” meggyőződésével dolgozó munka-
társainak is köszönhető, hogy ez az ige évtizedek óta el-
juthat a megfáradtakhoz, bizonytalanokhoz, gyengékhez, 
urakhoz és uralkodókhoz – mindannyiunkhoz.



I  HAJDÚ ZOLTÁN LEVENTE

Levél Jónásnak
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Tudod, Jónás, amikor először találkoztunk, ott Tarsísba 
menet, olyan nevetségesnek tűntél. Abban az útszéli foga-
dóban, ahogyan bevallottad, hogy menekülsz, Isten elől 
menekülsz – biztosan észre is vetted –, még meg is mo-
solyogtalak. Bár fintornak igyekeztem álcázni az arcomra 
kúszó nevetést, mintha csak valami csavarná az orromat, 
vagy valami bogarat hessegetnék el. Közben az járt a fe-
jemben, hogy milyen szánalmas vagy! Jónás, Amittaj fia, 
a próféta! …és menekül. Apád büszke lenne rád!

Aztán amikor jöttek a hírek a cethalas sztoridról, az az 
igazság, hogy először nem is hittem el. Tulajdonképpen, 
ha a megfelelő szót, fogalmat keresem, hogy mit is érez-
tem akkor, talán leginkább a bosszankodás illik rá. Per-
sze, egy nagy hal, ami épp akkor, épp ott, hamm, bekap! 
Hogyne, három napig a mélyben, a hal gyomrában. Mi-
nek néznek engem?

Arról, hogy egyáltalán élsz, hogy mégis élsz, csak az győ-
zött meg, amikor – most már Ninivébe menet – megint 
összefutottunk. Nem mondom, elég elszánt voltál! Én 
meg továbbra is bosszankodtam, sőt, szinte már dühöng-
tem, ami valójában az irigység egy különös, belőlem való 
kibuggyanása volt. Hogy miért van az, hogy te, akit már 
akkor, sőt azelőtt is prófétának neveztek, hogy Ninive he-
lyett Tarsísba igyekeztél volna elsomfordálni, te megint itt 
vagy, és megmentett az Isten? És nemcsak megmentett, de 
meg is kegyelmezett, sőt újra rád bízott egy akkora kül-
detést, amiről én még álmodni sem mertem volna! Hogy 
lehet ez? Te meg, mintha ez lenne a legtermészetesebb, 
vehemens magabiztossággal vitted az ítéletes üzenetet a 
niniveieknek. Elpusztul a város, punktum!
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Később azt is hallottam, hogy az sem úgy alakult, de te 
megint jól jöttél ki belőle. „A nagy Jónás, a próféták gyön-
gye, akinek a szavára megtért ember és állat Ninivében!” – 
mondogatták kórusban az emberek, amerre csak jártam.

De nagyon meglepett, épp ezeknek az ajnározásoknak 
a fényében, azt kell mondjam, nagyon meglepett, ahogy 
legutóbb viselkedtél. Akkor nem én nevettem, hanem te 
nevettél. Magadon. Nem is tudtam róla előzőleg, de te 
elmesélted nekem azt a napszúrásos esetet. Hogy azért 
bízott rád nagy dolgokat, hatalmas dolgokat Isten, hogy 
végre-valahára beláttassa veled ott, a tök- vagy ricinus-, 
vagy mit tudom én, miféle bokor alatt, hogy milyen kicsi, 
kicsinyes, szánalmas, önérdekű kis bohóc vagy, …lennél: 
nélküle. Te használtad ezeket a szavakat, magadra. Én le-
het, hogy le sem mertem volna írni. Mert mégiscsak te 
vagy Jónás, a nagy próféta. Nem illene veled kapcsolatban 
ilyen szavakat használnom.

…de hogy a kérdésedre válaszoljak: köszönöm, megva-
gyok! A prófétaképző kicsit hivatalosabb volt, mint gon-
doltam, de azért nem volt rossz.

A lényegre térve: ha tényleg komolyan gondolod, hogy 
én menjek veled legközelebb, arra csak azt tudom mon-
dani, hogy boldogan! Tudom, hiszen elmondtad, hogy 

„Ha akar, Isten meg tud tartani, meg 
tud menteni. Tudom, hogy kegyel-
mes! Annyiszor tapasztaltam már.”
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az út várhatóan nem lesz problémamentes, meg a pozi-
tív fogadtatás sem garantált a helyiek részéről, de ez nem 
tántorít el. Már nem tántorít el. Ha akar, Isten meg tud 
tartani, meg tud menteni. Tudom, hogy kegyelmes! Any-
nyiszor tapasztaltam már. Például most is, …hogy te épp 
nekem szóltál.



I  ENGHY SÁNDOR

Vallomás és hatás
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Kifutó széria vagyok a szakmában, és ebből adódóan van 
mire emlékeznem. Ez az írás egyfajta összegzés, mely tulaj-
donképpen vallomás. Megvallása annak, hogy miért vagyok 
ilyen. Persze valójában nem tudom, de néhány dolog félre-
érthetetlenül befolyásolta emberré válásomat. Egészen biz-
tos, hogy Zofóniás mélyen belém ivódott. Ez a vele való fog-
lalkozásból adódhat. Ahogy Goethe is tudhatta, hogy csak 
attól jöhet tűzbe az ember, amit ismer. Ez logikus. Nos, én 
a Sárospataki Teológia és a Stichting Fundament jóvoltából 
egy teljes szombatévet Kampenben töltve, Zofóniással is-
merkedtem. Ez az ismerkedés odáig „fajult”, hogy habilitáció 
lett belőle. Zofóniásról sok mindent megtudtam, és minél 
mélyebbre mentem a vele való ismerkedésben, annál jobban 
éreztem, hogy egzisztenciálisan érint a személyisége. Ezt az 
érintettséget függésnek is nevezhetném, bár a tudományos 
világban ezt nem nagyon szokás bevallani. Egyrészt azért, 
mert a szó félreérthető, másrészt mert nincs mit bevallani. A 
tudományos mű tárgyilagos, és nem több. Nem igazán lelke-
sedik az ember azért, amivel foglalkozik. A műfaj nem enge-
di meg. Én mégis életre szóló üzenetet kaptam Zofóniástól, és 
nem tehetem meg, hogy eláruljam azzal, hogy függetlenítem 
magam tőle. Nem tehetem, ha akarnám is, és nem is tudom. 
Csak néhány aspektusát hadd mondjam el a Zofóniáson ke-
resztül meghatározóvá vált ismeretanyagnak, hogy rávilágít-
sak a vallomás és hatás összefüggéseire. Nem lábjegyzetelem 
a kérdések taglalását, ezt jó nyolcszáz oldalon keresztül már 
megtettem a dolgozatomban.

Szerintem Zofóniás neve kapcsolatban van az elrejtettség 
fogalmával. Hát nem fantasztikus a szó legnemesebb értel-
mében? A történelem Ura rejtve cselekszik. Olyankor is, 
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amikor nekem fogalmam sincs Róla. Ott van, ahol kell. Nem 
szerintem, hanem szerinte. Alakítja az összefüggéseket, hogy 
azok hirdethessék az ő uralkodását a leglehetetlenebb körül-
mények ellenére is. Így teljesedik ki az Úr munkája az ember 
megőrzésében is minden életellenes hatalommal szemben. 
Üdvtörténeti távlatokban lesz nyilvánvaló az ember elrejtett-
sége, megőrzése.

Zofóniás származása is emblematikus. Nyoma van az iro-
dalomban annak, hogy apja, Kúsí, akár fekete is lehetett. Lehet, 
hogy éppen személyének problematikus voltát van hivatva el-
lensúlyozni a négy nemzedék említése, mintegy hitelesítve a 
prófétát. Persze nincs rá bizonyíték, de sok más egyébre sem, 
amikor a Bibliát kutatjuk. Mindenesetre Zofóniást társadalmi 
helyzete, családi háttere semmilyen szempontból nem pre-
destinálta a nagyok közé, még a „nagypróféták” között sem 
tarthatjuk őt számon. Mégis cselekedett rajta keresztül az Úr. 
Az az ember nagy esélye, hogy „kicsi”-ként sem elveszett, sőt 
mint eszköz, nagy horderejű üzenetet hordoz, mert felhasz-
nálja őt a történelem Ura. Ez lehet a kisemberek vigasza a na-
gyok között. Nem hagyja őket elveszni a világ Ura.

Zofóniás Jósiás alatt végzi munkáját. Van, aki úgy látja, 
hogy bármikor íródott is a könyv, Jósiás reformja szorosan 
összefügg Zofóniással, aki akár motorja is lehetett a király 

„...életre szóló üzenetet kaptam 
Zofóniástól, és nem tehetem meg, 
hogy eláruljam azzal, hogy függetle-
nítem magam tőle.”
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reformjának. Talán a későbbi korokban is azért dolgoztak a 
könyv szövegén, hogy hangsúlyosabbá tegyék: az ország sor-
sa csak az Isten királyságát képviselő politika szerint alakul-
hat jól, minden más ítéletet von maga után. Micsoda kapcso-
lat politika és prófétai küldetés között! Lehet az egyháznak 
reformok élére állni? Bizony lehet.

Zofóniás olyan társadalomról álmodott, melyben a pró-
fétaság válik kritikai mércévé, és irtózott attól a papi maga-
tartástól, mely nem gyakorolja Istentől kapott felelősségét, 
hanem az állapotok haszonélvezőjévé válik.

Zofóniáshoz nem akusztikai jelenséggel szólt az Úr, ha-
nem úgy, hogy „történtek a dolgok”. Vagyis az Úr szava törté-
nésekben jutott el a prófétához. Mindez azzal szemben, amit 
addig a nép tudott. Ők jól „elvoltak”, nem zavartatva magu-
kat, s az Úrról sem feltételeztek sokat. Azt főleg nem, hogy 
képes érdemben beleszólni abba, ami történik (Zof 1,12). 
Bizony, ilyen istenkép öli meg ma is a küldetésünket. Ennek 
ijesztő jelei vannak.

Hogyan is függetleníthetném magam Zofóniástól?! És 
amit leírtam, csak a jéghegy csúcsa. Hogy szűnhetnék meg 
hálát adni azért, hogy szeretetéből adódóan a világ Ura nem 
reagál megtorlással népe bűnére? Sőt, amikor életébe bele-
szánt, akkor is csak szabadítása magjait veti el benne, hogy 
az emberi élet megújuljon, szeretete pedig szabadításban 
teljesedjen ki (Zof 3,17). Ha az ő szeretete nem motiváló és 
megújító erő, akkor semmi. Nem véletlenül fejeződik be a 
könyv egy sorsfordító üzenettel az utolsó versben, melyet a 
rabbinikus irodalomban a feltámadásra vonatkoztatnak. Az 
enyémre talán nem? Jézus után? Dehogynem! Hát létezik 
ennél jelentősebb „hatás”? Kézenfekvő: nem!



I  TARJÁNYI BÉLA

Márk evangéliuma
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Talán meglepő, de számomra a Biblia könyvei közül Márk 
evangéliuma a legizgalmasabb és legkedvesebb. Lenyű-
göz, hogy kétezer évvel ezelőtt egy jeruzsálemi zsidó – a 
kinyilatkoztató Szentlélek vezetése révén – egy ilyen logi-
kus és időtálló leírást tudott összeállítani Jézus nyilvános 
működéséről. Előtte is történtek már hasonló próbálko-
zások (lásd ős-Máté), de az ő műve vált igazán alapvető-
vé és meghatározóvá az egyház életében. Elmondhatjuk, 
hogy ő teremtette meg az „evangélium műfajt”, hiszen az 
ő példáját követi aztán a többi evangélista, tulajdonkép-
pen még János is. A többiek – az egyre növekvő érdek-
lődésnek megfelelően – továbbviszik, illetve gazdagítják 
beszámolóikat (gyermekségtörténetek, Jézus beszédei, 
találkozások a Feltámadottal).

A korabeli társadalomban Márk már elég idősnek szá-
mított, amikor megírta evangéliumát. Ha ő volt az az ifjú, 
aki követte a Jézust elhurcoló tömeget, és amikor el akar-
ták fogni, ingét elhagyva meztelenül elfutott (Mk 14,51–
52), akkor ez úgy tizenöt éves korában történhetett, így 
a hatvanas évek végén ötven körül járhatott. Papiász és a 
Muratori-töredék ugyan azt jelzik, hogy ő „nem látta” az 
Urat, e megjegyzéseket azonban a legtöbb szakértő úgy 
értelmezi, hogy Márk nem volt Jézus követője, tanítványa, 
de láthatta, ismerhette őt.

A hatvanas évekre már hosszú utat járt be Jézus követői 
körében. A negyvenes évek második felében nagybátyja, 
a lévita Barnabás magával vitte őt Antiókhiába (ApCsel 
12,25), onnan pedig Pállal együtt hittérítő útra indultak 
Ciprusra (ApCsel 13,4–5). A ciprusi Páfoszban Márk ott-
hagyta őket, és visszatért Jeruzsálembe (ApCsel 13,13).  
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Pál ezért megneheztelt rá, és második útja kezdetén inkább 
elvált Barnabástól, aki mindenképpen magával akarta vin-
ni unokaöccsét (ApCsel 15,37). De Márk rövidesen ismét 
Ciprusra ment Barnabással, azután pedig Péter apostolhoz 
csatlakozott. A Pállal való nézeteltérése később teljesen el-
simult, és nagy szolgálatokat tett a népek apostolának (Kol 
4,10; Filem 24). Erről a második Timóteus-levél is tanús-
kodik, amikor Pál arra kéri Timóteust, hogy hozza magá-
val Márkot: „…vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert 
hasznomra van a szolgálatban” (2 Tim 4,11).

Alexandriai Kelemen (†214) szerint Márk Rómában, 
Péter ottani működése idején írta evangéliumát (lásd 
Euzébiosz, ET 4,14,6). Ezzel szemben Papiász, valamint 
Iréneusz tanúságára támaszkodva feltételezhetjük, hogy 
az evangélium az apostolfejedelem halála (64 vagy 67) 
után készült el. Sokakat éppen az apostolok halála erősít-
hetett meg abban, hogy a Jézussal kapcsolatos emlékeket 
meg kell örökíteni.

Márk pogánykeresztény olvasóknak szánta írását – ez 
nyilvánvaló az evangélium szövegéből. Hiányoznak belőle 
az olyan zsidó és zsidókeresztény vonások, amelyeket pél-

„A Szentlélek csodálatos indíttatása 
volt, amikor Márkot és a többi evan-
gélistát arra indította, hogy örökít-
sék meg Jézus tetteinek, tanításának 
lényeges elemeit, mielőtt a szóbeli 
hagyomány szinte kizárólagos volta 
miatt mindezek feledésbe merülné-
nek vagy elferdülnének.”
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dául Máté evangéliumában szép számmal találunk. Márk 
megmagyarázza a zsidó szokásokat, például az étkezés 
előtti mosakodást vagy az edények rituális mosását (7,3–
4), megjelöli a húsvéti bárány feláldozásának időpontját 
(14,12), s következetesen lefordítja az arám szavakat és ki-
fejezéseket (3,17; 5,41; 7,11.34; 9,43; 10,46; 14,36; 15,22.34).

A római keltezést első ízben Alexandriai Kelemen em-
líti (lásd fentebb), és ettől kezdve mindmáig ez az általá-
nosan elfogadott álláspont. Megerősítik ezt az evangélium 
szövegében található latin kölcsönszavak és latinizmusok, 
mint a légió (5,9), cenzus (12,14), fragellálni (flagellare, 
15,15), prétórium (15,16), módiosz (véka, 4,21), dénár 
(12,15), kvadráns (quadrans, 12,42), szpekulátor (6,27), 
centúrió (15,39), „utat tenni” (iter facere, 2,23), „végét 
járni” (in extremis esse, 5,23), „eleget tenni” (15,15) és 
hasonlók. Egy helyen a görög pénz értékét római pénzzel 
adja meg (két lepta, vagyis egy kvadráns, 12,42).

Tekintettel arra, hogy a Jeruzsálem pusztulásáról szóló 
jövendölés szövege semmi jelét sem mutatja annak, hogy 
a szerző ismerné a 70-ben bekövetkezett esemény konkrét 
részleteit (mint például Máté és Lukács), kézenfekvő a fel-
tételezés, hogy az evangélium 70-re már elkészült, vagyis 
a 60-as évek végén keletkezett.

Mai ismereteink szerint Márk az evangélium anyagát 
elsősorban az ún. áthagyományozó igehirdetésből me-
rítette. Elsősorban azokat az emlékeket gyűjtötte össze, 
amelyek az ősegyháznak idestova negyvenéves igehirde-
tői gyakorlata során rövid, szabályosan felépített, önálló 
történetekké csiszolódtak, és amelyeket ebben az időben 
már egyre több helyen, szinte ugyanazzal a szöveggel 



76 I    Márk evangéliuma   

rendszeresen felidéztek az igehirdetésekben, az istentisz-
teleteken. Természetesen támaszkodhatott Péter igehirde-
téseire is, de 30-40 év múltán bizonyára Péter is inkább 
az ősegyházban megszokott módon mondta el a sokszor 
felidézett, régmúlt eseményeket.

Márknak nem annyira a történetek konkrét megfo-
galmazását, mint inkább az események általa felállított 
sorrendjét és az így felépített gondolatmenetet tulajdonít-
hatjuk. Úgy látszik, hogy Márk aránylag ritkán és kismér-
tékben fogalmazta át a készen kapott elbeszélések szöve-
gét. Írói keze nyomát főleg az összekötő szövegekben és az 
ún. összefoglalásokban ismerhetjük fel.

Márk írói, szerkesztői és igehirdetői nagyságát elsősor-
ban a következőkben látom:

– Nyit a pogány világ felé: az akkori „világnyelven”, 
görögül állítja össze evangéliumát (természetesen a már 
többnyire görög nyelven folyó igehirdetés alapján);

– A görög szöveget nyilván primitív körülmények kö-
zött és eszközökkel, fáradságos munkával, talán olajmécs 
világánál, papiruszlapokra írja;

– Hűségesen (szinte szó szerint) rögzíti a kora keresz-
tény igehirdetés szövegét;

– Megteremt egy időrendi keretet (egy év); ebben idézi 
fel az egyébként már kronológiailag nem datálható ese-
ményeket, és kiemelt helyre teszi a szenvedéstörténetet, 
amely igen részletes, szinte naplószerű;

– Középpontba állítja a Jézussal kapcsolatos legfonto-
sabb hittételt: Jézus az Isten Fia (megkeresztelkedés, szí-
neváltozás, a százados hitvallása);

– Hangsúlyozza, hogy a kereszthalál áldozat, amit Jézus 
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tudatosan vállal (három szenvedésjövendölés, szenvedés-
történet), és ez az ára a megváltásnak;

– Szerinte Jézus célja legyőzni a Gonoszt (ördögűzések, 
viták), és megvalósítani Isten országát („uralmát”).

A Szentlélek csodálatos indíttatása volt, amikor Márkot 
és a többi evangélistát arra indította, hogy örökítsék meg 
Jézus tetteinek, tanításának lényeges elemeit, mielőtt a szó-
beli hagyomány szinte kizárólagos volta miatt mindezek 
feledésbe merülnének vagy elferdülnének. Márk elévülhe-
tetlen érdeme, hogy – már eléggé idős korában – elsőként 
vállalkozott erre, mégpedig egy olyan nyelven, amely neki 
nem is volt az anyanyelve. Az írás a maga egyszerűségében 
a szerző mély hitét és őszinte lelkesedését tükrözi.



I  BOKROS ANDREA

A láthatóvá vált 
evangélium



A láthatóvá vált evangélium    I 79

Amióta elkezdtük a Biblia könyveinek jelnyelvre fordítá-
sát, minden egyes szakasz, üzenet, amivel éppen foglal-
kozunk, élővé válik számomra, és mélyen megérint. Akár 
azért, mert éppen küzdelmet, szakmai kihívást jelent 
annak lefordítása, akár azért, mert a Szentlélek munkája 
révén olyan mélységben jár át az üzenet, hogy percekig 
mozdulni sem tudok.

Mégsem erről szeretnék írni, hanem arról a csodáról, 
amit a hallássérültek között éltem át egy bibliatanulmá-
nyozás alkalmával. Felhasználva a jelnyelvre fordított 
Márk evangéliumát, az első fejezet 9–11. verse alapján 
Jézus megkeresztelésének történetével foglalkoztunk. A 
jelnyelvi fordítás az adott történet jelnyelven előadott, 
jelelt formájának videófelvétele. Így a siketek az adott 
szakaszt többször is megnézték, majd újból, a felvételt 
meg-megállítva értelmezték. Később próbálták maguk is 
jelnyelven előadni, így tudták egymást segítve ellenőrizni, 
hogy valóban megértették azt. Ahogy sorban haladtunk, 
kérdésekkel igyekeztem segíteni őket a cselekményen 
túli mélyebb üzenet megismerésében. A 11. vershez érve 

„Egyetlen kérdésre kellett választ 
adnunk. Ránk – akik lehet, hogy év-
tizedekkel ezelőtt, vagy éppen csak 
néhány éve, hónapja megkeresz-
telkedtünk – hogyan tekint az Úr? 
Nézve az életünket, gondolatainkat, 
cselekedeteinket, szolgálatunkat, 
tudja-e azt mondani: Szeretett gyer-
mekem vagy?”
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megálltunk: „a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy 
az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm”.

Egyetlen kérdésre kellett választ adnunk. Ránk – akik 
lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt, vagy éppen csak néhány 
éve, hónapja keresztelkedtünk meg – hogyan tekint az 
Úr? Nézve az életünket, gondolatainkat, cselekedetein-
ket, szolgálatunkat, tudja-e azt mondani: Szeretett gyer-
mekem vagy. Akkor mindegyikünk hallgatott. Hallgatott, 
aztán sírt és imádkozott. Megköszönve Isten szeretetét, 
kegyelmét Jézusban, kérve bocsánatát. Akkor, ott, láttam, 
hogyan válik Isten szava életté!



ÉDES ÁRPÁD  I

Péter tagadása
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A Biblia legfontosabb történetei között kiemelkedő jelentő-
ségűnek tartom Péter tagadásának elbeszélését (Mk 14,66–
72). Péter drámai esete egyszerre nyugtalanító felkiáltójel, 
és sokat ígérő, mély forrás, ha a világ és Krisztus követésé-
nek kapcsolatát vizsgáljuk. Évről évre szembesülünk ezzel, 
amikor a passió történetét olvassuk, de ismétlődően kér-
dez és szembesít minket nemzedékről nemzedékre, szen-
vedéssel teli vagy szenvedésmentes időkben, illetve amikor 
módunkban áll választani a kettő között. Megtalál minket 
ifjúságunk kritikus időszakaiban, felelős vezetőként, a jövő 
nemzedékek nevelőiként. Drámaiság tekintetében szemé-
lyesen Márk evangéliumát érzem a legmegszólítóbbnak, 
különösen Péter és a tömeg kapcsolatának szempontjából.

Elsőként a Péter alakjával való azonosulás lehet az az 
ajtó, amely lehetővé teszi, hogy a narratíva sodró folya-
mába belépjünk. Ez az azonosulás talán azzal kezdődhet, 
hogy bevalljuk magunknak: ezt az embert nem lehet nem 
szeretni. Szenvedélyes, van akarata, vannak hangulatvál-
tozásai, van szíve, van kiállása, reakciói erősek, amelyek 
rendszerint továbbhullámzanak a környezetére. Jelleme 
magában hordozza a tanúság erejét, amely az esemény 
erőterébe állít minket. Szavai jelentőségteljesek, köny-
nyei megindítóak. Nagyképűséggel határos kivagyisága 
fiatal önmagunkra emlékeztethet, megmosolyogtat. Ösz-
szecsuklása részvétre indít. Nem nehéz átéreznünk: Péter 
bennünket képvisel. Ha nem is általa, de rajta keresztül 
értjük meg, hogy minden keresztyén hivatása, hogy hit-
ben szilárd legyen, mint a kőszikla, ahogyan azt a neve je-
lenti. Pétert valóban úgy ismerjük meg, mint aki nem egy 
tömegember, hanem igazi személyiség. Akinek a sorsa és 
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küldetése éppen az, hogy kőszikla legyen. Wass Albert 
után szabadon, ha a víz szalad, a kő maradjon. Ha az adott 
kor tele van áradó félelemmel, szorongással, erőszakkal, ő 
kősziklaként álljon. Állja a tömeg nyomását.

Amikor meg kell fogalmazni, hogy kicsoda Jézus, ak-
kor Péter az, aki Isten Fiának és Messiásnak mondja őt 
(Mt 16,16) – a közvélekedéssel szemben, amely igazából 
prófétának tartja. Péter az, aki olyan kockázatvállalásra is 
képes, amire a többiek nem is gondolnának, amikor ki-
lép a tengerre (Mt 14,22–32). Ő az, aki – mikor tömegek 
hagyják el Jézust – megvallja: „kihez mehetnénk? Örök 
élet beszéde van nálad”, és ez fordulatot hoz a többi tanít-
vány hozzáállásában is (Jn, 6,68–69).

A közvetlen előzményekből kiderül, hogy Péter is így 
gondolkodik, és tudatosan hangsúlyozza: nem fogok el-
fordulni tőled, nem tagadlak meg. Fogadkozik. Szemé-
lyiségének vonzása a többieket is magával ragadja (Mk 
14,29–31). Hogyan értékeljük Péter vakmerő kijelentését? 
Ez az önismeret hiányáról szól? A kivagyiság, az alapta-
lan önbizalom, az alázat hiánya szólal meg, vagy belső 
bizonytalanságot leplez ez az erősködés? Biztosan túlbe-
csüli magát azzal együtt is, hogy igenis képes volt bátran 
viselkedni. A legkülönbek közé tartozik. Ezen túlmenően 
van itt még valami. Alábecsüli a tömeg vonzását, a tömeg-
sodrás erejét, és alábecsüli a tömeg intelligenciáját.

Márk evangéliumában rémisztő képet kapunk arról, 
hogy Jézus pere micsoda brutális gyalázkodásba torkol-
lik; köpködik, ütlegelik Jézust. A főpap kimondatja az 
emberekkel, hogy Jézus méltó a halálos ítéletre, és ekkor 
elszabadulnak az indulatok. A főpappal kezdődik, majd 
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mindenki (ez a mindenki olyan ijesztő) csatlakozik, né-
melyek elkezdik köpdösni, mások letakarják a fejét, és 
elkezdik ütlegelni. Ki-ki a személytelenség védelmében 
kiélheti magát, és a sor a szolgák bevonódásával végző-
dik (Mk 14,63–65). Ezzel most szembesül Péter. Micsoda 
sodrása van ennek az eseménynek! Csak az érezheti, aki 
a közelében van. A vezetők és a tömeg összjátékát látjuk, 
amiből senki nem tud kimaradni.

A tömegnek van intelligenciája is, figyel, és érzékenyen 
reagál. A tömeg nem feltétlenül buta. Már Arisztotelész 
is írt a tömeg bölcsességéről, még ha ez sokszor negatív 
előjelű intelligencia is. Ennek megtestesítője egy fiatal 
szolgálólány.

Péter a főpap udvarában igyekszik megmutatni Jézus 
melletti kiállását, ami egyelőre a tűz körüli melegedésben 
és megbújásban merül ki. Egy fiatal szolgálólány szúrja ki 
őt. Az itt szereplő görög szó egyértelműen erre utal. René 
Girard megjegyzi, hogy van annak jelentősége, hogy egy fi-
atal lányról van szó, mert a fiatal nő azt testesíti meg, ami 
társadalmilag vonzó, követendő, ami megfelel a korszel-
lemnek. És Péter összezavarodik ennek a fiatal szolgáló-
lánynak a jelenlétében, aki nem hagyja békén. Ez a jelenet 
tükröt tart elénk, akik Péterhez hasonlóan hajlamosak va-

„...Péterhez hasonlóan hajlamosak 
vagyunk elgyengülni, amikor vá-
ratlanul megkörnyékez minket a 
korszellem, erősebben, mint amire 
számítottunk.”
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gyunk elgyengülni, amikor váratlanul megkörnyékez min-
ket a korszellem, erősebben, mint amire számítottunk.

A tömegvonzás lényege, hogy tégy úgy, mint mi, és biz-
tonságban leszel. Gondoljunk egy zebracsordára. A sok csík 
arra való, hogy az egyes zebrák körvonalait ne lehessen fel-
ismerni, csak egyetlen határtalan tömeg legyen. Hasonulj, 
légy egy velünk, és ennek jutalma a biztonság, a túlélés. Zo-
ológusok egyszer piros festékkel megjelöltek egy zebrát, le 
is vadászták az oroszlánok az első adandó alkalommal.

A keresztyén élet alapdrámája, hogy van rajtunk egy 
megkülönböztető jel. És különös módon erre sokszor a 
tömeg, vagy annak egy-egy képviselője figyelmeztet. Sok-
szor az egyház a világhoz való hasonulási vágyában még 
túlzásokba is esik, de megkapja, hogy „Bizony közülük 
való vagy” (Mk 14,70), „Ez is vele volt” (Lk 22,56), „a be-
széded is elárul téged” (Mt 26,73). Ami akár a legnagyobb 
elismerése is lehetne keresztyén hitünknek. Jó és rossz hír 
egyszerre: nem lehet csak úgy mindenféle tömegben lát-
hatatlanná válni.

Péter pedig nem képes kőszikla lenni, tagad, próbál 
odébb menni, kitáncolni az udvarból az előcsarnokba.

A sodródás tovább folytatódik, és amikor azzal szembe-
sítik, hogy ő galileai, kívülálló, akkor a tagadása már es-
küdözéssé és átkozódássá fajul. Ha egy közösségben sze-
retnél elvegyülni, és szembesítenek azzal, hogy kívülálló 
vagy, végül úgy érzed, bizonyítanod kell, hogy te igenis 
velük vagy. Ezt leginkább úgy tudod elérni, ha elhatáro-
lódsz attól, akit ők gyűlölnek, sőt tulajdonképpen csatla-
kozol az ő indulataikhoz, gyalázkodásukhoz. Csatlakozol 
az ő bűnbakképzésükhöz, ahogyan arra ugyancsak René 
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Girard rámutat. Így lesz a sodródásból tagadás, és az át-
kozódáson keresztül azonosulás Jézus ellenségeivel. Ez 
a jelenet hányszor, de hányszor ismétlődött az egyház-
történelem során. Így lettek egykori kántortanítókból az 
ateizmus prófétái. Volt püspökből kommunista külügy-
miniszter. Így sodródtak el a tömeggel újabb és újabb tö-
megek. Mert a félreállás nem volt elég, még a tagadás sem. 
Bizonyítani kell: velünk vagy, nem vele. Pedig ahogy ép-
pen Márk írja: „Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is 
nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután 
elküldje őket, hogy hirdessék az igét”. Mire Péter magához 
tér, a kakas másodszor is megszólal.

Ma még nem háborgatnak senkit a hitéért. Talán most 
még csak azt látjuk, hogy a tömeg érdektelen, mozdítha-
tatlan, hogy amikor vasárnap délelőtt elindulunk a temp-
lomba, rajtunk kívül alig jön még valaki az utcából. Vagy 
éppen a csalódottak vagy érdektelenek tömege jön velünk 
szembe. Vagy a változó társadalmi közhangulat sodrását 
kezdjük el érezni, és meg kell erősíteni hitvalló alapállá-
sunkat. Valamiképpen mindig van dolgunk a tömeg nyo-
mására. Ez figyelmeztetés. Vigyázzatok és imádkozzatok! 
A kakas a templom tetején nem véletlenül protestáns jel-
kép. Gyerekkoromban sokat nézegettem, és kérdeztem a 
szüleimet, mit jelent. Tudjuk, többnyire nyomás alatt, ül-
dözések közepette kellett hűnek maradni – ahogy a szüle-
imnek is. Vajon mennyire jeleskedik ebben a kiállásban a 
világ protestantizmusa? Még az első kakasszó előtti időket 
éljük. Nem fogadkozásokra és hősködésre van szükség, 
hanem annak a felismerésére, hogy ő velünk van, és hogy 
ő mindig is arra hívott minket, hogy vele legyünk, és nem 
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arra, hogy hősködjünk. Kárpátaljai testvéreink himnusza 
nem véletlenül ez: „Mindig velem, Uram, mindig velem.” 
Arra emlékeztet minket, hogy egyedül Jézusban van meg 
az erő, hogy kiállja a tömeg ellenséges indulatát. Vele kell 
közösségben lennem. Amikor maga Péter áll vádlottként 
ugyanazon főpapok előtt, már azt mondja, hogy nincsen 
más, akiben meg tudnánk maradni, nincsen más név (vö. 
ApCsel 4,10–12). Jól tudja, hogy mit beszél.

A kakas nemcsak figyelmeztetés, hanem emlékeztetés 
Isten szeretetének addig ismeretlen mélységére. Lukács 
evangéliumában olvassuk, hogy amikor Jézust elveze-
tik, tekintete összetalálkozik Péterével (Lk 22,61). Mit 
láthatott benne? Vádat, szemrehányást, ítéletet, kérdőre 
vonást? Nem, egészen biztos, hogy irgalmat. János evangé-
liuma írja, hogy szerette az övéit végig, szerette őket mind-
végig (Jn 13,1). Lukácsnál pedig ezt olvassuk: „…de én kö-
nyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, 
ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!” (Lk 22,32) És 
imádkozik értünk akkor is, amikor éppen elbukunk, 
vagy a szívünk összetörik, meg akkor is, mikor sötétség 
ereszkedik ránk, meg akkor, amikor a tanítványaiként 
úgy éljük meg a válságainkat, hogy onnan nincs szá-
munkra visszatérés.

„A keresztyén élet alapdrámája, 
hogy van rajtunk egy megkülön-
böztető jel. És különös módon erre 
sokszor a tömeg, vagy annak egy-
egy képviselője figyelmeztet.”
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Márk evangéliuma Péterről már nem beszél többet, 
pontosabban még egyszer. De azzal, hogy Péter sírásánál 
megszakad a történet, azt mondja: hadd folyjanak ezek a 
megrendítő férfikönnyek, a többit úgyis tudjátok. Márk 
evangéliuma akkor említi Pétert utoljára, amikor a feltáma-
dás után a fehér ruhás ifjú átadja a Feltámadott üzenetét, 
hogy mondják meg a tanítványoknak és Péternek, hogy fel-
támadott, és előttük megy Galileába (Mk 16,7). Így bánik a 
Mester a szolgáival, akik össze vannak törve. A „bukottak” 
lelkigondozása valahogy így kell, hogy történjen.

Péter nyomán a cél az, hogy rendezzem a múltamat, a 
kapcsolatomat a saját bukásommal, mert így leszek hite-
les tanú. Hogy feldolgozzak egy kettős csalódást – amiatt, 
hogy a saját erőmbe vetett hitem elvakított, majd amiatt, 
hogy egy pillanat alatt a saját bukásom mindent megkér-
dőjelezett bennem.

Péter és a kakas ezentúl elválaszthatatlanok. A korai 
keresztyén ábrázolások is gyakran így mutatják be az 
apostolt. Olyan, mint egy védjegy, de nem megbélyegzés. 
Egy maradandó lenyomat az életén, de nem meghatáro-
zás. Ami meghatároz, az Jézus tekintete, ami lehetővé te-
szi, hogy bűnöm kezelhetővé váljon. A tekintete, ami azt 
mondja, ez is megbocsátható, tudom, ember vagy. Ami 
meghatároz, hogy Jézus újra küld. Ami meghatároz, hogy 
újra kérdezi, szeretsz-e engem? És én mondhatom, hogy 
igen (Jn 21,16–17).

Nemcsak úgy szeretném olvasni ezt a történetet, mint 
idejében jött figyelmeztetést személyesen és közösségi 
értelemben, hanem mint evangéliumi forrást, hogy az le-
gyek, akinek lennem kell: Krisztus „kakasos” hitvallója.



FABINY TAMÁS  I

Zakariás és József
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A Nemzeti Galériában látható M. S. mester megrendítően 
szép képe, a selmecbányai főoltár Vizitáció című festménye. 
Mária és Erzsébet találkozása. Az 1510-ben készült festmény 
két, áldott állapotban levő asszony találkozását örökíti meg, 
Máriáét és Erzsébetét. A meghittségig bensőséges az esemény: 
egészen megragadó szépségű, tavaszi virágok között állnak. 
Mária a gömbölyödő hasával szinte S alakban áll, s közeledik 
hozzá a másik, áldott állapotban levő asszony, Erzsébet.

Most pedig képzeljünk el egy másik jelenetet. Tudomá-
som szerint ilyet művész még nem készített. Mi lenne, ha 
megfestené valaki József és Zakariás találkozását? Az is 
egy sajátos vizitáció, sajátos látogatás lenne, de nem két 
asszonynak virágok között való összeborulása, hanem két 
férfi kevésbé romantikus találkozása.

József és Zakariás – ellentétben Máriával és Erzsébettel – biz-
tosan nem beszélgetett egymással, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy Zakariás megnémult. Amikor az a nagy tisztesség érte, 
hogy ő mutathat be áldozatot, nagyon sokáig időzött a szen-
tek szentjében. A nép odakint izgatottan találgathatta, hogy 
mi zajlik odabent. Talán azt gondolták, hogy valami ézsaiási 
csoda történt. Amikor a próféta a szentek szentjénél látta az 
Urat, rémülten kapott az arca elé: „Jaj nekem! Elvesztem, mert 
tisztátalan ajkú vagyok.” Aztán az Úr, egy angyal segítségével, 
egy oltárról vett parázzsal megtisztította Ézsaiás ajkát, hogy ne 
hiábavalóságokat, hanem igaz és valóságos szavakat mondjon 
ezután. Zakariás ajkát az angyal nem érinti meg oltárról vett 
parázzsal, hanem egyenesen belakatolja a száját. Nem beszél-
het. Néma kell hogy maradjon, kilenc hónapon keresztül. Ez 
egy sajátos várakozás. Erzsébet várja a gyermek születését, 
újra és újra megsimogatja a pocakját, ahogyan az növekszik, 
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és nyilván szeretné megosztani ezt az örömöt, szeretne beszél-
getni erről. Szegény Zakariásnak pedig némán, Istentől kapott 
némaságát hordozva kell viselnie mindezt. Közben folyama-
tosan ott zakatol benne az angyal szava: „Erzsébet fiút szül ne-
ked, akit nevezz Jánosnak” (Lk 1,13). Sajátos várakozás, kilenc 
hónapos némaság ez. Kemény próbatétel.

Az elképzelt találkozás Józseffel már csak azért is lehe-
tett volna két férfiember talán szemérmes, zavart, de a szí-
vük mélyén mégis örvendetes találkozása, mert Józseffel 
is nagy dolgok történtek. Neki is elakadt a szava. Mond-
hatjuk, ő is megnémult akkor, amikor arról értesült, hogy 
menyasszonya gyermeket vár. Arany Jánossal szólva: „Szó 
bennszakad, hang fennakad, / Lehellet megszegik.” Ő sem 
tudott megszólalni, ő is elnémult. Talán csak magában fo-
galmazott meg ilyen kérdéseket: „Hát hogy történhetett 
ez? Mi lesz most ezután? Hogyan fogunk tovább élni?”

Ez a két néma ember találkozik most képzeletben. A 
gyöngéd nőiességgel és harmóniával szemben két össze-
zavarodott férfiú közös portréja ez. Ott Mária és Erzsé-
bet megható módon beszélget, itt két, talán bánatos férfi 
hallgat. A némaság Józsefre még annyiban is áll, ahogyan 
Reményik Sándor fogalmazza meg a József, az ács, Isten-
nel beszél című szép versében, legalább versben József 
szájába adva ezeket a szavakat: „Az Evangéliumban hall-
gatok, / S hallgat rólam az Evangélium.” József hallgatag 
szent. Érdemes végigolvasni az evangéliumot: ő egyszer 
sem szólal meg benne. Árva mukkot nem mond. Mária 
beszél az angyallal, beszél Erzsébettel, beszél Jézussal, be-
szél a tanítványokkal. József hallgat. Meg sem szólal.

József a hallgatag szent, akit úgy szoktak ábrázolni, hogy 
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tartja a gyertyát, óvatosan vigyáz a fényre, hogy az el ne lob-
banjon. Vagy olyan szerszámokkal ábrázolják, amelyek egy 
asztaloshoz illők: vándorbottal, fűrésszel, fejszével, fúróval. 
Ismerünk Józsefről olyan megrendítő képzőművészeti áb-
rázolásokat, amelyeken menekíti a családját Egyiptomba, 
hiszen a vérengző, brutális Heródes elől menekülniük kell. 
Sok olyan képet is láthatunk, ahol József már teljesen alél-
tan fekszik, kimerülten, mély álomba zuhanva, Mária vi-
szont annál éberebb, csöndesen szoptatja a kis Jézust.

Milyen lehetett József és Zakariás találkozása? Mi ez a 
sajátos helyzet? Megint csak Reményik szavával ezt mond-
ja József: „Te tudod: nehéz ez az apaság, / Amit az én sze-
gény vállamra tettél. / Apja volnék, – és mégsem az vagyok.” 
Igen, ez a sajátos józsefi helyzet. Nem csoda, hogy hallgat.

Egy bonmot szerint apává lenni könnyű, apának lenni 
nehéz. Zakariás ezt mondhatta: Apává lenni is nehéz! Ko-
rántsem természetes, hogy Isten gyermekkel ajándékozza 
meg a házasságukat.

Aztán egy sajátos „apás szülés” keretében világra jön 
a gyermek. Apás szülés ez, hiszen Zakariás is „terhes” 
volt. Ő is küzdött, vajúdott, amikor megszületett végre a 
gyermek. Később, amikor a körülmetélés során ujjongva 
fölemelik a fiút, a rokonok nagy lelkesen ezt mondják: 

„József a hallgatag szent, akit úgy 
szoktak ábrázolni, hogy tartja a 
gyertyát, óvatosan vigyáz a fényre, 
hogy az el ne lobbanjon.”
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„Legyen Zakariás, nevezzük el őt az apjáról!” Szegény 
Zakariás, beszélni nem tud, így kézzel-lábbal tiltakozik: 
„Nem, nem!” S hoznak egy írótáblát, amire ráírja: „János 
a neve.” Mert Zakariás nem felejtette el a korábban, kilenc 
hónappal korábban kapott ígéretet. Ahogyan Erzsébet a 
méhében hordozta a valóságos gyermeket, Zakariás a Já-
nos nevet zárta kilenc hónapon át a szívébe.

Mária és Erzsébet sokszor megfestett találkozása után én 
most Zakariás és József találkozását próbáltam elképzelni. 
József egyszer csak eltűnik. Utoljára akkor olvasunk róla az 
evangéliumban, amikor Jézus tizenkét éves, és keresik őt. 
A felnőtt Jézus mellett már nem bukkan föl. Zakariásról 
sem hallunk többet. A két mór megtette kötelességét…? De 
játsszunk el a gondolattal, hogy Jézus megkeresztelésekor 
még mindketten ott vannak. Immár tudnak beszélni, s ezt 
mondják egymásnak: „Igyekeztünk jó apák lenni! Szeret-
tük volna felnevelni tisztességgel, de hogy mi történik ez-
után, az már nem a mi feladatunk, az már Isten titka. El kell 
őket engednünk! Nézd csak, ott vannak a Jordán vizében, 
egyikük megkereszteli a másikat. Mi lesz velük? Jó vége 
lesz ennek?” Ezt nem tudhatják, de az biztos, hogy kísérik 
gyermekeiket. Kísérik fiaikat addig, amíg tudják. Aztán egy 
bizonyos határhoz érve át kell adni őket valaki náluk na-
gyobbnak. El kell őket engedniük. S akkor hangzik a meny-
nyei szózat: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö-
döm.” Ekkor József talán ezt mondja: „Látod, Zakariás, én 
csak apa próbáltam lenni, de van neki Atyja is.” És Zakariás 
talán így válaszolt: „Tudod, József, beszéltünk erről, apává 
lenni is nehéz, apának lenni is nehéz. Ketten voltunk ilyen 
apák, de Atya csak egy van.”



I  CSOMA ÁRON

Semmi, valami…
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„…ezt mondta Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki há-
lóitokat fogásra! Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fára-
doztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra 
mégis kivetem a hálókat.” (Lk 5,4–5)

Hétfő délelőtt meg szoktam kérdezni a szociális otthon 
lakóit, hogy mi történt a múlt héten. A reggeli áhítatok 
megszokott felütése ez. A válasz először csönd, mintha Gizi 
néni, Péter vagy Karcsi bácsi jól megforgatnák a szájukban 
az előre elkészített szót: „Semmi.” Ez minden hétfőn rend-
ben megtörténik. Kivéve, ha halott van. Az már valami, 
az már nem semmi. A semmi hiány, értelmetlenség, ered-
ménytelenség, felesleges küzdelem, üres háló, kudarc. An-
nál még a halott is jobb. Péter így összegez: „egész éjszaka 
fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit…”

Hétköznapi eset. Velünk is megtörténik. Küzdünk 
és kudarcot vallunk. Ilyenkor kell egy kicsit mélyebbre 
evez ni. A mélység átvitt értelemben a dolgok, események 
mélyebb összefüggése. Amikor egy-egy dolog minden 
alkotóeleme külön is látszik, de látni azt is, ahogy össze-
kapcsolódnak. Vajon milyen darabkákból áll össze az éle-
tünk? Biztos alkotóelem a munka, család, gyermek, há-
zastárs, öreg szülék, a küzdelem, a gyász, a tánc, a születés 

„Hétköznapi eset. Velünk is megtör-
ténik. Küzdünk és kudarcot vallunk. 
Ilyenkor kell egy kicsit mélyebbre 
evezni.”
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és meghalás, a sírás és a nevetés… (Préd 3). Jézus ebbe 
szólhat bele, mint életünk egy egészen új komponen-
se, ahogy Péter esetében is tette: „Evezz a mélyre…” Mi 
van ott? Ott van már Isten maga is, ott vagyok már én is, 
együtt Istennel, megjelenik egy új lehetőség, új életszem-
lélet is. Ez már nem semmi, ott már van valami. Hogyan 
történhet ez meg ma velünk? Például istentiszteleten, 
imádság vagy bibliaolvasás közben. És akkor érdemes is, 
meg lehet is újra kezdeni a küzdelmet…



BÖLCSKEI GUSZTÁV  I

Merjünk mélyre hajolni
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Egy fájdalom görbítette asszony és egy nem sok idő múlva 
majd ugyancsak a fájdalomtól meggörnyedő férfi alakja 
tárul elénk a meggörnyedt asszony meggyógyításának 
történetéből (Lk 13,10–17). Ábrahám leánya azzal talál-
kozik, aki ezt meri állítani magáról: „Mielőtt Ábrahám 
lett, én vagyok.” Ez a titokzatos hatalommal bíró ember 
felemeli az asszonyt, hogy ember lehessen, s majd ő maga 
emeltetik fel azért, hogy minden ember ember maradhas-
son. A betegség terhe alatt roskadozó éppúgy, mint a gőg-
től és hatalomvágytól hajtva az ég felé törő, a fogyatékos 
és az egészséges, a hajbókoló és a vastagnyakú kálvinista 
– mind arra szorulunk, hogy ő emeljen fel.

Lehajlás és felegyenesedés. Két olyan mozdulat, ame-
lyik elementáris erővel tudja kifejezni, hogy mi van az 
életünkben, hogy hol tartunk a krisztusi emberré formá-
lódás útján.

Az első gyermek születésekor ujjongó örömmel kiált 
fel az égre az édesanya: „Nyertem férfiat az Úrtól.” S az 
Úrtól nyert férfi, Kain egy idő múlva lehorgasztott fejjel 
jár, mert nem tudja elviselni testvére látványát. De nem-
csak a tekintete görbül el, hanem a szíve is. Az önmagá-
ba visszagörbülő szív pedig nem ismer irgalmat, a másik 
áldozatára van szüksége ahhoz, hogy biztosítsa a saját 

„Lehajlás és felegyenesedés. Két 
olyan mozdulat, amelyik elementáris 
erővel tudja kifejezni, hogy mi van 
az életünkben, hogy hol tartunk a 
krisztusi emberré formálódás útján.”
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életét. Legalábbis úgy véli, s rövid távon neki van igaza. 
De csak rövid távon. S az élet nem rövid táv. Az Isten 
képére teremtett ember felegyenesedve jár, hogy legyen 
távlata, hogy szemtől szemben állhasson Teremtőjével 
és embertársával, hogy tekintete át tudja fogni a reá bí-
zott világ perspektíváját. Amikor ez az ember magába 
görbed, magába roskad, vagy éppen zuhan, akkor már 
semminek nincs értelme. Akkor az élete már nem más, 
mint puszta vegetálás, amelyet valahogy át kell vészelni, 
el kell tölteni.

Micsoda királyi termettel magasodik ki Saul a nép kö-
zül: „És mikor a nép közé álla, kimagaslék az egész nép 
közül vállától kezdve felfelé. És Sámuel monda az egész 
népnek: Látjátok-é, akit választott az Úr? Hogy nincsen 
hozzá hasonló az egész nép között!” (1Sám 10,23–24) És 
mégis az önpusztításig görbül vissza. Miért? Mert szaba-
dítás nélkül egyenesedett fel!

A pap és a lévita egyenes maradt, s irgalmatlan lett. A 
samaritánus lehajolt, s irgalmassá vált.

Németh László egyik regényének hősnője reménység-
gel, kitartóan várja rajongásig szeretett apjának börtönből 
való kiszabadulását. S mikor az apa végre kiszabadul, a 
leány viszontlát egy testben-lélekben meggyötört emberi 
roncsot. S meg kell tanulnia, hogy a legnagyobb emberi 
érzés nem az, ha hódolattal tekintünk valakire, hanem ha 
irgalommal tudunk lehajolni hozzá. De erre csak az ké-
pes, akit Valaki felegyenesített, aki nem magától nyújtóz-
kodik, hogy elérje az egek egeit.

Egy régi történet szerint a tanítványok a következő kér-
déssel ostromolják mesterüket:
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– Mondd, Mester! Miért van az, hogy ma nem látjuk Is-
tent? Hiszen az Írásban oly gyakran olvassuk, hogy régen 
voltak, akik láthatták őt! Mózes, Illés meg a többiek. Mi 
miért nem láthatjuk őt ma?

S a Mester így felelt:
– Tudjátok, talán azért van ez így, mert ma az emberek 

nem tudnak elég mélyre hajolni ahhoz, hogy meglássák 
Istent.

Isten felegyenesített bennünket, merjünk hát elég mély-
re hajolni, ahol a névtelenek, a megalázottak, az önma-
gukba roskadtak vannak, mert ott van ő. Ma is.



VAD ZSIGMOND  I

A tékozló fiú példázata
 és én
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A tékozló fiúról szóló jézusi példázat (Lk 15,11–32) éle-
temet átalakító, átformáló „életigévé” lett számomra. Az 
atyai ház mindkét fiával tudtam azonosulni életemnek 
egy-egy szakaszában, felismerve lelkületükben a saját 
érzéseimet, gondolataimat, vágyaimat. Tulajdonképpen 
leleplezett a két fiú elégedetlensége, szembesített önma-
gammal, és vezetett az önismeret útján, míg végül – Is-
ten kegyelméből – az istenismeret csodálatos és életemet 
megváltoztató útjára nem léphettem.

A két fiú viselkedése rádöbbentett arra, hogy tulaj-
donképpen mindketten tékozlók voltak, az egyik távol 
az atyai háztól, a másik pedig otthon, az atyai házban élt 
tékozló életet. Mindketten úgy érezték, hogy korlátoz-
zák a szabadságukat. Nem tehetik azt, amit szeretnének, 
amit ők akarnak, ami nekik örömöt okozna. Hányszor 
gondolkodtam hozzájuk hasonlóan én is, Isten ellen láza-
dozva arról, „hogyan lehetne az életemet kiteljesíteni”; s 
hányszor mondtam Istennek: „én jobban tudom, mint Te, 
hogy mi jó nekem” – és a saját kezembe akartam venni az 
életemet. Így kerültem nagy-nagy mélységekbe, távol Is-
tentől. S megtapasztalhattam, hogy a bűn nem más, mint 
távol élni Istentől, és e távollét következtében vétkeztem 
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

Ez a példázat tanított meg őszinte önvizsgálatra, bűnisme-
retre és bűnvallásra, hiszen ezek nélkül nincs igazi megtérés, 
Istenhez találás. S különféle élethelyzetekben tapasztalhat-
tam meg a mennyei Atya tökéletes bűnbocsánatának felsza-
badító erejét. A mi emberi logikánk szerint a bűnt büntetés 
kell hogy kövesse, azonban ez nem így történt az én éle-
temben sem. Kiderült számomra, hogy ez a jézusi példázat 
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nemcsak a tékozló fiúkról, hanem mindenekelőtt a tékozló 
Atyáról is szól. Csakhogy az Atya egészen másképpen téko-
zol, mint ahogy azt a fiúk tették. Az Atya a szeretetét téko-
zolja. S amikor Isten igazságosan sújtó ítélete helyett feltétel 
nélküli szeretetével szembesültem, az megragadott, magával 
ragadott, magához vonzott, legyőzött és meggyőzött. Nem 
azért szeret Isten, mert megérdemlem, mert én olyan „jó fiú” 
vagyok, mert én jobb vagy különb vagyok, mint a többi em-
ber. Isten szeretetét nem lehet megérdemelni, de ugyanakkor 
elveszíteni sem, mert ő függetlenül a mi cselekedeteinktől és 
viselkedésünktől, feltétel nélkül szeret minket! Isten feltétel 
nélküli szeretete azt jelentette és azt jelenti számomra, hogy 
újra és újra mindent tiszta lappal kezdhetek.

A két fiúról kiderült, hogy mindketten a saját maguk 
módján lázadnak. Én magam is ilyen problematikus és lá-
zadó ember voltam (néha még ma is az vagyok!) Istennel 
szemben, és az elveszett fiúk magatartásának, lelkületének 
elemeit saját gondolataimban, szavaimban, indulatomban 
és cselekedeteimben véltem felfedezni.

„A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki ne-
kem a vagyon rám eső részét!”, az idősebb fiú pedig „meg-
haragudott, és nem akart bemenni” (15,28). A jézusi pél-
dázatban mind a két fiú elégedetlen. A fiatalabbik kikéri a 

„...a bűn nem más, mint távol élni 
Istentől, és e távollét következtében 
vétkeztem gondolattal, szóval, cse-
lekedettel és mulasztással.”
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vagyon rá eső részét, és elmegy, s ily módon egyértelművé 
teszi, hogy elégedetlen az atyai házban folyó életével, mert 
neki másra lenne szüksége, ő többre vágyik. Az idősebb fiú 
is elégedetlen, de ez csak jóval később derül ki, amikor az 
öccse csaknem belepusztul tékozló életvitelébe, és végül 
hazajön. Bátyja ekkor szembesül azzal, hogy atyja milyen 
megbocsátó szeretettel fogadta vissza bűnös öccsét. Ennek 
nem örül, sőt szemére veti atyjának, hogy nincs megelé-
gedve az atyai ház kínálta lehetőségekkel, és keményen, sőt 
kíméletlenül panaszkodik. Az atya az egyik fiának elébe 
megy, a másiknak pedig utánamegy, és mindent megtesz 
azért, hogy elégedettek legyenek. Velem is így bánt és így 
bánik mennyei Atyám Jézus Krisztus által. Így tanított meg 
elégedettnek lenni. „Valóban nagy nyereség a kegyesség 
megelégedéssel” (1Tim 6,6). S ebből az elégedettségből fa-
kad az őszinte hálaadás szívemben Isten felé: hiszen ő jó-
val többet tett értem, jóval többet adott nekem, mint amit 
érdemelnék. Túláradó szeretetével tölti be életemet napon-
ként. Újra és újra átélem: „Milyen jó hálát adni az Úrnak, és 
zengeni neved dicséretét, ó, Felséges” (Zsolt 92,2).

Hihetetlenül gazdag ez a jézusi példázat. Egy híres angol 
igehirdető mondta: „Egy olyan templomot szeretnék London-
ban építeni, ahol minden egyes alkalommal, minden vasárnap 
és minden hétköznap csak erről az egyetlenegy jézusi példá-
zatról hangzana az igehirdetés.” Ha Jézus tanítását egy hegyi 
tóhoz hasonlítjuk, akkor ebben a tóban ez a példázat az egyik 
legtisztább öböl, ahol leláthatunk a tó fenekéig, mert annyira 
csodálatos, kristálytiszta víz van benne. Hány és hány ember-
nek e példázat megértése mentette meg a hitét, a házasságát, 
és sokaknak – szó szerint – az életét. Én is közéjük tartozom!



ZSUGYEL JÁNOS  I

A hamis sáfár
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Az Újszövetségben található példázatok zöme különösebb 
nehézség nélkül értelmezhető, hiszen ezekben Jézus több-
nyire iskolázatlan tanítványai számára fejtette ki az emberi 
együttélés Isten akaratához igazodó követelményeit. A ha-
mis sáfárról szóló példázat (Lk 16,1–12) azonban próbára 
teszi a gyakorlott bibliaolvasókat is, mivel Lukács evangé-
liumának e részlete látszólag ellentétben áll a Tízparancso-
lattal, hiszen a mások javaival gazdálkodó sáfár akkor cse-
lekedhet helyesen, ha önzetlenül, személyes hasznát sem 
keresve őrzi és gyarapítja a rábízott értékeket. Ebben az 
esetben azonban Jézus nem a sáfár gondjaira bízott vagyon 
elherdálását tekinti követendő példának, hanem a földi ja-
vakkal való helyes gazdálkodásra hívja fel a figyelmet.

Amikor az ige a hamis mammonról szól, azt tudatosítja 
bennünk, hogy a vagyon felhalmozását nem tekinthetjük 
az emberi tevékenység végső mozgatójának, hanem csak 
egy olyan eszköznek, mellyel értelmes célokat valósítha-
tunk meg. Vállalatbirodalmakat építő kortársaink hajla-
mosak saját rátermettségüknek tulajdonítani gyarapodá-
sukat, s nem vesznek tudomást arról, hogy mindennek 
forrása Isten gondviselő szeretete. Ezért az egyéni sikerek 
nem vezethetnek önhittséghez, inkább késztessenek hála-
adásra. Vegyük észre a szükséget szenvedőket, s lehetősé-

„Így szereztünk – s remélhetőleg 
szerzünk a jövőben is – barátokat a 
„hamis mammonon”, s maradhatunk 
hű sáfárai az Írás örömhírének.”
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geinkhez mérten osszuk meg javainkat embertársainkkal. 
Luther Márton ehhez az igehelyhez fűzött magyarázatá-
ban (Prédikáció a wittenbergi választófejedelmi udvari 
templomban 1532. szeptember 5-én) arról beszél, hogy 
képességeinket, elért eredményeinket nem örökbe, hanem 
kölcsönkaptuk, s bármikor készen kell lennünk, hogy eze-
ket visszaadjuk. S ha Urunk átmenetileg nem is tart igényt 
a visszaszolgáltatásra, legalábbis a kamatokat fizetnünk 
kell a kölcsönkapott jószágok után, vagyis felhalmozott ja-
vaink hozadékából embertársainkat is részesítenünk kell.

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány pénzügyi gondnoka-
ként is hasznosnak vélem a fenti igehely időszerű üzeneté-
nek átgondolását. Az alapító tagegyházak pénzügyi hozzá-
járulásaiból működő szervezetnek különös felelőssége van 
a beérkező adományok célszerű felhasználásában. A bib-
liakiadási és -terjesztési feladatok megvalósítása során tö-
rekszünk ugyan a biztonságos pénzügyi háttér megterem-
tésére, de gazdálkodási eredménynek sosem a kiadásokat 
meghaladó bevételeket tekintjük (ellentétben a gazdálkodó 
szervezetek szokásos szemléletével), hanem azt célozzuk, 
hogy a tervezett kiadásainkhoz szükséges bevételek időben 
rendelkezésünkre álljanak. Ennek megfelelően minden év-
ben jelentős forrásokat áldozunk arra is, hogy kiadványa-
ink eljussanak azokhoz, akik önerőből nem lennének képe-
sek ezek megvásárlására. Így szereztünk – s remélhetőleg 
szerzünk a jövőben is – barátokat a „hamis mammonon”, s 
maradhatunk hű sáfárai az Írás örömhírének.



I  GÁNCS PÉTER

Több mint 
„bűbájos történet”
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Ötven éve kezdtem el teológiai tanulmányaimat a bu-
dapesti Evangélikus Teológiai Akadémián, ahol az első 
szemeszterben Groó Gyula professzor tanította a biblia-
ismeretet. Egy életre belém vésődött, amikor „bűbájos 
történetnek” nevezte az emmausi tanítványok különös ta-
lálkozását a feltámadott Krisztussal (Lk 24,13–35). Azóta 
sem tudok, de nem is akarok szabadulni Lukács ízig-vérig 
evangéliumi tudósításának vonzerejéből. Messze több ez 
számomra, mint „bűbájos történet”. Ebben a 23 igevers-
ben felfedezhető mindaz, ami, illetve aki Jézus Krisztus 
a számomra: empatikus lelkigondozó, türelmes tanító, 
kenyéradó gazda, s végül, de nem utolsósorban szolgálat-
ra felkészítő és elküldő Úr. Vegyük röviden sorra, miben 
mutatkozik meg ennek a sokrétű Jézus-képnek a gazdag-
sága, mely segíthet őt, mai kifejezéssel élve, „4D-ben” 
meglátni és megláttatni.

Kísérő útitárs
Ahogyan a Mester diszkrét tapintatossággal odaszegődik 
csüggedt tanítványaihoz, azzal örök érvényű mintát kínál 
minden kor lelkigondozóinak. Miközben együtt ballag 
velük, mély empátiával kérdezgeti és meghallgatja őket. 
Ez a feltáró beszélgetés nem nélkülözi a „bűbájos” derűt 

„...az evangélium csak akkor ma-
radhat a miénk, ha továbbadjuk!”
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sem, hiszen Jézus, többek között, saját kivégzéséről is fag-
gatja vaksi tanítványait… Nyoma sincs semmiféle sürge-
tő, a másikat lerohanó, erőszakos, eltérítési, megtérítési 
kísérletnek. Jézus nem keveri a missziót az agresszióval, 
ahogyan ez, sajnos, tragikus módon nemegyszer meg-
történt az elmúlt két évezredben… Nem véletlenül vált 
napjainkban éppen ez a bibliai történet, az úgynevezett 
„Emmaus-modell”, korunk egyik legelfogadottabb misz-
sziói paradigmájává.

Szívet átforrósító hitoktató
A reményvesztett tanítványokkal együtt ballagó, őket kér-
dezgető útitárs, miután türelmesen meghallgatta kétségei-
ket, fokozatosan átvált lelkigondozóból tanítóvá. Kezdetét 
veszi egy páratlan bibliaiskola, hittanóra az emmausi or-
szágúton. Peripatetikus módszerrel, sétálás közben tanít-
va, „elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla 
szólt”. Ahogyan Luther a reformációban újra felfedezte a 
Szentírás legfontosabb iránytűjét: Was Christum treibet, 
azaz „ami Krisztusra mutat”. Ami a Bibliában hozzá ve-
zet, arra van igazán szükségünk! Ennek nyomán a tanít-
ványok szívében felizzik a hamu alatt szunnyadó parázs. 
Ahogyan erről ők maguk vallanak később: „Nem hevült-e 
a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltár-
ta előttünk az Írásokat?”

Szemet megnyitó orvos
A tanítványok hazaérnek, és otthonuk kapujában követ-
kezik a történet újabb szellemes fordulata: Jézus „úgy tett, 
mintha tovább akarna menni”. S ezzel kiprovokálja tanít-
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ványai őszinte könyörgő imádságát: „Maradj velünk…” A 
különös „vendég” első szóra enged az unszolásnak, és az 
asztalhoz telepedve felvállalja a házigazda szerepét: „vette 
a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta”. Íme, az 
árulkodó, leleplező mozdulat. Ő az, aki arról ismerhető 
fel, hogy mindig ad: hol kenyeret és halat, hol pedig ke-
nyeret és bort… Sőt, mi több, ami a legtöbb: önmagát is 
odaadta és odaadja. Nemcsak értünk, de nekünk is, nem-
csak egykor, hanem ma is! Az odaadó szeretetnek erre a 
mozdulatára nyíltak meg akkor, és nyílhatnak meg ma is 
az Isten szeretetére rácsodálkozó szemek.

Mozgósító Mester
A történetnek ezen a csúcspontján Krisztus kilép a törté-
netből, hiszen vizuális jelenléte már nem szükséges. El-
engedi tanítványai kezét, mivel lassan kezdik felismerni, 
hogy mi a küldetésük. Az átforrósított szívű Kleopás és 
társa nem térnek nyugovóra. A feltámadott Úrral való 
személyes találkozás öröme lendületbe hozza őket. Még 
abban az órában, felfrissült erővel, hittel és reménység-
gel térnek vissza Jeruzsálembe, oda, ahonnan korábban 
csüggedten, kiégetten el akartak menekülni. Most viszont 
sietnek, hogy megosszák örömüket tanítványtársaikkal. 

„...mindig bízhatok abban, hogy hű-
séges útitársként mellém szegődik 
feltámadott Uram.”
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Újra felfedezték a nagy titkot: az evangélium csak akkor 
maradhat a miénk, ha továbbadjuk!

Immár fél évszázada éltet engem is ez a megunhatatlan, 
kimeríthetetlen, „bűbájos” történet. Szolgálatom lejtme-
neteiben is sokszor adott erőt, reménységet az újrakez-
déshez. Gyülekezeti lelkészként, majd országos missziói 
lelkészként, később a püspöki szolgálatban is igyekeztem 
mindig az emmausi úton járni. Most, földi vándorlásom 
legújabb szakaszában, „újrahasznosított” nyugdíjasként 
is szeretnék ezen a keskeny zarándokösvényen maradni. 
Ott, ahol mindig bízhatok abban, hogy hűséges útitárs-
ként mellém szegődik feltámadott Uram. Ő, aki szerető 
lelkipásztorom, tanítóm és gyógyítóm, egész életem, szol-
gálatom és küldetésem frissítő forrása.



BÁCSKAI KÁROLY  I

Az első jel
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A lakodalmas házban tetőfokára hágott a hangulat. Már 
mindenki tegez mindenkit, éjfél után már mindenki test-
vér, haver, vagy legalábbis jó barát. Udvariasság, tisztelet, 
fogytán az étel, az ital… Ki figyel oda? Egy kedves kollégám 
a kánai menyegző történetét (Jn 2,1–11) jelnek nevezi az 
önmaga hitétől vagy hitetlenségétől megrészegült világban. 
Ezt tette Jézus első jelként. Ez a történet hitetlenségünk 
jele. Az erős kifejezéssel kollégám hermeneutikai prob-
lémára utal. Döbbenetének ad hangot, hogy a különböző 
kommentárok olvasása során – szavaival élve – mennyifé-
le hitetlen „hittel” találkozott. Az írásmagyarázók a bibliai 
történeteknek, így a kánai menyegző történetének is a mé-
lyebb értelmét keresik – folytatja –, pedig a Szentírásnak, 
mint általában, úgy itt is, csak „értelme” van. Azt már én 
teszem hozzá, hogy még akkor is, amikor sem első, sem 
többszöri olvasásra nem egyértelmű a bibliai üzenet és an-
nak magyarázata. Egyáltalán, mi az, hogy mélyebb vagy 
magasabb értelem? Kollégám azon is fennakad, hogy ha az 
Ige testté lett, akkor miért akarunk mi mindenáron lelkiek 
lenni? Jézusnak jó volt ez a világ, nekünk nem? Miért akar-
juk hittel a történetből kiolvasni, ami nincs benne?

Ez utóbbi mondat ars poeticája lehetne a Magyar Biblia-
társulat Alapítvány hetvenéves szolgálatából a közelmúltban 
elvégzett néhány éves szövegrevíziós munkának, amelyben 
részt vehettem. Nem azt kell hittel keresgélnünk, lefordíta-
nunk, magyaráznunk a Bibliában és a Bibliából, ami nincs 
benne, hanem azt kell erős hittel olvasnunk, értelmeznünk 
és megragadnunk, ami a bibliai szövegekben a rendelkezé-
sünkre áll. Az igehirdető célirányos megfogalmazásában: 
Ha a Bibliát olvassuk, hinni kell a betűt, a történetet, azt, 
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ami oda van írva, amiről a Szentírás szól! A kánai menyegző 
története arról szól, hogy Jézus szerint az embernek – mind-
egy, hogy ki az – csak a legjobbat szabad adni. Lehetséges, 
hogy a Mestert követtük és követjük akkor, amikor biblia-
társulati munkánk során kimondva és kimondatlanul azt 
képviseljük, hogy a bibliaolvasóknak csak a legjobbat sza-
bad adni? S ugyan kihez hasonlítható a történetben szereplő 
násznagy, aki mindezt nem hiszi? Ő úgy vélekedik, ahogy a 
közgondolkodás tartja: amikor megittasodtak, akkor a silá-
nyabbat! Jézus azonban a megittasodottaknak is a jót adja, 
és ezzel mintha arra figyelmeztetne, hogy nem szabad soha 
visszaélni az emberek tudatlanságával, „részegségével”. Ha 
senki sem figyel már oda, ha senkinek sem tűnik fel, akkor 
is csak a jót szabad adni! A násznagy furcsállja a sorrendet, 
a násznép pedig észre sem veszi, hogy csoda történt, falato-
zik és kortyolgat tovább. Az evangéliumokban a csodákat 
rendszerint követő álmélkodás itt elmarad, a jelenlévők csak 
mulatoznak tovább… Ugyanakkor megakad a pillantásunk 
egy kis csoporton: „tanítványai hittek benne”.

Talán ők őrizték meg a kánai menyegző történetét, és 
ők vitték hírét annak, hogy Jézus szerint az embert tisz-
telni kell, nem szabad lekezelni, mert nála nincs különb-
ség ember és ember között. Józan vagy részeg, zsidó vagy 

„Munkánk, szolgálatunk során az 
vezéreljen, hogy jót szeretnénk 
adni!”
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samáriai, görög vagy római… Egyértelmű a megfigyelés: 
Jézus egyformán, szeretettel közelít mindenkihez. Ez a 
szeretet a bibliamisszióban sem engedi meg a vállverege-
tő lenézést, nem engedi meg a „lazítást”, az „ide elég ez is” 
mentalitást, mert embertársunknak csak jót szabad adni, 
szóban, munkában, odafigyelésben, teljesítményben, aka-
ratban és indulatban. Függetlenül attól, hogy ért-e hozzá, 
vagy sem, észreveszi-e vagy sem, értékeli és megbecsüli-e, 
vagy sem, tudományos feladatnak tekinti-e vagy csak sza-
badidős tevékenységnek…

A szívemhez közel áll a bibliatársulati munka. Talán ki-
mondottan nem állapodtunk meg benne társaimmal, benső 
parancsként azonban minden tevékenységünkre rányomja 
jótékony bélyegét a közös indíték: Munkánk, szolgálatunk 
során az vezéreljen, hogy jót szeretnénk adni! Nemhogy 
elrettentene Krisztus követésétől és a Szentírás komolyan 
vételétől lelkipásztor kollégám vallomása, de sokkal inkább 
felráz és felhív a mindennapos küzdelemre, a helytállás-
ra, az őszinte, kollegiális magatartásra, az igaz és hűséges 
barátságra, az elfogadó szakmai tiszteletre és szeretetre, 
az elnézésre, a megbocsátásra és az újrakezdésre. A krisz-
tushit nem könnyű. Nehéz. Egy életen keresztül tanuljuk 
újra és újra. Egy hitében, vagy önmagától megrészegedett 
világban tisztelni a tisztelhetetlen, önmagából kivetkőzött 
embert, adni neki a jót, amikor már ő is úgy gondolja, hogy 
neki már mindegy, mit adnak, csak ártson… Akkor is adni 
a jót. Másként ezt nem is lehet megtenni, csak úgy, ha a leg-
egyszerűbben olvasom, fordítom és magyarázom a Bibliát, 
vagyis „értelemmel”. Valószínűleg így a legnehezebb, de az 
bizonyos, hogy a leginkább így érdemes!



PAPP JÁNOS  I

Jézus Krisztus 
az élet kenyere
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A Biblia kisgyermekkorom óta kedves olvasmányom. Fiatal-
kori megtérésem és újjászületésem óta Istennel való találko-
zás, akarata megismerésének és lelki növekedésemnek a kul-
csa. Számtalan lelki élmény fűz a Szentíráshoz, melyek közül 
hadd osszak meg egy teológus koromban átélt, emlékezetes 
és számomra fontos fordulópontot jelentő eseményt.

A Duna partján ültem Budapesten, összezavarodva, és 
kérdésekkel tele. A teológia második évében jártam. A lel-
kesedés, amellyel elkezdtem tanulmányaimat, mintha meg-
kopott volna, és a cél bizonytalanná vált. Hitem biztosnak 
tűnő oszlopai meginogtak, mert tanulmányaimban sok 
olyan kérdéssel, teológiai gondolattal, tanítással szembesül-
tem, melyek összezavartak, elbizonytalanítottak. Jó helyen 
vagyok? Mi az igazság? Kinek, kiknek higgyek? Jól döntöt-
tem, amikor a teológiára jöttem? Nem másokkal akartam 
megbeszélni mindezeket a kérdéseket, nekem magamnak 
volt szükségem válaszra, bizonyosságra. Tanácstalan voltam.

Aztán vívódva kinyitottam a Bibliámat. Lapozgattam vagy 
egy órán keresztül, de először csak a betűket láttam. Forgat-
tam, olvasgattam, s bár eleinte semmi nem ragadott meg, de 
éreztem, nem szabad abbahagynom. Az igében találhatom 
meg a választ. Majd valahogy János evangéliumának 6. feje-
zetéhez értem, ahol azt olvastam: „Jézus azt mondta nekik: 
Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik 
meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. (…) 
Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha 
valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a ke-
nyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.”

Csendes békesség és biztonságérzet öntött el. Akiben hi-
szek, él, és gondoskodik rólam. Benne kell bíznom, belőle 
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kell erőt és bizonyosságot merítenem. Megértettem: a teo-
lógiai tanulmányok segíthetnek az értelmezésben, az alkal-
mazásban, a kontextusba helyezésben, a legmegfelelőbb to-
vábbadásban, de az éltető erőt, az eligazító válaszokat nem 
ott kell keresnem. Az Jézus Krisztusban, az élő Igében van, 
akivel személyes kapcsolatom lehet. Szentlelke által ő tudja 
megnyitni számomra az igét, és jelenlétében helyükre kerül-
nek a dolgok. Megérthetem, minek van igazi fontossága, és 
mi az, ami csak emberi okoskodás.

A teológiai kérdések és az emberi problémák, amelyekkel ta-
lálkozom szolgálatom során, nem szűntek meg, sőt sokasodtak 
az évek alatt. De minden nap örömmel nyitom ki a Szentírást, 
és kulcsolom össze kezemet, hogy imádkozzam, mert Krisztus-
sal, az én életem kenyerével találkozhatom. Benne hiszek, belőle 
merítek, általa élek. A vele való közösség segít sokféle tanul-
mány, tudomány megismerésében is. Mert nem lényegtelenné 
váltak ezek, hanem a helyükre kerültek bennem.

Azóta időről időre megragadom az alkalmat, hogy a jövendő 
lelkipásztoroknak erről a megtapasztalásomról beszéljek, mert 
valamiféleképpen mindegyikük átmegy ezen a krízisen. Persze 
azt is tudom, ahogy nekem magamnak kellett megtalálnom a 
választ a magam számára, így van ez az ő életükben is. Legyen 
mindannyiunk éltető ereje, életünk kenyere Krisztus!

„Akiben hiszek, él, és gondoskodik 
rólam. Benne kell bíznom,  
belőle kell erőt és bizonyosságot 
merítenem.”



I  BALLA PÉTER

Az újra megtalált ige
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Van néhány olyan nagyon kedves bibliai ige, ami egy 
konkrét alkalomhoz, személyhez kötődve vésődött az 
emlékezetembe. Amikor e bibliai igéket – akár a Bibliaol-
vasó Kalauz szerinti sorra kerülésük miatt – újból és újból 
elolvasom, mindig eszembe jut róluk egy-egy kiemelkedő 
alkalom. Egy ilyen eseményhez kötődik bennem a Példa-
beszédek könyve 1. fejezetének 8. verse: „Hallgass, fiam, 
apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes 
koszorú ez a fejeden és ékszer a nyakadon!” Maga ez az 
ige is nagy hatású lett az életemben, azonban talán még 
többet köszönhetek a hozzá kötődő eseménynek: egy má-
sik ige újbóli megtalálását.

Teológushallgatói éveink alatt (a nyolcvanas évek első 
felében) diáktársaimmal többen is rendszeresen bejár-
tunk a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonba. 
A szorgalmi időszakban ki-ki közülünk hetente egyszer 
kora reggel bement az otthonba (annyira korán, hogy 
már a reggeli áhítatra is visszaérjünk a Teológiára), és az 
ápolószemélyzetnek segített az otthon lakói körüli reggeli 
teendőkben. Ez leggyakrabban a mosdásban való segítsé-
get jelentette. Én vissza-visszatérően ugyanannak az idős 
bácsinak segítettem, és közben beszélgettünk, megismer-
tük egymást. Szokásunkká vált, hogy a mosdás, tiszta pi-
zsamába öltözés után a bácsi visszafeküdt az ágyába, én 
odaültem az ágy szélére, olvastam egy részletet a Szent-
írásból, és imádkoztunk. A fent említett, számomra ki-
emelkedő alkalom egy ilyen bibliaolvasáshoz kötődik. A 
Példabeszédek könyve imént idézett versét olvastam, és 
észrevettem, hogy az idős bácsi szeme könnybe lábadt. 
Megkérdeztem, hogy talán megbántottam-e valamivel, 
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mire ő könnyes mosollyal mondta, hogy nem bántottam 
meg semmivel, hanem amit most felolvastam, az volt az ő 
konfirmációs igéje. Emlékszem, hogy én magam is meg-
rendültem, és arra gondoltam, milyen csodálatos hatása 
van Isten igéjének: évtizedek múltával is megtartó erőt, 
hálaadásra okot tud jelenteni valaki számára.

Amikor onnan visszamentem a Teológiára, végig azon 
gondolkodtam, hogy mi is volt az én konfirmációs igém. 
Elszégyelltem magam, mert nem tudtam felidézni. Emlé-
keztem viszont arra, hogy otthon megvan a konfirmációs 
Bibliám, és bár már sok éve másik Bibliát olvasok, könnyen 
elő tudom venni. Talán éppen azért is nem azt olvastam 
a naponkénti bibliaolvasás során, hogy ne „használód-
jon el”. Otthon hamar meg is találtam, és újra elolvastam 
benne a lelkipásztorom által tizenhárom éves koromban, 
a konfirmációmkor beleírt igeverset: „Nem szégyenlem a 
Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden 
hívőnek idvességére” (Róm 1,16). Azóta ezt az igét gyakran 
felidézem magamban, és igyekszem engedni, hogy a min-
dennapjaimban is hasson az életemre. Igyekszem naponta 
megerősödni Isten bűnbocsátó kegyelmében, az üdvösség 

„Igyekszem naponta megerősödni 
Isten bűnbocsátó kegyelmében, az 
üdvösség bizonyosságában, amely 
éppen azért bizonyos, mert nem rám 
épül, hanem arra, hogy Isten Krisz-
tus megváltó halála és feltámadása 
érdeméért engem is kegyelmébe 
fogadott.”
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bizonyosságában, amely éppen azért bizonyos, mert nem 
rám épül, hanem arra, hogy Isten Krisztus megváltó halála 
és feltámadása érdeméért engem is kegyelmébe fogadott. 
Imádságom tárgya, hogy a Krisztusba vetett hit és az abból 
fakadó Krisztus-követés jellemezze egész életemet és sze-
retteim életét is. A „jó hírt”, az örök életről szóló evangéli-
umot szeretném hirdetni környezetemben – lelkipásztor-
ként, teológiai tanárként is.

Az idős bácsi könnyes szemű bizonyságtétele – remé-
lem, szintén az életem végéig tartó élményként – „belém 
írta” a Példabeszédek könyve szép intelmét is. Urunknak 
adok hálát szüleim életéért, a hitben, keresztyén életben 
példamutató személyiségükért. Tágabban is értve az igét: 
feleségem szüleiért, tanáraimért, az idősebb nemzedék 
nekem sok értéket továbbadó tagjaiért is hálát adok Isten-
nek. Igyekszem tisztelettel fordulni a hitben, keresztyén 
életben tapasztaltabb nemzedék felé. Talán e bibliai vers 
is hatott bennem mélyebb lelki rétegekben, amikor sok 
évvel később egy könyvet írhattam a gyermekek és szü-
leik közötti kapcsolatról az Újszövetség alapján. Íme, egy 
igéhez kötődő, kiemelkedő alkalom, mely segített abban, 
hogy újra megtaláljak egy másik igét: a konfirmációs igé-
met. Egykori lelkipásztorom szép útravalót adott ezzel az 
igével, amely a keresztyén hit és élet egyik legszebb össze-
foglalása. Kívánom, hogy sokan vegyék elő – és engedjék 
életükre hatni – konfirmációs igéjüket!



I  REUSS ANDRÁS

A gyűjtés a jeruzsálemi 
szegényeknek
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Valójában nem történet, hanem egy esemény előkészítése 
az a bibliai rész, amely életem egy bizonyos szakaszában 
nagyon foglalkoztatott, de azóta is kísér és Krisztust kö-
vetni akarva mindmáig nagy hatással van rám.

Három évtizeddel vagyunk Jézus keresztre feszítése 
után. Már tucatnyi keresztyén gyülekezet jött létre Jeru-
zsálemen túl, a Földközi-tenger körül. Vallják, hogy Jézus 
Úr. Keresztyénnek mondják magukat. Tudnak egymásról, 
mert az apostolok szerteviszik a jó hírt, a tőlük kapott le-
veleket nagy becsben tartják, olvassák és egymásnak to-
vábbadják. Gondosan őrzik a hallottakat, de van sok fél-
reértés is köztük. Új élet reménységében élnek, de hamis 
reménységekkel is meg kell küzdeniük. A legkülönbözőbb 
nyelvű és társadalmi státuszú emberek találnak egymásra, 
bár tapasztalják azt is, hogy a krisztusi szeretet evangéli-
umának is időre, sok időre van szüksége, míg az emberek 
közötti válaszfalak leomolnak.

Ez az a helyzet, amelyben a pogányok apostola, Pál, 
belevág egyáltalán nem mindennapi projektjébe. Gyűj-
tésre szólítja fel a Korinthusban élő keresztyéneket a Je-
ruzsálemben élő szegények javára. Még Makedóniát, 
Jeruzsálemet, valamint Galáciát (1Kor 16,1) is említi. A 
fiatal keresztyénség hegyeken, tengereken, kontinense-
ken átívelő közössége ez (2Kor 8,1; 9,2), amelyről még 
a római gyülekezetet is szükségesnek tartja tájékoztatni 
(Róm 15,25–27). Igazi ökumenikus projekt, ökumenikus 
kollekta – amint gyakran nevezik. Önmagában persze ez 
csak egy adománykérés, amilyenek akkoriban is minden-
naposak voltak. De a távolság légvonalban nyolcszáz kilo-
méter. Másfél óra repülőn, akkoriban két hét gyalogolva. 
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A jeruzsálemi szegényeket pedig talán azért is sújtja az 
éhínség – erről nem esik itt szó, Pál nem foglalkozik az 
okokkal, ez csak a kutatók feltételezése –, mert a Messiás 
közeli visszajövetelét várva mindenüket eladogatták, hogy 
segítsenek a rászorulókon, és így részben maguk is okai 
szegénységüknek. A korinthusiak, akiknek az adakozását 
kéri, maguk is jórészt nincstelenek, amint a jó példával 
elöl járó makedónok is, akik azonban maguk kérték, hogy 
az adakozásban részt vehessenek (2Kor 8,4). A lehetséges 
és nem alaptalan ellenkezésekre a lehető legnyomósabb 
és felülmúlhatatlanul magvas érvet vonultatja fel az apos-
tol, amikor arra hivatkozik, hogy ismerik Krisztust, aki 
szegénnyé lett értük, hogy ők meggazdagodjanak általa 
(2Kor 8,9). Hallatlanul egyszerű és ugyanakkor mindent 
magába tömörítő összefoglalása ez Krisztus életművének, 
az evangéliumnak, amit az apostol máshol himnikus for-
mában, számos részletre kiterjedően ír le (Fil 2,5–11).

A gyűjtést előkészítve Pál két nagyon különböző dolgot 
kapcsol össze: az örömben, hitben, igében, ismeretben, 
minden buzgóságban, rájuk áradó szeretetben való lelki bő-
velkedést az egyik oldalon, és az adakozásbeli bőkezűséget 
(2Kor 8,2.7) a másikon. Hangsúlyozza, hogy az adakozás 
önkéntes legyen, ne kedvetlen vagy kikényszerített. Nem is 
erőn felül valót kíván – bár a makedónok erejükön felül is 
önként adakoztak –, csak abból adjanak, amijük van (2Kor 
8,12). Azt is úgy, hogy előzetesen felkészülnek, és félretéve 
ki-ki összegyűjti, amire elszánja magát (1Kor 16,2) és szí-
vében előre eldöntötte (2Kor 9,7). Tehát az áldozathozatal 
mérlegelés alapján történjen. Nem olyan korlátlan áldoza-
tot vár, amelyben ők válnak rászorulóvá, hanem az egyen-
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lőségnek megfelelőt, bár jöhet olyan idő, amikor a szerepek 
felcserélődnek, és a mostani megajándékozott adakozó, az 
adakozó pedig megajándékozott lesz (2Kor 8,13–14). Min-
denki ereje és tehetsége szerint adjon (2Kor 8,11), de úgy, 
hogy az a hálatelt ember áldozata legyen (2Kor 9,5). Az 
amúgy is erős érveket még azzal fokozza, hogy az adakozás 
szeretetük próbája (2Kor 8,8), és az Úr dicsőségére szolgál 
(2Kor 9,13). A gyűjtés célhoz juttatásában az igehirdetés-
ben jó hírt szerzett testvért és Tituszt küldi, akiket a gyü-
lekezetek választottak ki, mert az apostolnak gondja van a 
tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt 
is. Akik pedig bőven vetnek, azokra különös gondja van a 
bőkezűen ajándékozó Istennek (2Kor 8,9; 9,8–11).

Érvelésében Pál apostol megoldhatatlan feladat elé állítja 
a fordítókat, amikor ugyanazzal a gazdag tartalmú görög 
szóval fejezi ki Isten kegyelmét (kharisz: 2Kor 8,1.9; 9,8) és 
a gyülekezet szentek iránti szolgálatát, a jeruzsálemi sze-
gényeknek gyűjtött adományt (2Kor 8,4.6–7). Így az egy-
mástól távol élő, egymásról keveset tudó hívők elé széles 
távlatot vázol fel és szédítő összefüggésekre világít rá. Nem 
csak összekapcsolja a kettőt – Isten jóságos kegyelmét és a 
szentek iránti szolgálatot –, amikor a lelki (pneumatikus) 

„A jeruzsálemi kollekta előkészítése 
számomra nem csupán egy esetle-
ges pillanatkép az őskeresztyénség 
történetéből, hanem tömör fogla-
lata Krisztus evangéliumának, és 
annak, ami ebből az evangéliumból 
következik.”
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dolgokban való közösségből következőnek tartja a testi-
anyagi (szarkikos) dolgokban való közösséget (Róm 15,27): 
a földi, emberi dolgok a hit számára szoros kapcsolatban 
állnak Isten dolgaival. De még tovább is fokoz: ahogyan a 
lelkiekben bővelkednek, úgy legyenek bőkezűek az adako-
zásban is (2Kor 8,7). A kettő összetartozik úgy is, hogy az 
adomány nemcsak enyhíti a rászorulók nyomorúságát, de 
ugyanakkor Isten iránti hálaadásra is indít sokakat (9,12).

A jeruzsálemi kollekta előkészítése számomra nem csu-
pán egy esetleges pillanatkép az őskeresztyénség történe-
téből, hanem tömör foglalata Krisztus evangéliumának, és 
annak, ami ebből az evangéliumból következik. Ez utóbbira 
nem az igazhitűség fölényével vagy a törvény követelésének 
szigorával, hanem személyesen, a lelkekre beszélve, Krisztus 
szeretetétől megérintetten buzdít az apostol, példát állítva 
minden kor igehirdetője elé. Olyan példa ez, amelyet mi, 
mai keresztyének – finoman fogalmazva – nem léptünk túl, 
nem haladtunk meg. Közel kétezer év alatt épültek ugyan 
égbe nyúló gyönyörű katedrálisok, amelyek a teremtő és 
megváltó Istent dicsőítik és hirdetik, és az egyház történeté-
ben olvashatók az egymás iránti szeretetnek a Krisztus sze-
retetéből fakadt ragyogó teljesítményei. A magunk részét 
mindebben semmiképpen sem tudhatjuk le azzal, hogy a 
nagy elődökre, apostolokra, első keresztyénekre, reformá-
torokra és szentekre hivatkozunk, hanem minden nemze-
dék minden egyes embere velem együtt arra hivatott, hogy 
maga is megújuljon az Úr Jézus kegyelmének hirdetésére és 
a felebaráti szeretetnek abból következő mai cselekedeteire. 
Ebben benne foglaltatik az evangéliumnak nemcsak a sze-
mélyes életet, hanem egy kicsit a világot formáló hatása is.



BÓNA ZOLTÁN  I

Tövis és Kegyelem!
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„A jóból sosem elég” – mondja az emberi telhetetlenség 
őszinte tudomásulvételére kész, helyes önismerettel ren-
delkező ember. A krisztusi hit megérintettségében azon-
ban az őszinteség és önismeret kiegészül bűnbánattal, szé-
gyenérzettel is. A krisztusi hit megragadottságában pedig 
már a bűnbocsánat öröme értékeli át az először hetyke, 
azután szégyenteljes tapasztalást, vélekedést. Ebben az 
evangéliumi örömben már elég lesz az elégséges kegyelem, 
bármilyen jó is az, mert megérti az ember, hogy Isten 
Krisztusban kinyilatkoztatott jóságát nem lehet, nincs 
hova fokozni.

A Bibliatársulat megtisztelő fölkérésére azonnal Pál 
apostolnak az elégséges isteni kegyelem elfogadásáról szó-
ló története, vallomása jutott eszembe. Ennek pedig az a 
magyarázata, hogy Pál apostol szavainak személyes átélé-
se és elfogadása számomra Krisztus evangéliuma elfoga-
dásának az őstípusa. Következésképpen életem kritikus 
élethelyzeteiben felszínre törő aggodalmas kérdéseimre 
és kéréseimre is ez a megnyugtató, sőt bátorító válasz. Te-
hát az én kedves, meggyőző és meghatározó bibliai forrá-
som nem annyira egy személy vagy egy történet, hanem a 
kettő kombinációja: egy személy megragadó belső története 
azzal a mindenható Istennel, aki úgy utasítja el az ember 
legvágyottabb kérésének a teljesítését – és őrzi meg ezzel ab-
szolút szuverenitását –, hogy közben mindenre elégséges ke-
gyelmével fölruházza a fohászkodót – s ezzel kinyilvánítja 
abszolút szeretetét.

A történet hátterében az apostol korinthusiakkal való 
összetett kapcsolata áll. Pál apostol ekkor legnehezebb csa-
táját vívja a korinthusiakkal, akik nem kevesebbet, mint 
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apostoli tekintélyét vonják kétségbe. Minden érvelés ezzel 
a váddal szemben nagyon könnyen az emberi dicsekvés 
kategóriájába kerülhet, ami pedig nem lenne más, mint 
a vád beismerése. Talán várta is ezt egynémely „ravasz” 
korinthusi, mintegy remélve a csapdába segítő emberi hi-
úságot. Pál apostol egyébként e téren nem álszerénykedik. 
Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvben vissza-visz-
szatérően, nagyon is öntudatosan tesz bizonyságot emberi 
értékeiről. Mondhatjuk, hogy dicsekszik ezekkel, de az-
tán jön a krisztusi megszólíttatás, és onnantól kezdve már 
csak Isten erejéről és nem az övéről van szó. Bár „kijön a 
száján”, hogy többet tett az evangéliumért, mint az összes 
többi apostol együttvéve (1Kor 15), de ez a markáns állítás 
a tényekre és nem a saját érdemeire utal. Szó nincs ebben 
a saját emberi teljesítményéről, de sokkal inkább szó van 
Isten erejének hatékonyságáról.

S Pál mindezt sokféle testi nyomorúsággal vitte vég-
hez. Sajgóan érezte, vallotta, hogy az isteni kincs törékeny 
cserépedényben van, nehogy szereptévesztésben legyen 
ő, vagy bármelyikünk (2Kor 4,7). Tövist kapott a testébe. 
Folyamatos, vagy visszatérő fájdalmat hordozott. „Emiatt 

„Az apostol tudja, és általa én is 
tudom már, hogy az én erőm és 
Krisztus ereje nehezebben fér meg 
együtt, mint az emberi gyöngeség 
és Krisztus ereje. És ez a második 
»kombináció« a hívő ember igazi 
ereje és dicsekvésének egyetlen 
legitim forrása.”
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háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De 
ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert 
az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben te-
hát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje 
lakozzék bennem” (2Kor 12,8–9).

A bevezetőben erre az isteni válaszra mondtam, hogy 
egyszerre van benne Isten szuverén dicsősége, amelyet 
nem ad senkinek, de abszolút irgalma is azok számára, 
akik nemcsak a tövisek, hanem a kegyelem iránt is érzé-
kenyek. Az apostol tudja, és általa én is tudom már, hogy 
az én erőm és Krisztus ereje nehezebben fér meg együtt, 
mint az emberi gyöngeség és Krisztus ereje. És ez a máso-
dik „kombináció” a hívő ember igazi ereje és dicsekvésé-
nek egyetlen legitim forrása.

Természetesen az elmondottak egészen általánosan és 
egyszerűen, az exegézis legszélesebb és legszabadabb al-
kalmazásában is működnek bennem, és gyakran idézem 
azokat mások számára is. A sokféle teória közül én epi-
lepsziaként nevesítem a tövist. Szinte napi tapasztalásom, 
hogy valami egész jól megy, már kezdem elbízni magam, 
és akkor jön valami nehézség, ami elkeserítene, fölbosz-
szantana, ha nem ugorna be Pál apostol fölismerése „le-
butított” formában, amely azt üzeni: „Hát ez most olyan 
nekem, mint Pál apostolnak az epilepszia.” S mire kimon-
dom, már békében vagyok, mert „helyemre kerülök”, 
erőtlenségemen fölülemelkedik Krisztus ereje, és nem 
mondhatok mást, mint: Soli Deo Gloria. 

Lelkipásztori, sőt egyszerű baráti/emberi beszélgeté-
sekben – nyilván nemcsak a krisztusi misszió összefüg-
gésében, hanem általában is – sok kudarcot, közbejött 



Tövis és Kegyelem!    I 133

nehézséget, nem várt problémát kell meghallgatnom. 
Úgy érzem, hogy ilyenkor nemcsak egy kis mosolyra, de 
mindenek újragondolására, sőt „újragombolására” indít a 
válaszom: „Olyan ez neked, mint Pál apostolnak az epilep-
szia. Nem mehet minden simán, mert elrajzolod magad, el-
téveszted a helyed. Ne szégyelld az erőtlenséged, tökéletlen-
séged, kudarcod, és akkor megérzed Isten erejét, ami lehet, 
hogy másfelé vezet, de az lesz jó neked.” Persze ez sem megy 
mechanikusan, de sokszor átüti a teljes elkeseredettség, düh 
vagy kilátástalanság falát, és tovább tudunk lépni…

Befejezésül szintén az apostoltól idézek: „tehát nem azé, 
aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Is-
tené” (Róm 9,16). Nagyon hasonló igazságot fejez ki ez a 
frappáns ige egy másik kontextusban. Miután személyes 
írásról van szó, hadd idézzem latinul is, mert úgy még 
jobban szeretem: Non est volentis, neque currentis, sed 
miserentis Dei. Pál itt sem csak azt üzeni, hogy az aka-
ratunk és törekvésünk kevésnek találtatik, hanem azt is, 
hogy Isten kegyelme és könyörülete elég. Aki ennek a tu-
datában akar és fut, az jót akar és célba ér, mint ahogy az 
is, aki erőtlenségében ismeri föl az Isten erejét, cum sola 
magna gratia Dei győz.

S mit kívánhatnék másnak és magamnak szebbet, job-
bat, mint ami Pál apostolnak megadatott, hogy az életünk 
alkonyán azt mondhassuk vele együtt: „Ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, 
amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; 
de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva 
várják az ő megjelenését” (2Tim 4,7–8).



I  KOCZÓ PÁL

Az evangélium igazsága
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Ezzel a címmel jelent meg 1981-ben Gerhard Ebeling tol-
lából egy nem szokványos kommentár a Galata levélhez 
(Die Wahrheit des Evangeliums). Ez a magas színvonalú, 
ugyanakkor teológiai előképzettség nélkül is befogadható 
írás adta meg a kezdő lökést ahhoz, hogy Pál apostol emlí-
tett levele legyen számomra az egyik legkedvesebb bibliai 
könyv. Sokat foglalkoztam ezzel a levéllel az elmúlt évtize-
dekben, s egyre több értéke tárult fel előttem. Ezek közül 
mutatok rá néhányra az alábbiakban, remélve, hogy akár 
olyanok is megszeretik, akik most még idegenkednek tőle. 

Pál apostol szenvedélyesen küzd azért, hogy az evangé-
lium tisztán juthasson el az emberekhez. Szenvedélyessé-
gét sajnos gyakran félremagyarázzák, s felróják neki, hogy 
átkozódik (Gal 1,8–9). Mintha türelmetlen, intoleráns 
lenne a másként gondolkodókkal szemben. Az a tény vi-
szont, hogy akár saját magára is kész kiterjeszteni az átkot, 
nyilvánvalóvá teszi, hogy nagyon fontos igazságot kíván 
védelmezni. Mi ez az igazság, amit nem szabad elveszni 
hagyni? Mi az az evangélium, amin kívül nincs más (1,7)? 
Az egyetlen igazi jó hír, evangélium: Isten feltétel nélkül 
szereti az embert, mindenkit kész el- és befogadni. Azo-
kat illeti az apostol átokkal, akik megakadályozzák, hogy 
emberek találkozzanak ezzel a tiszta evangéliummal, akik 
akadályozzák a mindenkit magához hívó Jézus Krisztus-
sal való találkozást. A tiszta evangélium áldást hordozó, 
felszabadító hatású. A „kevert”, a feltételekkel vegyített 
evangélium már nem is jó hír. Megfoszt az evangélium 
áldásától. Erre a különböző korokban más-más formában 
jelentkező veszélyre hívja fel a figyelmet, ettől a veszélytől 
óv az apostol a maga szenvedélyes szavaival.
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Más eszközökkel is védelmezte Pál az evangélium igaz-
ságát. Ragaszkodott ahhoz, hogy görög munkatársától, 
Titusztól senki ne várja el a körülmetélkedést (2,3–5). 
Hajthatatlansága világossá tette, hogy valóban csak egy 
dolog számít: az, amit Isten tett Krisztusban az embe-
rért, minden emberért. Logikusan következik ebből, hogy 
„Krisztusban” megszűnik minden negatív következmény-
nyel járó megkülönböztetés. Nem ér kevesebbet a nő, 
mint a férfi, nem tarthatja többre magát az egyik nép tagja 
egy más néphez tartozónál, leomlanak az embereket egy-
mástól elválasztó korlátok (3,28).

Ez persze, mint a levélből látható, soha nem valósul 
meg könnyen. Még Kéfás/Péter, sőt még a legközelebbi 
munkatárs, Barnabás is könnyen eltéríthető a befogadás 
útjáról (2,11–13). Hogy ingadozó, joggal képmutatónak 
bélyegzett magatartásukkal milyen károkat okozhatnak, 
arra fájdalmasan rávilágít a Német Bibliatársulat kiadásá-
ban megjelent videósorozatnak a Galata levél 2. fejezetére 
épülő, Nehéz közösség című epizódja amely magyarul is 
megjelent. A kirekesztés, a negatív megkülönböztetés új-
bóli megjelenése végzetes csalódást válthat ki az evangéli-
umot korábban lelkesen fogadókból. Úgy érzik, már nincs 
szükségük a Krisztus halálára emlékeztető keresztre.

Csodálatosan szép, egyértelmű kijelentés olvasható az 
5. fejezet elején: „Krisztus szabadságra szabadított meg 
minket” (5,1). Ritkán kap ez kellő hangsúlyt a keresz-
tyén gyülekezetekben. Ugyanakkor arra is figyelmeztet 
az apostol, hogy a szabadság igazi megélése az, ha szere-
tetben szolgálunk egymásnak (5,13). Bármelyik irányba 
könnyű félrecsúszni. Van, aki fél a szabadságtól s a vele 
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járó felelősségtől. Más pedig azt hiszi, az a szabadság, ha a 
szeretetet is kikapcsolhatja magában.

A számomra oly kedves levélnek talán az a leghíresebb 
részlete, ami a Lélek gyümölcseit írja le (5,22–23). Azt ta-
pasztalom, hogy ezt is hajlamos a keresztyén ember rossz 
irányból megközelíteni. Mintha követelményeket adna 
elénk az apostol ebben a két versben. Voltaképpen azon-
ban arról ír Pál, hogy mi jellemzi az embert – mintegy 
természetszerűleg – abban az esetben, ha valóban a Lélek 
vezetése alatt él. Nem nekünk kell tehát az egyes erénye-
ket kifejlesztenünk, megerősítenünk magunkban, hanem 
csupán (?) át kell adnunk magunkat a Lélek vezetésének.

E nélkül a páli levél nélkül sokkal szegényebb lennék 
hívő emberként, de teológusként és lelkészként is.

„A tiszta evangélium áldást hordo-
zó, felszabadító hatású. A »kevert«, 
a feltételekkel vegyített evangélium, 
már nem is jó hír. Megfoszt az evan-
gélium áldásától.”



I  STEINBACH JÓZSEF

Nézzünk fel!
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Olyan, mint a lélegzetvétel: naponta olvasni a Bibliát, el-
csendesedni felette, tanulmányozni az adott igeszakaszt, 
egész nap hordozni. Micsoda öröm, felüdülés, megnyug-
vás, amikor a szövegből kivirágzik az éltető, isteni üze-
net, amely a nap folyamán túlcsordul rajtunk keresztül 
mások felé! Kegyelem, amikor a teljes Bibliát – a nehéz 
részeket is – olvasva felragyog előttünk ugyanaz a krisz-
tusi üzenet, Isten megváltó szeretetének evangéliuma. 
Arról nem is beszélek most, hogy mekkora bővelkedés 
az igehirdetés, az arra való szent, gyötrelmesen örömteli 
készülés, annak átadása. Egyáltalán micsoda méltóság, 
hogy szólhatunk, és nem a magunkét kell szajkóznunk, 
hanem a Biblia egy-egy textusa alapján Isten örök üze-
nete szólal meg a teljes Szentírás összefüggésében: Jé-
zus Krisztus szólal meg, aki „tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz” (Zsid 13,8).

A Bibliához kapcsolódik – közvetlenül és közvetetten 
– életem értelme, öröme, iránya, reménysége; így min-
dent ajándékként élhetek meg, a nehéz időket is. Éppen 
ezért, bármi történik, bármit látok, tapasztalok, bármit 
hallok, olvasok – Urunktól tanult nyitottsággal –, azok-
ról mindig egy-egy bibliai ige és üzenet jut eszembe. 
Sokszor a „történeten”, az életeseményeken keresztül 
nyílik meg a Szentírás.

Vallomásként egy apró, félperces jegyzettel köszöntöm 
a hetvenéves Magyar Bibliatársulatot, hálát adva Urunk-
nak, hogy hűséges sáfárként óvják, védik, gondozzák, 
terjesztik a Könyvek Könyvét.

Sokat kell Balatonalmádiból Budapestre utaznom. A 
fővárosban az ember csak néz maga elé bambán a forgalmi  
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dugóban, és viaskodik a gondjaival a hosszú ácsorgás-
ban. Egy alkalommal hirtelen felnéztem várakozás köz-
ben… Háromnaponta itt autózok el, és nem látom, hogy 
milyen gyönyörűséges házak emelkednek fölém. De 
most felnéztem a gondokba töpörödött bambaságból! A 
Ferenciek terén éppen a Párizsi udvar épülete ragadott 
meg. Soha nem jutott el az értelmemig és a szívemig az 
épület pazar szépsége, pedig annyiszor láttam már testi 
szemekkel. Megdöbbentem, hogy noha tudtam róla, ed-
dig nem vettem észre ezt a csodát. Más tudni valamit, és 
más részesülni abból.

Mi persze ennél feljebb nézhetünk, sokkal feljebb! 
Nézzünk fel az Úrra, a mi feltámadott Urunkra! (vö. Zsid 
12,1–3) Nézzünk fel őrá, hogy ne testben bizakodjunk, 
hanem Krisztus Jézussal dicsekedjünk, és merjünk kár-
nak és szemétnek ítélni mindent, ami nem kedves őneki 
(Fil 3,3–8).

Egyik este emlékezetből le is skicceltem pár vonallal a 
budapesti Párisi udvar épületét, majd a grafika másola-
tát kitettem a szobámba, hogy emlékeztessen: 

„Nézzünk fel őrá, hogy ne testben 
bizakodjunk, hanem Krisztus Jé-
zussal dicsekedjünk, és merjünk 
kárnak és szemétnek ítélni mindent, 
ami nem kedves őneki.”
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– felnézni;
– nem testben bizakodni;
– Krisztussal dicsekedni;
– krisztusi szabadságban viszonyulni mindenhez és 

mindenkihez;
– ebben a krisztusi szabadságban elengedni az Úr által 

megítélt kárt és szemetet, hogy ne mindenféle vacakkal 
legyen tele a kezünk, a szívünk, az életünk;

– és így megragadhassuk az igazi kincseket (Mt 6,20).



I  FEKETE KÁROLY

Jakab apostol levele
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A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1988-ban 
készítettem el az első lelkészképesítő vizsgára írásbeli dol-
gozatomat újszövetségi írásmagyarázatból. Kidolgozásra 
Jakab apostol levelének magyarázatát választottam, ami 
már harmadéves koromtól izgatott. Innentől kezdve gyűj-
tögettem az anyagot és jegyzeteltem hozzá. 

Két dolog járt a fejemben. Az egyik az volt, hogy olyan 
dolgozatot írjak, amit nem a jegyért és a feladat kipipálá-
sáért készítek el, hanem olyan feldolgozás szülessen, amit 
jövendő lelkészi szolgálatom ideje alatt tudok majd hasz-
nosítani. Ezért nemcsak a nyelvi elemzés korrektségére 
törekedtem, hanem a tartalmi magyarázat mélységére is. 
Végtére is mit ér egy kommentár, ha nem ad impulzuso-
kat az igehirdetés elkészítéséhez?!

A másik szempont egy szakmai kérdés volt, ami har-
madéves teológiai hallgató koromtól zavart. Újszövet-
ségi bevezetésből tanultam, hogy a két nagy reformáto-
runknak, Luthernek és Kálvinnak eltérő véleménye volt 
Jakab leveléről. Luther elmarasztaló megállapításokkal 
illette: „szalmalevél”, „hiányzik belőle az evangéliumi 
jelleg”, „mindenképpen erőlteti a cselekedeteket”, „ilyen 
hosszú tanítás közben meg sem emlékezik Krisztus 
szenvedéséről, feltámadásáról és Lelkéről” – pedig a Jn 
15,27 szerint egy tanítvány feladata a Krisztusról való 
bizonyságtétel lenne. Elszomorított ez a megállapítás, 
mert én Jakab levelének minden versét szívesen olvas-
tam, és nem hiányoltam belőle azt, amit Luther felrótt 
a levélnek, s Lutherrel ellentétben, megítélésem szerint, 
Jakab üzenete sohasem versenyzett Pál teológiájával. 
Éppen ezért vigasztaló volt olvasni, hogy Kálvin viszont 
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védelmébe vette Jakab levelét. Apostolinak tartotta, és a 
keresztyén életre vonatkozó megállapításait megszívle-
lendőnek tekintette. Ez bátorított arra, hogy megírjam 
a levél öt fejezetének versről versre menő magyarázatát, 
aminek segítségével segédlelkészi éveim alatt (1988–
1992) a Debrecen-Nagytemplomi gyülekezetben ki tud-
tam próbálni, hogy milyen igehirdetésekben átadni a 
levél üzenetét. Élmény volt egy ívben látni a mások által 
töredezettnek ítélt, de összefüggő kis „értekezésekké” 
egységesülő szakaszokat, amelyek egyesítik a görög és 
zsidó életbölcsességet. Közben pedig nyilvánvalóvá lett, 
hogy a Jézus szavaival kimutatható párhuzamok száma 
igen jelentős. A tovább érlelt kommentárt 1994-ben a 
Kálvin Kiadó is megjelentette.

Nagy hatással volt rám, hogy Jakab halálosan komo-
lyan vette Jézus utolsó szavait, s különösen figyelt Ura 
parancsára: „tegyetek tanítvánnyá…, tanítva őket…” (Mt 
28,19–20). Ő ezért didaktikusan tanított, mégpedig azt, 
amit Krisztus tanított. Az apostol felismerte Jézus élet-
folytatásában, a szó és tett tökéletes egységében a hit és 
cselekedetek szétválaszthatatlanságának analógiáját. Kü-
lönösen érdekes a levél Máté evangéliumával való kapcso-
lata. A Hegyi Beszédben látszik Jézus radikális igénye az 
élet minden területével kapcsolatban, így Jakab monda-
nivalójának legfontosabb kútfejévé lett Jézus intelmeinek 
tárháza. Levelének nagy értéke, hogy szavainak aranyfe-
dezetét Jézus Krisztus igéi adják. Ez volt az a bázis, amely-
ből határozott útmutatásokat és utasításokat nyerhetett 
önmaga számára, és adhatott tovább a keresztyén kortár-
sak hétköznapi életére vonatkozóan.
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Ezt a tartalmat magas szintű, igényes görögséggel adja 
elő. Szókincse gazdag, változatos. Gyakran használ képe-
ket és hasonlatokat, valamint az állítás és ellenvetés, kér-
dés és felelet retorikai formáit (diatribé).

Jakab egyrészt azoknak ír, akik Krisztus világraszóló 
missziói parancsának hűséges végrehajtásával az üdv-
történetet vihetik tovább, akik megáldva a só-, mag-, ko-
vászállapot szolgálati lehetőségeivel életmentők. Másrészt 
olyanokhoz szól, akik a kisebbségi sors minden nehézsé-
gével naponta küszködnek és életveszélyben vannak. Ez 
a kettősség a mindenkori keresztyén lét Janus-arcúsága. 

A szentenciák, a tematikus erkölcsi intéssorozatok la-
zán kapcsolódnak egymáshoz. A szerző vezérszavakkal 
létesít kapcsolatot az egységek között. A levél olykor ke-
ménynek érzett kifejezései is mind Isten megtartani akaró 
szándékából valók, hogy a szétszórtságban élő keresztyé-
nek között legyen lábra állás, eligazodás, megéledés. Nagy 
témáit biztatásként fejti ki, és felhív a megvalósításra: 
Boldog, aki a kísértésben kitart! (1,2–18) Legyetek az igé-
nek cselekvői! (1,19–27) Ne legyetek személyválogatók! 
(2,1–13) Tettekben mutatkozzon meg hitetek! (2,14–26) 
Óvakodjatok a nyelv bűneitől! (3,1–12) Törekedjetek iga-
zi bölcsességre! (3,13–18) Legyetek alázatosak! (4,1–10) 

„Nagy hatással volt rám, hogy Ja-
kab halálosan komolyan vette Jézus 
utolsó szavait, s különösen figyelt 
Ura parancsára: »tegyetek tanít-
vánnyá…, tanítva őket…«” 
(Mt 28,19–20)
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Óvakodjatok a rágalmazástól! (4,11–12) Ne legyetek el-
bizakodottak! (4,13–17) Lesz számadás! (5,1–6) Legyetek 
türelemmel, az Úr közel! (5,7–12) Imádkozzatok! Mentsé-
tek meg a tévelygőket! (5,13–20)

Két üzenet különösen kiemelkedik a levélből, ami szá-
momra is fontos eligazítás:

Egy könyvben sem beszélnek olyan lendülettel a szociális 
állapotokról és a szociális egyenlőtlenségekről, egy könyv 
szerzői sincsenek olyan égetően tudatában annak, hogy 
milyen iszonyatos áthágása ez Isten törvényének és az isteni 
akaratnak, egy könyv sem hatott erősebben, mint a Biblia, 
társadalmi tekintetben, amely mint olyat, nem kárhoztat-
ja ugyan a gazdagságot, de nyomatékosan hangsúlyozza a 
gazdagsággal járó felelősséget, és nyomatékosan utal a ve-
szélyekre is, amelyeknek mindenki ki van téve, aki földi ja-
vakkal túlságosan bőven meg van áldva. (W. Barclay)

Ezt a vonást a Jakab levele is erősíti, mert radikálisan 
védelmezi a szegényeket. Hevesen polemizál a gazdagok-
kal, gyülekezeten belül és kívül. 

Felmutatja azt is, hogy a puszta hit ugyanúgy nem ér 
semmit, mint a csak üres szavakban kifejezett felebaráti 
szeretet. A szájhit, a szokáshit nem más, mint gyakorlati 
hitetlenség, ami keresztezi Isten üdvtervét. A cselekedetek 
és a hit nem rivalizálnak egymással, hanem egy és ugyan-
azon esemény két oldala. Naprakész hit kell, ami azt jelen-
ti: érzékenyek vagyunk az isteni és emberi jelzések, vára-
kozások, hiányok iránt. Az éberen őrködő keresztyén élet 
hittel Isten felé fordul, jó cselekedeteivel pedig a világ felé.

Hálás vagyok Istennek, hogy megajándékozott Jakab 
levelének üzeneteivel!



GYŐRI KORNÉL  I

„Bibliám…”
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„Bibliám, Bibliám, nem mondok le én rólad, Bibliám, Bib-
liám, téged el nem hagylak!” – harsogtuk az éneket mi, a 
háború utáni első újpesti baptista kisfiú-kör szépremé-
nyű tagjai. Hangunkon átsütő örömünk betöltötte má-
sodik otthonunkat, az imaház bibliaköri helyiséggé föl-
magasztalt szűk padlásszobáját. Nem számított a szerény 
környezet, még csak nem is sejtettük, hogy egy ránk ter-
peszkedni készülő diktatúra fenyegető árnyékában élünk. 
Boldogok voltunk.

Több mint hét évtized múlt el azóta. Miért maradt meg 
ily élesen bennem ez az emlék? Talán azért, mert akkortájt 
tudatosodott bennem, hogy mit is jelent nekem a Biblia. 
Minden más szónál jobban csak egyetlen kifejezés illett e 
vonzalmamra: szeretem. Kedves játékaimat, vagy May Ká-
roly rongyosra olvasott indiánkönyveit tárgyakhoz illően 
kedveltem. A Bibliát azonban a szívemhez közel álló sze-
mélyekhez fűződő érzülettel szerettem. Mint a szüleimet 
vagy az édestestvéreimet.

Az ige iránti személyes szeretetem létrejöttét elősegítette 
környezetem szóhasználata is. Ritkán hallottam bárkitől 
is így: „Azt olvastam a Bibliában”. Gyülekezetünk bizony-
ságtevői rendszerint úgy hivatkoztak a Szentírásra, mint 
ahogy egy személyre szokás: „Azt mondja…”, vagy: „Ezt 
tanítja a Biblia.” Még az ősi vasárnapi iskolai ének is ezt 
a szóhasználatot követte: „Jézus szeret engemet, a Biblia 
mondja ezt.”

A rómaiak azt vallották, hogy az ismeretlen nem kelt vá-
gyakozást. Nos, az én zsenge bibliaszeretetem erősödését is 
a Szentírás mind jobb megismerésének köszönhettem. E 
folyamat fölgyorsulását egy kínos esemény indította el.
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Történt egyszer, hogy Haraszti Sándor, kétszeres dok-
tor lelkészünk magasröptű és hosszú prédikációjának 
hallgatásába belefáradva, padtárs barátommal önfeled-
ten sustorogni kezdtünk. Prédikátorunk ekkor beszédét 
megszakítva jó hangosan, név szerint fölszólított minket 
rendbontásunk abbahagyására. Az istentisztelet végén 
megszégyenülten kullogtunk ki az imaházudvarra. Ott 
Lőrik József, vasárnapi iskolánk szelíd és bölcs főtanítója 
félrevont bennünket: „Mutatok nektek valamit, hogy mit 
tehettek máskor, ha netán elfáraszt titeket a felnőtteknek 
szánt prédikáció, anélkül, hogy bárkit megzavarnátok.” És 
akkor rögvest rávezetett minket a Károli-biblia igeversei 
alá nyomott apró betűs kereszthivatkozások használatára.

Tizenhárom évesen egy csodálatos világ nyílt meg előt-
tem. Az addig figyelemre sem méltatott utalások elve-
zettek a Szentírás egyik helyéről a másikra, aztán onnan 
megint tovább. Hol összefüggéseket, párhuzamokat fe-
dezhettem így fel, máskor látszólagos ellentmondásokat. 
Az addig rövidebb-hosszabb szövegrészek laza halmazá-
nak érzékelt Biblia, e módszert alkalmazva, a Szentlélek 
által csodálatosan megszerkesztett egészként tudatosodott 

„...a Biblia lett a legmegbízhatóbb 
barátommá, aki által az élő Isten 
szól hozzám: megismerteti szerete-
tét, tanít, meggyőz, helyreállít, az 
igazságosságban nevel, s mindezt 
azért teszi, hogy tökéletes és min-
den jó munkára felkészített gyer-
mekévé legyek.”
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bennem serdülő éveim során. Sőt mi több, a Biblia lett a 
legmegbízhatóbb barátommá, aki által az élő Isten szól 
hozzám: megismerteti szeretetét, tanít, meggyőz, helyre-
állít, az igazságosságban nevel, s mindezt azért teszi, hogy 
tökéletes és minden jó munkára felkészített gyermekévé 
legyek (vö. 2Tim 3,16–17).

Később, már hittudományi tanulmányaimmal párhu-
zamosan olyan ismeretekkel is szembesültem, amelyek 
akár hitemet is kikezdhették volna, ha nem jön létre elő-
zetesen a Bibliához fűződő személyes kötődésem. Mivel 
korábban gyümölcsöző volt a Szentírás iránti feltétlen bi-
zalmam, semmi okát nem láttam annak, hogy ezt egy-egy 
tetszetősnek tűnő ellenvélemény miatt föladjam.

Szemináriumunk tanárai tudásukon túl a Biblia irán-
ti személyes ragaszkodásukkal is erősítették bennünk a 
Könyvek Könyvének feltétlen megbízhatóságába vetett 
hitünket. Példájuk Istentől küldött csoda-útravaló volt né-
künk, akik arra rendeltettünk, hogy bő három évtizeden 
át erőnk feletti küzdelemre kényszerítő ideológiai ellen-
szélben végezzük lelki szolgálatunkat (vö. 1Kir 19,1–8).

Segített-e rajtam a Bibliám? Szinte mindennapos tapasz-
talatom, hogy miként javítja meg az emberek, a dolgok és 
az események által kiváltott gondolataimat, indulataimat 
és érzéseimet. Ám ennél sokkal fontosabb magatartásom-
ra gyakorolt befolyása, az, ahogy Isten és az emberek előtt 
botránkozás nélküli életre ösztökél. Hálás vagyok Istennek 
azért, hogy igéje által eligazított életem nagy döntései so-
rán. Ezt tette velem prédikátori szolgálatom kezdeteinél is.

1961-ben, a Teológiai Szeminárium elvégzése után né-
hány héttel, a kommunista hatóságok politikai okból 
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„örök re” bevonták frissen megszerzett lelkészigazolványo-
mat. Az első sokkból föléledve belekapaszkodtam az ígéret-
be: „megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívá-
sa” (Róm 11,29), tehát az én elhívásom is. E reménységgel 
szívemben, kenyérkereső munkám mellett – mivel lelkész-
ként nem tehettem – laikus igeszólóként vállaltam alkalmi 
helyettesítéseket az ország kis- és szórványgyülekezeteiben.

Így jutottam el az akkor még szerény méretű, pásztor 
nélküli szegedi gyülekezetbe, amelynek érdeklődése ha-
marosan felém fordult. Ám a hivatalos szolgálatkezdé-
semre irányuló próbálkozások mindegyike betonfalba 
ütközött. Elcsüggedtem, mert úgy véltem, hogy félreértet-
tem a vezetést. Ezért, hogy elbúcsúzzam, leutaztam Sze-
gedre, egy illegális ifjúsági találkozóra. Ott az imaterembe 
belépők egy-egy igés kártyát kaptak kézbe. Az enyémen 
ez állt: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled 
vagyok, és (…) nekem sok népem van ebben a városban” 
(ApCsel 18,9–10). Megrendültem, mert ezzel kétségbe-
vonhatatlan isteni üzenetet kaptam szegedi szolgálat-
ra rendelésemről. Ezt igazolta a folytatás is: néhány nap 
múlva ismét kezemben volt a lelkészigazolványom. Aztán 
bő tizenhárom éven át prédikálhattam az Úr Jézus szaba-
dításáról a hétfiliás szegedi körzetben, ezalatt a taglétszám 
megduplázódott, és fölépült egy szép imaház.

Bizonyságtételem végén visszatérek a kezdő sorokban 
már idézett énekhez. Amit akkor társaimmal a jövőről 
mit sem tudva harsogtam, most csak halkan dúdolom, ám 
egy változatos élet sok hittapasztalatával meggazdagodva: 
„Bibliám, Bibliám, nem mondok le én rólad, Bibliám, Bib-
liám, téged el nem hagylak!”



I  MAROSI NAGY LAJOS

Egy bibliai könyvjelző 
máig ható üzenete
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Emlékeim között kutatva egy bibliai könyvjelző képe 
elevenedik meg. Még kamaszkoromból sejlik fel ez a kis 
színes lap. Akkoriban egy kis Bibliám volt, a Brit és Kül-
földi Bibliatársulat kiadványa, címlapján a felirattal: Új 
Testamentom és a Zsoltárok. Ez volt az első saját Bibliám, 
abban őrizgettem ezt a képet. Talán a vasárnapi iskolá-
ban kaphattam a kis bibliajelzőt, amelyen egy ifjú matróz 
állt egy hajó kormánykerekénél. Tekintete a messzeséget 
kémlelte, és arcáról magabiztosság sugárzott. Az ifjú mö-
gött pedig halványan ábrázolva Jézus szeretetteljes alakja 
látszott. Sokszor nézegettem ezt a képet, élénken bevéső-
dött az emlékezetembe. Arra tanított, bízzam életemet Jé-
zusra, ha ő vezet, nem fut zátonyra az életem hajója.

Akkoriban gyülekezetünk énekkara többször is énekelt 
egy éneket, amely arra biztatott: „Vedd Krisztust hithajód-
ba be!”, majd így szólt tovább az ének szövege: „hajózzál 
bátran, és el-el minden aggodalommal”. Növekedett a hi-
tem, és rögzült a tanítás: Jézussal biztonságban lehet az 
életem. Egy életre szóló üzenet volt a kis Biblia színes kis 
könyvjelzőjén. 

Évtizedekkel később egy igehirdetésre készülve találtam 
rá a következő mondatra: „A Szentírás némely kijelenté-
se olyan, mint a tündöklő égboltnak egy-egy csillagképe, 
amelynek segítségével a hajós mindenkor megtalálja a 
helyes irányt.” Számomra a Biblia szava azóta is mérvadó 
iránytű, nehézségek és örömök között egyaránt keresem 
az ige üzenetét.

Megtisztelő számomra, hogy immár tizenöt éve a Ma-
gyar Bibliatársulat kuratóriumában képviselhetem a bap-
tistákat. Egyáltalán, érdemtelennek érzem magam, hogy 
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a magyar nyelvű Biblia ügyében bármit is tegyek. Igaz, 
minden szolgálatra így kell tekintenem, de ezt különös-
képpen az Istennek való közvetlen szolgálatként élem 
meg. Azt a felhatalmazást, hogy Isten szavának továbbí-
tásában bármit is végezhetek, különleges rangnak érzem, 
amely persze kegyelem, és ebben a felavatásomkor kapott 
vezérigémet látom megvalósulni, azt a jánosi igét, hogy a 
neki szolgálókat „megbecsüli az Atya”.

Különös élményként tartom számon a 2008-ban meg-
ünnepelt Biblia évét. Az év egyik felejthetetlen eseménye 
volt, amikor három napon át a Biblia bűvkörében élhet-
tünk reggeltől estig az esztergomi Várhegyen. Ott szállhat-
tam meg, ott étkeztem testileg és lelkileg. Ott, a „magyar 
Sionon” rendezték meg ugyanis azt a Biblikus Szimpóziu-
mot, ahol nagyszerű előadások, bibliatanulmányok hang-
zottak el. A különböző teológiát valló egyházi küldöttek 
között nyoma sem volt az ellentéteknek, a Biblia szelleme 
biztosította a szeretetteljes légkört. Az ökumené szebbik 
oldala mutatkozott meg abban is, hogy baptista presbiter 
létemre élő adásban nyilatkozhattam a Mária Rádióban 
egy református teológiai professzor és egy katolikus szer-
zetes pap társaságában. Azt gondolom, hogy ezt a nyitott-
ságot csak értékelni lehet.

„A különböző teológiát valló egyházi 
küldöttek között nyoma sem volt az 
ellentéteknek, a Biblia szelleme biz-
tosította a szeretetteljes légkört.”
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Lehetőségem volt az év folyamán bibliakiállítást és ün-
nepséget is szervezni, és képviselni a Bibliatársulatot más 
keresztyén közösségekben is. Előadást tarthattam a Bib-
liáról és a bibliaterjesztés szolgálatáról. Személyes isme-
retséget köthettem a Bibliatársulatok Világszövetségének 
főtitkárával, és eredetiben láthattam olyan bibliai erek-
lyéket, amelyeket civilként nemigen közelíthettem volna 
meg. Sőt, egy volt lelkipásztorom Bibliáról szóló köny-
vének kiadásában mint lektor és szerkesztő végezhettem 
felelősségteljes munkát, és persze számos újságcikkben 
adhattam hírt a Biblia éve eseményeiről.

Szívemben különös hála van Isten iránt, hogy méltat-
lanságom ellenére beleengedett ebbe a szolgálatba. Nem 
féltette tőlem az ő megszentelt területét. Mindez arra buz-
dít, hogy ezután legyen még nagyobb gondom az Írás ol-
vasására és annak megtartására.

Hogy ki az a bibliai személy, aki nagy hatással volt rám 
az életem során? A mi Urunk Jézus Krisztus az, aki az én 
személyes Megváltóm. Ő áll mögöttem, amint életem kor-
mánykerekét forgatom, és mutatja a helyes irányt. Bárcsak 
mindig mindenben követhetném az ő szavát!



I  LŐRINCZ ZOLTÁN

A Biblia és 
a képzőművészet
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Művészettörténeti kutatásaim jelentős területe a Biblia, a 
vallás és a képzőművészetek kapcsolata. Két kiadványt ezen 
alkalomból külön szeretnék kiemelni: A Biblia a magyar fes-
tészetben és a Jézus példázatai a magyar festészetben címűt. 
Ez utóbbihoz a Bibliamúzeumban egy kiállítás is kapcso-
lódott. Az utóbbi időben hazánkban is nagyobb figyelmet 
szenteltek a művészettörténeti kutatás – talán fogalmaz-
hatunk így – mostohagyermekének. Több szempontból is 
izgalmas téma ez, hiszen a kutatásnak is megvan a maga 
történetisége, másfelől korunk „képdiktatúrája” kényszeríti 
a kutatókat a probléma elméleti végiggondolására is. Sze-
mélyes vallomás helyett egy ilyen témájú cikkel tisztelgek a 
hetvenéves Magyar Bibliatársulat tevékenysége előtt.

Egy neves francia kutató, Pierre Bourdieu frappánsan fo-
galmaz: „Amit látunk, elrejti azt, amit nem látunk: a meg-
konstruált látvány eltakarja konstruálásának társadalmi 
feltételeit.” Egy általánosan jelentkező kultúrpesszimista 
álláspont szerint a vizuális kultúra és média – megany-
nyi megjelenési formájával – a „médiarab” szerepét osztja 
korunk befogadó közösségére. A történelem folyamán a 
vallások bevonták gyakorlatukba a művészeteket, s művé-
szeti alkotások így válhattak teológiai gondolatok, kifeje-
zések tárgyaivá. Elmosódtak a határok a képzőművészet 
mint a vizuális kultúra egyik megnyilvánulása, illetve a 
mögötte álló eszmeiség között. Ez a sajátos viszony vezet 
a vallás- és egyháztörténetben a művészetek körüli viták-
hoz, képek készítéséhez és imádásához, valamint a képek 
radikális elvetéséhez, a képromboláshoz.

A magyar irodalom történetének első kötete a következő-
ket írja a hazai reformációval kapcsolatban: „A reformáció 
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győzelme nemcsak véget vetett egy csapásra a középkor 
végi egyházi vallásos művészet kivirágzásának, hanem 
pusztította is a múlt értékeit. Purifikáló tendenciája követ-
keztében száműzni igyekezett az egyházi életből mindent 
– pompát, építményt, képeket, szobrot, oltárt, díszruhát, 
orgonát, harangot –, amit az evangéliumi egyszerűséggel 
összeférhetetlennek érzett.” Bobrovszky Ida a 16. századi 
magyar református zsinatok képzőművészetre vonatkozó 
határozatainak tanulmányozása kapcsán az alábbi ered-
ményre jut: „talán levonhatjuk azt a nem túl merész kö-
vetkeztetést, hogy ők maguk is szükségesnek látták hang-
súlyozni, művészetellenességük nem általános, csupán 
megadott célra irányul”. Marosi Ernő a magyar reformá-
tus templomok művészettörténeti áttekintésének kapcsán 
továbbmegy, és a következőket állapítja meg: „A protes-
táns templomok sokasága és története nem művészetel-
lenességről, hanem a művészetnek a templomban betöl-
tött helyére vonatkozó következetes álláspontról, illetve 
a templomi és a profán művészet igen világos megkülön-
böztetéséről tanúskodik.” Az ún. Debreceni Alkotmányo-
zó Zsinat (1567) éppen erre a különbségtételre alapozva 
mondja ki egészen világosan, hogy: „A művészek által pol-
gári haszonra készített világi képeket helybenhagyjuk.” A 
hazai protestantizmus művészettel kapcsolatos tanítását is 
a Biblia határozza meg (sola Scriptura), majd a hitvallások, 
illetve a reformátorok tanításai.

A reformáció ugyanakkor tanításában az ókeresztyén 
hagyományhoz tért vissza, és a reformátorok szívesen 
utaltak az ókeresztyén szerzőkre. A keresztyének üldöz-
tetésének kezdetén, amikor a hitvallók a hal szimbólumát 
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lerajzolták, nemcsak az első hitvallást fogalmazták meg, 
hanem ezzel a képiség, illetve a keresztyén művészet szü-
letésének a tanúivá is válhattak.

A kiábrázolhatóság körüli konfliktusok az Újszövetség 
korában, az első században is fel-fellángoltak. A kiábrázo-
lásnak a második parancsolatban (2Móz, 20,4–5) megfo-
galmazott tilalma miatt is magától értetődik, hogy a zsidó 
monoteizmus istenfogalma és spiritualizmusa szemben állt 
az antikvitás politeista vallásával és kultuszával. Az újszö-
vetségi korban még túl közeliek voltak a bálványok és a bál-
ványimádás elleni, meg-megújuló harcok. Szimptomatikus 
jelenségként említhetjük az efezusi ötvösök zavargását az 
ApCsel 19,23–40 története alapján. Pál apostol az athéni 
Areopágoszon (ApCsel 17,16–34) elmondott prédikációjá-
ban olyan Istenről beszél, aki „nem lakik emberkéz alkot-
ta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára…” 
(24–25). Ebből adódóan „nem szabad azt hinnünk, hogy 
aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotás-
hoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség” (29). 

„A reformáció ... hagyományhoz tért 
vissza, és a reformátorok szívesen 
utaltak az ókeresztyén szerzőkre. 
A keresztyének üldöztetésének 
kezdetén, amikor a hitvallók a hal 
szimbólumát lerajzolták, nemcsak 
az első hitvallást fogalmazták meg, 
hanem ezzel a képiség, illetve a 
keresztyén művészet születésének a 
tanúivá is válhattak.”
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Efezusi tanításában Pál apostol azt mondja, hogy „amiket 
emberkéz alkot, azok nem istenek” (ApCsel 19,26). Ezzel 
érzékelteti azt a feszültséget, amely a késő antik Artemisz-
kultusz és a hozzá kapcsolódó „ars mechanica”, illetve a 
születendő keresztyénség művészetfelfogása között állt 
fenn. Az általa kultikusnak tartott „pogány” művészet és 
a hit parancsolata közötti ambivalens viszonyt jól jelzi az 
efezusi esemény. Érzékelhető a feszültség a művészetekre is 
vonatkozó s kötelező második parancsolat, valamint az ős-
keresztyének által megismert, késő antik alkotások között.

Ez a feszültség késztette az őskeresztyén művészetet a 
sematikus, elnagyolt ábrázolásra. Jól megfigyelhető, ho-
gyan válik fontosabbá az eszmei mondanivaló, mint a 
kor formavilága. Ez a különös fejlődés két irányba mutat. 
Egyfelől gazdag jelképrendszer, például az üdvtörténet 
jelképeinek kialakulásához vezet. Másfelől a bibliai tör-
ténetek képi megjelenítését eredményezi. Az ókeresztyén 
művészet festményei, mozaikjai és domborművei még 
nem szentképek, hanem a Nagy Gergely-i (6. sz.) termi-
nológia értelmében a tanítás eszközei: Biblia Pauperum 
(Szegények Bibliája), Biblia Laicorum (Laikusok Bibliája), 
azaz bibliai képeskönyv, bibliai történetek és események 
vizuális ábrázolásai. „Ami az olvasni tudóknak az írás, a 
tanulatlan szemlélőnek ugyanaz a festészet, hogy azok, 
akik a betűket nem ismerik, legalább a falakon nézelődve 
olvassák azt, amit a kódexben nem tudnak elolvasni.”

Krisztus emberi és isteni voltának teológiai vitáiban fel-
merült Jézus kiábrázolhatóságának és ezzel összefüggés-
ben az Atya megjelenítésének kérdése. „Istent soha sen-
ki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, 



A Biblia és a képzőművészet    I 161

az jelentette ki őt” (Jn 1,18). Ez a korabeli gondolkodók 
számára mást nem jelent, mint azt, hogy így a Fiú képé-
ben – mivel emberi formát vett fel – az Atya is ábrázol-
ható. Másképpen fogalmazva: a transzcendens, láthatatlan 
Isten, aki invisibilis (láthatatlan), incorporeus (testetlen), 
incomprehensibilis (emberi értelemmel fel nem fogható), 
kijelentette magát Fiában, Jézus Krisztusban, amikor em-
berré lett. Az antik antropomorf elképzelés és a születendő 
keresztyénség istenfogalmának küzdelmében alapozód-
nak meg azok az érvek és vélemények, amelyeket a képző-
művészet egyházi bevonásának igazolására felhasználtak.

A reformáció számára az óegyház tanítása döntő je-
lentőséggel bírt. Állásfoglalásaikat a reformátorok ala-
posan tanulmányozták és dogmatikai munkásságukba 
beépítették. Fontosnak tartották – ha csak részben is – a 
művészetre vonatkozó gondolataikat számba venni. A 
honi evangélikusság szemléletét alapvetően két tényező 
határozta meg. Egyfelől Luther bibliai alapokon nyugvó 
művészetszemlélete, másfelől pedig a németországi evan-
gélikus egyház előkép-mintakép szerepe. A reformátor 
jól látta, hogy a képkultusz nem a műalkotások létére 
vagy nemlétére vezethető vissza, hanem a keresztyénség 
ige- és istenismeretének a torzultságára. ,,Ha a közönsé-
ges ember megtudja, hogy a kép behelyezése [tudniillik a 
templomba] nem istentiszteleti dolog [azaz érdemszerző 
jó cselekedet Isten előtt], bizony magától felhagy azzal, 
(…) és csak kedvből, díszesség okáért rakatja a falakra 
vagy használja föl másként, amiben nincsen bűn (…), 
mert ha az a szívekből kiirtatik, akkor semmi kárt nem 
tesz a szemeknek” – mondja Luther. S itt van az alapvető 
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és szembeötlő különbség az evangélikus és református 
művészetszemlélet között. A lutheri álláspont alapján az 
evangélikus egyház megtartott egy oltárt, oltárépítményt, 
míg a radikálisabb irányzat, a kálvini minden, a kultusszal 
és tisztelettel kapcsolatos műalkotást száműzött a temp-
lomból. Sokat elárul a strasbourgi művészek 1525-ben 
megfogalmazott kérvénye a város elöljáróságához, mivel 
a megcsappant megrendelések miatt munka nélkül ma-
radtak, hiszen „Isten Igéje folytán a képek iránti tisztelet 
jelentősen megcsappant”. Idősebb Lucas Cranach witten-
bergi predelláján (városi templom, főoltár, 1547) Luther 
mint a gyülekezet prédikátora a templom közepén, a hí-
vek előtt álló feszületre mutat és arról beszél. Az igehir-
detés központi mondanivalója a megfeszített Megváltó, 
azaz a feszület a prédikáció igéjének képi jele is. A kép így 
alárendelt szerepet kap a szóval és írással szemben. A kép 
egyfajta szövegként olvasható didaktikus ábrázolás, amely 
a szótól kölcsönzi tekintélyét.

A svájci reformáció radikálisabb magatartását dokumen-
tálja egy bronztábla, amely 1798-ig a genfi városháza falán 
volt olvasható, majd 1835-ben a székesegyházban (St. Pi-
erre Cathédrale) állították fel. „Miután 1535-ben megdőlt 
a római Antikrisztus zsarnoksága, s babonáit megtagadván 

„Az újszövetségi korban még túl 
közeliek voltak a bálványok és a 
bálványimádás elleni, meg-megúju-
ló harcok.”
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visszaállítottuk Krisztus szentséges vallásának tisztaságát, 
egyházát Isten egyedülálló jótéteménye révén jobb rendbe 
helyeztük, a város pedig, ellenségeit megfutamítván és el-
űzvén, igen jeles csoda által visszanyerte szabadságát; ezen 
emlékművet Genf szenátusa és népe állította és emeltette 
e helyre örök emlékezetül, hogy az utódok számára Isten 
iránti háláját tanúsítsa.” A felirat arra utal, amikor Genfben 
1535. augusztus 8-án a helyi reformáció csúcspontjaként 
demonstratíve képrombolásban kulmináltak az események. 
A képi emlékeknek az írással történő felváltása létrehozta 
így „a szó ikonját”, és ezzel a manifesztummal, a „külsődle-
ges kép”-pel szemben a várost és annak közösségét kötelező 
érvénnyel Isten igéjéhez kötötte. Kálvin, Luthertől eltérően, 
Dogmatikájában (Institutio Christianae Religionis, 1536–
1559) a szellem és az anyag dualizmusában – Istent megje-
lenítő képek tisztelete és azok puszta készítése – semmiféle 
kivételt nem tart megengedhetőnek. A svájci reformátor 
számára három kérdés merül fel: Isten ábrázolhatóságának 
problémája, a képkultusz (latreia és duleia is) és a művészet 
funkciójának tisztázása. Álláspontját így összegezte:

Ám mivel a szobrászat és festészet Isten adományai, 
ezért csak tiszta és legitim használat [purum et legitimum 
usum] után kiáltanak, hogy… vissza ne éljünk azzal, amit 
Isten nekünk ajándékozott. Úgy hisszük, bűnös dolog Is-
tent látható alakban ábrázolni, hiszen Ő ezt megtiltotta 
nekünk, s nem tehetjük meg ezt az Ő dicsőségének ki-
sebbítése nélkül… Ilyenformán csupán azt festhetjük és 
faraghatjuk meg, amire szemünk képes [capaces]: Isten 
fenségét pedig, amely látásunk határait messze felülmúl-
ja, nem szabad illetlen formákkal beszennyeznünk.
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A reformáció szemlélete tehát határozottan szeretné el-
különíteni a művészet szerepét a templomban és a privát 
szférában. A Debreceni Alkotmányozó Zsinat határoza-
taiban erre világos és egyértelmű utalást tesz, amit koráb-
ban már idéztünk.

A katolikus egyházon belül is megtörténik ez a különb-
ségtétel, elég korán, amikor 1582-ben a tridenti (trienti) 
zsinat tanításán állva Gabriele Paleotti bolognai érsek 
Diskurzus a szent és profán képekről (Discorso intomo 
alle imagine sacre e profane) című munkájában különbsé-
get tesz a mindennapos használatból kivont és a kultusz-
ba bevont szentkép (imagini sacre), valamint a profán kép 
(imagini profane) között. Paleotti a szakrális vagy kultikus 
képet azon az alapon különbözteti meg a profántól, hogy 
az előbbi a dolgok régi állapotát mutatja be egy új kor-
szakban, s ez önmagában véve is igazolja a képek kultu-
szát. Az érsek úgy gondolja, hogy még a láthatatlan lénye-
ket is meg lehet jeleníteni, attól függően, hogyan jelentek 
meg a Szentírásban az emberi érzékek számára. A szerző 
egyformán távol tartja magát a pogány antikvitástól és az 
evangélikusok művészetszemléletétől. A képkultuszt ille-
tően ragaszkodik a régi megkülönböztetéshez – imádat 
(latreia), hódolat (hyperdulia) és tisztelet (dulia) –, ami el-
len Kálvin olyan hevesen hadakozik. Paleottit azért is tar-
tottuk fontosnak idézni, mert jelzi, hogy a Tridentinum 
25. ülésén (1563) a szentek és a képek tiszteletéről ho-
zott határozata után, 1582-ben a bíboros – a reformáció 
kérdésfelvetéseire is reagálva – a képek használatát nagy 
exegetikai alapossággal és történeti részletezéssel próbálta 
megindokolni.



KARASSZON ISTVÁN  I

A Biblia: az Élet Könyve
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Számomra több értelemben is. Hiszen gyermekkorom óta 
olvasom – sőt, mielőtt olvasni tudtam volna, hallottam, 
hallgattam több részét, s ezek egészen mélyen benne ül-
nek emlékezetemben. S amíg a könyvet kezemben tudom 
tartani, minden bizonnyal így is lesz. Több szempontból 
is az életemet teszi ki a Biblia: olvasom, tanulmányozom, 
a liturgiában éppúgy használom, mint magánbeszélgetés-
ben, sőt (ha szabad ilyet mondani) puszta érdeklődésből 
is olvasom, és lépten-nyomon emlékezetembe idézem, 
amikor az európai kultúra különböző alkotásait élvezem. 
Viszont nemcsak így, fizikai valóságában az Élet Köny-
ve számomra a Biblia, hanem tartalmilag is: a Szentírást 
olvasva értem meg Jézus Krisztus üzenetét, s találkozom 
olyan emberekkel is a régmúltból, akiket ez az üzenet és 
ez a hit vezetett. Próbálok ebből a tartalomból tanulni, 
elfogadom (nem is ritkán) szemrehányásukat, igyekszem 
jobbra törekedni és Isten igazságát megérteni (vö. 2Tim 
3,16). Bár a tökéletességet nem értem el, s lehet, hogy 
soha nem fogom, de az út maga számomra az igazság és 
az élet – Jézus Krisztus útja (Jn 14,6). A Bibliát olvasva 
úgy érzem: az életet kaptam meg bőségesen (vö. Jn 10,10). 
S ha találkozom valakivel, aki őszinte szívvel érdeklődik a 
Biblia tartalma iránt (Istennek legyen hála: ez nem ritka!), 
akkor mindig jobban érzem magam.

Meg lehet kérdezni: melyik Bibliát szeretem? Érdekes 
kérdés – ha történelmi távlatokban nézem. Egy 17. századi 
erdélyi zsinat előírja, hogy minden református lelkésznek 
legyen saját Bibliája – ezek szerint nem volt? Vajon miért 
nem? Fejből tudta az egészet? A Brit Bibliatársulatot azzal 
a céllal alapították a 19. század elején, hogy minden brit 
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háztartásban legyen egy Biblia, ami akkor egyáltalán nem 
volt általános. Ezzel szemben én nem tudom megmonda-
ni, hogy hány Bibliám van. Közülük természetesen a leg-
kedvesebbek azok, amelyeket még szüleimtől örököltem. 
Úgy érzem, az idő előrehaladtával, a kör egyre csak bővül: 
van olyan Biblia, amelyet rongyosra olvastak, amit az ol-
vasó kézírásával látott el (bár én ezt személy szerint nem 
szeretem), vagy van olyan, amit féltve őriztek, van egyszerű 
kiállítású, olcsó Biblia, s van képes, vagy arany élmetszéssel 
díszített példány – mindegyik kedves, és mindegyik a maga 
történetével együtt kedves. Mert a Biblia nemcsak az én éle-
tem könyve, hanem az Élet Könyve – más életéé is.

Melyik fordítást szeretem leginkább? – kérdezhetik. 
Nyilván koromból következik, hogy én is a revideált 
(1908-ból származó) Károli-fordítással nőttem fel; az 
aranymondásokat is innen tanultam, és sokszor ez jut 
az eszembe, ha egy igehelyet ki kell keresni. Mára per-
sze „tudathasadásos” a helyzet, hiszen ez már keveredik 
az új fordítással, sőt igen gyakran a kettő együtt jelent-
kezik. Nem lehet azonban elhallgatni azt az örömöt, ami 
a vizsolyi biblia hasonmás kiadásának forgatásakor, vagy 
a régebbi Károli-revíziók olvasásakor jelentkezik, hiszen 
segítségükkel bejárhatom ugyanazt az utat, amit eleink. 

„Mert a Biblia nemcsak az én éle-
tem könyve, hanem az Élet Könyve 
– más életéé is.”
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Személy szerint mindig óriási élmény számomra, amikor 
ezeket összehasonlíthatom az eredeti szöveggel; az eredeti 
olvasásának élményéről nem tudnék lemondani! Milyen 
jó is lenne, ha egyszer hallhatnám, hogyan mondta Ézsa-
iás azt, amit ma csak leírva látok! Persze ugyanez áll a 
fordításokra is; el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy 
vajon latin kiejtésemet hogyan igazítaná ki Hieronymus, 
a Vulgata fordítója. Lehet, hogy egy fordításhoz érzelmi-
leg is viszonyuljon valaki? Talán igen – én magam sokra 
értékelem Luther fordítását (ez a leginkább elterjedt né-
met nyelvterületen), de jobban szeretem a Zürcher Bibelt 
(Zwingli fordítását). Talán svájci tanulmányaim miatt…

Koromra tekintettel talán megkérdezné valaki: szeret-
ném-e, hogy a Bibliával együtt temessenek el? A válasz 
egyértelműen: nem! Nem a Bibliában hiszek; Jézus Krisz-
tusban hiszek, a földi életem után vele szeretnék együtt 
lenni. Bibliára addig lesz szükségem, amíg ebben a test-
ben élek; a színről színre látás világában nem lesz szükség 
se templomra, se Bibliára. Ha valamit kívánhatok (nem 
tudom, megtehetem-e), akkor inkább azt szeretném, ha 
a Biblia itt maradna, valakinek a kezében, aki éppoly örö-
met érez az olvasásakor, mint én – vezesse őt is az Élet 
útján, az Élet Urához.



DUSICZA FERENC  I

„Bibliaház”
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Kedves Olvasó! Ahhoz, hogy az asztalodon, éjjeliszekré-
nyeden, polcodon, újabban számítógépeden és telefono-
don legyen magyar nyelvű Biblia, nagyon sok munkára 
volt szükség a mostani évfordulóval jelzett utóbbi hetven 
évben. Istennek legyen hála érte, mindig voltak, akik a 
magyar nyelvű Biblia fordítását, gondozását, kiadását s 
terjesztését tekintették életük hivatásának. 

Erre gondolok, amikor a Balaton felől érkezve Buda-
pestre, a Bocskai úton, a Tas vezér utca sarkánál járok az 
autóval, gyakran a forgalom lassúságának köszönhetően 
meg-megállva. Még arra is van időm, hogy a közlekedés 
nehézségein való bosszankodás helyett képzeletben belás-
sak a „Bibliaház” falain át, és figyeljem, miként készül a 
legújabb Szentírás-kiadvány.

Valamelyik emeleti kis szobában éppen a terveket be-
szélik meg a Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó munkatársai. 
Szükséges a folyamatos elemző munka, hiszen hivatásuk 
szerint azon fáradoznak, hogy a legkülönbözőbb olvasói 
igényeket tekintetbe véve, elérhető áron juthasson el a 
Szentírás az olvasókhoz. A Bibliatársulat keresztyén tag-
egyházainak mindegyike egy-egy sajátos igényt is megje-
lenít, biztosan nem egyszerű az egyeztetés. A folyamatos 
szöveggondozásban részt vevő legjobb magyar bibliatu-
dósok és nyelvészek munkája is itt zajlik e falak között, 
amikor időről időre frissítik a magyar szöveget, hiszen a 
magyar nyelv is folyamatosan változik. Óriási feladat Isten 
beszédét magyarul, mindig a kornak megfelelő, de talán 
mégis annál egy kicsit emelkedettebb nyelven közreadni.

Volt idő, amikor az úgynevezett keleti blokkhoz tartozó 
Magyarországon a Biblia kiadása és terjesztése egyálta-
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lán nem volt természetes, sőt… A „hivatalos” magyarázat 
az volt, hogy kevés az országban a jó minőségű papír, az 
meg, ami van, más irodalom kinyomtatásához szükséges. 
A Bibliatársulatok Világszövetsége akkor segítséget nyúj-
tott. Felajánlott biblianyomó papírt, és mellé még egy olyan 
csodálatos Heidelberg nyomdagépet, ami akkor csúcstech-
nikának számított. Ezért az akkori Egyetemi Nyomda vál-
lalta, hogy nyomtat Bibliát is, ha már így alakult. Egyszer 
érdemes volna összeszámolni, hány példány Biblia ment át 
a Bocskai úti alagsori raktárhelyiségeken és a könyvesbol-
ton. Főleg a reformátusok vitték, viszik innen a Szentírást 
oda, ahol már nagyon várják, nemcsak a határainkon belül 
élőknek, de az egész „ötágú síp” magyarságnak.

Hetven év történelmi léptékkel mérve nem nagy idő. 
De micsoda idők voltak és vannak itt a mi hazánkban! 
Mindeközben a Bibliát gondozták, nyomtatták, expediál-
ták rendületlenül, előbb az Abonyi utcában, azután itt, a 
Bocskai úton. Megíratott, hogy az Isten igéje olyan, mint 
a kétélű kard. Suhint jobbra és balra. Jó arra is gondolni, 
hogy a mi gyülekezeteink ide beküldött bibliavasárnapi 
adományaiból, a Bibliatársulat szolgálata által, azok is 
hozzájutnak a magyar nyelvű Szentíráshoz, akik máskép-
pen nem engedhetnék meg maguknak.

„Óriási feladat Isten beszédét ma-
gyarul, mindig a kornak megfelelő, 
de mégis annál egy kicsit emelke-
dettebb nyelven közreadni.”



172 I    „Bibliaház”

Vált a közlekedési lámpa, és a kocsik sora elindul, elő-
ször araszolva, aztán mind gyorsabban. Elhagyjuk a Bocs-
kai utat, de a Bibliatársulat a „Bibliaházban” marad, és lát-
hatatlanul is végzi feladatát. Adjunk hálát azért a sok-sok 
munkáért, figyelemért, erős hitért, ami az itt szolgálókat 
fűtötte, fűti máig a holnap tervei irányában. A Magyar 
Bibliáért legyen Istené a dicsőség!



HECKER WALTER  I

Mindennapi kenyerem: 
a Biblia
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Édesapám, Hecker Ádám metodista lelkész volt. Ő vett rá 
arra, egészen fiatalon, hogy minden reggel azzal kezdjem a 
napot, hogy elolvasok egy ó- és egy újszövetségi fejezetet.

A gödöllői egyetem hallgatójaként kollégiumban laktam. 
Nyolcan szálltunk meg egy szobában, emeletes ágyakon, 
és én a belső sarokban, a felső ágyon aludtam. A Biblia a 
párnám alatt volt. Minden reggel korán, amikor azt gon-
doltam, a többiek még alszanak, elolvastam egy-egy fejeze-
tet. Később mondták el nekem: „Walter, nem vetted észre, 
hogy amíg te olvasod a Bibliát, mi csöndben vagyunk? …
még nem is káromkodtunk.” Valóban nem vettem észre, azt 
gondoltam, még alszanak. De ezek alapján mindenki tudta 
rólam, hogy milyen a beállítottságom. Érdekes volt a filozó-
fiavizsgám is. Tanárom korrekt ember volt. Úgy mondtam 
el a tételt, hogy a tankönyvünk szerint ez így és így van, 
nekem viszont erről teljesen más a véleményem. Professzo-
rom erre azt válaszolta: „Nekem viszont az a dolgom, hogy 
a tankönyv ismereteit kérjem számon, jeles.”

A Biblia rendszeres olvasásával a Biblia valóban min-
dennapi kenyeremmé vált. Döntéseim a többször olva-
sott, jól ismert bibliai versekre épültek. A Krisztus melletti 
tudatos döntés pedig egy valóban bensőséges, személyes 
kapcsolattá nemesedett.

„A Biblia rendszeres olvasásával a 
Biblia valóban mindennapi kenye-
remmé vált.”
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Amikor szuperintendensünk kérésére átvettem egyhá-
zunk képviseletét a Bibliatársulatban, még Tarr Kálmán 
volt a főtitkár. Meghatározó élmény volt számomra a Tár-
sulat tagjainak mély alázata, elkötelezettsége, amellyel a 
Biblia ügyét szolgálták. Nem ismeretlen számomra egy 
szervezetben való feladat vállalása, hiszen szakmai terüle-
temen, a lovassportban és a lótenyésztésben számos hazai 
és nemzetközi szervezetben dolgoztam. Ma is örömmel 
veszek részt elkötelezett társaimmal a Biblia ügyének 
szolgálatában.



I  JANKOVICS MARCELL

Bibliás munkáim
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Amit első helyen érdemesnek tartok kiemelni, az a Bib-
liáról tervezett animációs filmsorozatom. Majdnem egy 
évtizedet vett igénybe (1982–1989 között). 13 × 26 perces-
nek terveztem. Elkészült az irodalmi forgatókönyve, hét 
rész képes forgatókönyve és figuratervei, majd egy 25 per-
ces rész a Teremtés címet viselő első epizódból. A hegyek 
vajúdtak és egeret szültek. A filmet végül nem mutatta be 
sem mozi, sem televízió, fesztiválokra sem jutott el. Egyes 
részletei azonban láthatóak ismeretterjesztő filmjeim 
egyikében-másikában.

Huszonöt évvel később, 2015-ben az Akadémiai Kiadó 
megjelentette egy könyvemet Képes bibliai történetek – 
egy töredékben maradt film képes könyve címmel, Kácsor 
Lóránt és Molnár Anna szerkesztésében. A könyvben el-
mesélem a film kálváriáját; írok benne szakmai érdekessé-
gekről; tartalmazza az elkészült képes forgatókönyveket, a 
több ezer figuraterv egy részét. A kiadvány része egy DVD 
is, melyen az elkészült első epizód, a Teremtés (25 perc) 
megtekinthető.

1980 óta írok, publikálok ismeretterjesztő munkákat, 
tartok előadásokat a művelődéstörténet tárgykörében. E 
tárgyban a Szentírásnak, elsősorban az evangéliumoknak 
és a Jelenések könyvének meghatározó szerep jut. 

Az 1980-as évek végétől néhány éven keresztül heti 
rendszerességgel ismertettem a Bibliát a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban. 1989-től, megszakításokkal, több 
száz tévéműsort készítettem, ezeknek jelentős számban tár-
gya a keresztény vallás, az egyházművészet és a Szentírás. 
Hogy néhány konkrét példával szolgáljak: könyveim kö-
zül a Jelkép-kalendárium, A fa mitológiája, A Nap könyve 
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című munkámat említeném. Tévésorozatban az év minden 
napjára ajánlott ünnepelnivalókról szóló 5-5 perces Jel-
kép-kalendáriumot, amelyet a „csigatévé” sugárzott 1997–
1998-ban, és a Magyar Krónika című folyóiratban 2014-től 
havonként megjelenő hasonló tárgyú írásaimat.

1991-ben részt vettem Gryllus Dániel és Sumonyi Zol-
tán Pál apostol levelei című művének vándorelőadásain 
az apostol életének és a leveleknek ismertetőjeként.

2006-ban jelent meg a Méry Ratio Kiadó felvidéki szár-
nyas oltárokat népszerűsítő albumjainak első kötete. A 
szöveget én írom, a képeket a fotóművész kiadó Méry Gá-
bor készíti hozzá. Tavaly jelent meg a tizenkettedik, amely 
a kakaslomnici Szent Katalin-templomról készült. Talán 
mondanom sem kellene, hogy az említett oltárok fő témá-
ja a születés- és a szenvedéstörténet, de szerepelnek rajtuk 
újszövetségi példázatok, apostolok történetei és ótesta-
mentumi próféták is.

Az ezredforduló után belefogtam egy Bibliai jelképek 
című nagyobb munkába, amelynek célja, hogy olyan is-
mereteket, háttér-információkat is közzétegyen a Bibliáról, 
amelyek nem szerepelnek a hasonló tárgyú és célú ismeret-
terjesztő könyvekben, részben azért, mert újak. Meggyőző-
désem szerint hasznos segítség lehet minden bibliaolvasó 
számára. Természetesen az ismert magyarázatoknak is 
helye van a könyvben, gazdag jegyzetanyagot, nagyszámú 
forrást és nem közismert képanyagot fog tartalmazni.

Arra a kérdésre, mely szentírási szövegeket szeretem a 
legjobban, többféle szempontból többféle választ tudok 
adni. Ami megrendít, az a Hegyi Beszéd az Úr imájával 
(Mt 5–7), és Szent Pál szeretethimnusza (1Kor 13,1–13). 



Bibliás munkáim    I 179

Ami jelképes értelemben ragad magával, az János evangé-
liuma. Ami megfejtésre ösztönöz leginkább, az a Jelené-
sek könyve, és ami többnyire történetként foglalkoztat, az 
Mózes élettörténete.

A Jelenések könyvében írja János a napba öltözött asz-
szonyról, akit sárkány támad meg: „adaték az asszonynak 
két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába” 
(12,14). A mennyországba jutó igaz keresztényt a halászsas 
(Krisztus) által vízből kiemelt halacskához hasonlították.

A Jelenések Krisztusa még napistenhez illően a világon 
ítélkezik, de az ókeresztény írók a Nap világosságát már 
csak hasonlatként használják. Mégis, a pogány eszmék 
erejét jelzi, hogy a népi vallásosságban Jézus és az igazlátó 
nap, a szellem és a nap világa újból és újból összekeveredik.

A szeplőtelen fogantatás megjelenítésének fő forrása 
szintén a Jelenések könyvében olvasható, a napba öltözött 
asszonyról szóló leírás. A Szűzanya mandorlában, hold-
sarlón állva lebeg, lába a bűnbeesés kígyóján tapos, méhét 
olykor a nap takarja („napba van öltözve”), ami a közép-
kori felfogás szerint azt jelenti, hogy Jézussal várandós 
(ünnepe – ne feledjük! – adventbe esik), sokszor viszont 
a már megszületett Gyermeket hordozza a karján. Fejét 
korona, vagy a szentírási szöveghez hűen, 12 csillag keríti.

„Ami megfejtésre ösztönöz, az legin-
kább a Jelenések könyve, ami törté-
netként foglalkoztat, az leginkább 
Mózes élettörténete.”
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Miért lett az őszpontot jelző napba öltözött asszonyból 
adventi várandós Mária? A válasz egy mondatban: azért, 
mert a korai egyház a zsidó naptárat a birodalmi római 
kalendáriumra cserélte fel. A napba öltözött asszony az 
őszi zsidó újév korszakváltás szerinti új időszámításának 
allegóriája. Azt fejezi ki, hogy a zsidó polgári év, aminek 
előírás szerinti időpontja az őszi nap-éj egyenlőséghez 
legközelebbi újhold, immár nem a Mérleg, hanem a Szűz 
csillagkép „napba öltözésével” veszi kezdetét. (Ugyaner-
ről énekel Vergilius némelyek számára ma is titokzatos 
értelmű IV. eklogájában.) Mindaddig, amíg a kereszté-
nyek – valójában keresztény hitre tért zsidók – a mózesi 
törvényekhez igazodtak, és a polgári év kezdetét a zsidó 
hagyományok szerint ülték meg, a Jelenések asszonya az 
őszi évkezdethez kötődő allegorikus alak volt. Mihelyt 
azonban az egyetemesség és az e világi hatalom igézeté-
ben a birodalmi vallási szokások szinkretizálása mellett 
döntöttek, vagyis az őszpont helyett a téli napfordulót, a 
Legyőzhetetlen Nap születésnapját tették meg az esztendő 
első napjának, az allegorikus nőalak: a napba öltözött Szűz 
csillagkép (amely az Ízisz-kultusz és a messiási próféciák 
Septuaginta-beli félrefordítása okán már korábban Mária 
csillagképe lett; vö. Ézs 7,14) a nappal várandós pogány 
Tejút-istennőkkel azonosult. Asztrológus-csillagász szem-
mel nézve mindkét helyzet fontos együttállás: a Nap és egy 
csillagcsoport jeles napot jelző együttállása. A „szerepcse-
rét” igazolta, hogy mindkét esetben Mária mitikus előképe 
a „névadó”. A Szűz csillagképben, a Tejút fő csillagában (s 
közvetve, anyján: Nuton keresztül magában a Tejútban is), 
a Siriusban egyaránt Íziszt tisztelték az óegyiptomiak. A 
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jelentésátvitel elfogadhatónak tűnt, ugyanakkor a helle-
nisztikus istenanya-kultusznak behódoló keresztények az 
új jelképegyüttest Máriához méltóbbnak is hihették, any-
nyival méltóbbnak, amennyivel a Tejút a Szűz csillagkép-
nél hatalmasabb, feltűnőbb égi jelenés.

Számos bizonyítékkal felérő példával támaszthatnám 
alá ezt a magyarázatot. Íme egy közülük, talán a legfonto-
sabb. A Tejutat – a neve is jelzi ezt – nemcsak a szülő, ha-
nem a szoptató istenanyával is társították a régiek, s olykor 
azonosították is vele. Így Máriára – aki karján a kisdedet 
tartja, mandorlába és „napba van öltözve”, valamint az 
oltárok főalakja – „pogány szemmel” úgy tekinthetünk, 
mint a napgyermeket szoptató tejútistennőre. A gótikus 
oltárok főtengelyében álló szobrainak S alakot formáló 
mozdulatszkémája szintén a „tejes” égi átló S alakjára em-
lékeztet. Ebben az összefüggésben a vulva alakú mandorla 
a napszülő tejúthasadékot ragyogja be.

Sok helyütt, nem is oly régen, Kisasszony-napkor ki-
mentek napfölkeltét nézni, hogy megpillanthassák Máriát 
a kelő Napban. A hiedelem a napistent szülő istenanya 
képzetében gyökeredzik. Mária a „hajnali szép csillag”, 
„Napot szülő Csillag, szentséges Szűz Mária, kiből az 
igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk támad”. Nemcsak 
a magyar „támad” igében, hanem a latin eredetiben is ér-
vényesül az Istenre és égitestre egyaránt vonatkoztatható 
kettősség: az itt használt ortus est feljövő csillagra, születő 
személyre egyaránt alkalmazható (például orto sole, azaz 
„naptámadatkor”). A Jelenések könyvében megidézett, 
napba öltözött várandós asszony az „igazság napjával”, Jé-
zussal viselős Szűzanyát testesíti meg. A bibliai metafora 
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arra utal, hogy Krisztus születésével, vagyis a korszak-
váltást is jelző új időszámítással a zsidó újév időpontja, 
ami a Nap és a Hold együttállásához igazodik, immár 
nem a Mérleg, hanem a Szűz csillagképbe esik. (Az első 
századok keresztényei még követték a zsidó szokásokat. 
Említésre érdemes, hogy a zsidó újév és Kisasszony napja 
egybeeshet, ami az apokaliptikus jelenés és a tápéi öreg-
asszonyok által remélt látomás közti tartalmi összefüggést 
erősíti.) E csillagászati mondanivaló idővel tovább gaz-
dagodott, s a Nap és a Hold kettőse, azt követően, hogy 
Máriát Venus attribútumaival is fölékesítették, a Vénusz 
bolygóval hármassá bővült. Ami csillagászati értelemben 
Nap–Hold–Vénusz együttállást jelent. Más szóval, ha sem 
este, sem napfölkelte előtt nem látható a Vénusz, tudni le-
het, hogy együtt áll a Nappal, „napba öltözött”. Hogy Kis-
asszony-napkor mi ennek a jelentősége? A csillaghit sze-
rint a Vénusz a Szűzben „romlásban” van, ami ez esetben 
úgy értendő, hogy sem nem leány, sem nem szabad asz-
szony többé, méhébe fogadta fiát. Ez a gondolat a Vénusz 
és a Nap Szűz-béli együttállásakor különösen hangsúlyt 
kap. Még inkább a Megváltó foganásának „valóságos” 
időpontjában, Gyümölcsoltó Boldogasszonykor, amikor a 
Kos jegyében járunk, és a Vénusz „rangját veszti”, „szám-

„A napba öltözött asszony az őszi 
zsidó újév korszakváltás szerinti új 
időszámításának allegóriája.”
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űzetésben” van. Mária vonatkozásában ez azt jelenti, hogy 
várandós lévén, női volta teljesen jövendő anyaságának 
rendelődik alá. Természetesen nem azt akarom ezzel 
mondani, hogy a tápéi öregasszonyok ezzel tisztában vol-
tak, amikor olvasójukat morzsolgatva napkeltére vártak 
a Tisza partján. Bizonyos azonban, hogy a korai egyház 
tudós doktorai szinkretizáló törekvéseikben mindezzel 
számoltak, s a liturgikus szokásokat eszerint igazgatták, 
szép napkelték élményét adva ezzel a hívők eljövendő ge-
nerációinak, fejtörést pedig a kutatóknak.



I  LACKFI JÁNOS

Mindenhollét
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A Biblia nem könyv. Hanem módszer, életmód, life-coac h-
ing, mindfulness. Jelenlét és bennelét. Mindenhollét. Léte-
zésünk plusz a teljesség.

Receptkönyv, bármikor beváltható. Beszélgetőkönyv, jó 
vele együtt élni. Minden könyvből sugarakként ágaznak 
szét a mellékjelentések, az újabb és újabb rétegek, de eny-
nyire teljes spektrumon egyetlen általam ismert munka 
sem érinti az életet. A teljes életet, nem a születésünkkel 
kezdődőt, nem a halálunkkal véget érőt. Végighömpölyög 
rajta a kozmikus folytonosság a teremtéstörténettől Ábra-
hám eszelős áldozatán át, a Kivonuláson keresztül a zsidó 
nép visszafogadásáig, majd az Újszövetségig. 

Ott az a jelenet a feltámadott Jézus és az áruló Péter kö-
zött. „Péter, János fia, szeretsz te engem? Legeltesd juhai-
mat.” Péter hármas tagadását Jézus három kérdéssel gyűri 
össze, hajítja kukába. Hányszor sírtam Péterrel: „Uram, te 
mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”. Isten nem 
pedellus bácsi, nem szemrehányó rokon, nem biztonsá-
gi őr: „szégyelld magad, mit csináltál, távozzál!”. Ezeket 
a hamis Isten-pofákat magunknak gyártjuk, nagy széri-
ában. Az Írás Istene maga mögé hajítja megbánt bűnein-
ket, mint a köveket, és kérdőn néz ránk: „a bűneid, miről 
beszélsz?”. Közben nem válik gagyi zseb-Istenné, hatalma 
árad, mint a tenger, hegycsúcsai szédítőek. Mégis megtart 
és oltalmaz. Kivár, lassú a haragra. Nagy újrakezdő. Nem 
az érdekli, hány játszmát buktam el, hanem hogy akarok-e 
újat kezdeni. Szeret játszani.



I  TENKE SÁNDOR

Biblia 
a kommunizmusban
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Református lelkipásztorként természetes, hogy napi kap-
csolatban vagyok a Szentírással. Mindazonáltal – nem 
kerülve meg a Kuratórium kérését – először arról a tör-
ténelmi időszakról és körülményekről szólok, amelyek 
sajátos helyzetbe hoztak a Bibliával. Ezek közül említek 
néhányat, bizonyságul az ifjabb nemzedéknek.

A Magyarországi Református Egyház 1949-ben, a Ma-
gyar Bibliatanács megalakulásával került abba a hely-
zetbe, hogy története során – szinte hihetetlen – először 
adott ki Bibliát. A kommunista hatalomátvétel után egy 
esztendővel Isten bezárt egy kaput és kinyitott egy mási-
kat. Ugyanis előtte jó száz éven át a Brit és Külföldi Biblia-
társulat adta ki és terjesztette hazánkban (is) a Szentírást.

Alig telt el húsz esztendő, és meg kellett tapasztalni, 
hogy míg a Magyar Bibliatanács – kiadója, a Református 
Sajtóosztály révén – Magyarországon el tudja látni Szent-
írással a protestáns egyházakat (a Jehova Tanúi is a Károli-
biblia nagy vásárlói voltak), addig az ún. baráti szocialista 
államokban rekedt, határon túli magyarság egyházaihoz, 
egyháztagjaihoz – hivatalosan – nem tudja eljuttatni. Ek-
kor alakult ki egy sajátos mozgalom, főleg a hazai fiatalok 
között, nemcsak a református, hanem más egyházhoz kö-
tődőknél is: Bibliát, s kiváltképp történelmi tárgyú köny-
veket eljuttatni Romániába, magyar testvéreinkhez.

E mozgalomba álltam be én is az 1970-es évek végén. 
Előbb egyedül, aztán debreceni barátommal, majd fele-
ségemmel, Szilágyi Katalinnal (és a magunkkal vitt kicsi 
gyermekeinkkel). A rozoga Wartburg személygépkocsink-
ba elrejtve próbáltunk minél több Bibliát átvinni a hatá-
ron. A kommunista Ceauşescu-rendszer hű kiszolgálói és 
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túlteljesítői, a román vámtisztek első kérdése mindig ez 
volt: „Van nálad Biblia? …és fegyver?” A választól függet-
lenül tüzetesen átnézték a csomagjainkat, a motorházat, 
alvázat, legtöbbször feltépték a gépkocsi belső kárpitját is. 
Olykor bevittek az őrszobába és megmotoztak, néhány-
szor „ingre és glóriára” kellett vetkőzni. A gyerekek jelen-
léte, holmijaik és a hűtőtáskák nagy segítségünkre voltak. 
De így is előfordult, hogy – ráakadván a Bibliákra és más 
könyvekre – Ártándnál visszafordítottak a határról. Ilyen-
kor a nagylaki határátkelőhöz hajtottunk, és ott próbál-
koztunk ismét belépni Romániába.

A legnagyobb mennyiségű Bibliát és történelemköny-
vet debreceni barátommal, Gáborjáni Szabó Botonddal, 
a Református Kollégium könyvtárosával tudtuk bevinni 
Erdélybe – Bulgáriából! A bolgár–román határon át, 1979 
nyarán. Az alaposan megrakott, testvéremtől kölcsönka-
pott Lada gépkocsit a kutya sem nézte meg a határállomá-
son. Ezeket a könyveket természetesen saját pénzünkből 
vásároltuk. Később, amikor a Zsinati Iroda Sajtóosztályá-
ra kerültem, Tarr Kálmán jóvoltából – aki a Biblia és az 
egyházi könyvek kiadójának vezetője, valamint a Bibliata-
nács titkára volt – erdélyi utunkhoz vételezhettem köny-
veket a raktárból, kellő dokumentálás mellett. De nem-
csak én, hanem azon lelkipásztorok és gyülekezeti tagok 
is, akik vállalták ezt a missziót.

A Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján még rosszabb 
volt a több mint 80 református gyülekezet ellátottsága 
Bibliával. Hosszú diplomáciai előkészület után dr. Tóth 
Károly püspöknek, a Zsinat lelkészi elnökének sikerült 
engedélyt szerezni Moszkvától, azzal a feltétellel, hogy a 
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Magyarországi Református Egyház ajándékát a Szovjet-
unió fővárosán keresztül szállíttatja Beregszászra. A 950 
darab Nagy családi Bibliát, 50 darab Új fordítású Bibliát, 
1000 darab nagybetűs Énekeskönyvet, nagyszámú kom-
mentárt és más egyházi kiadványt 1987. május 14-én 
adta át Forgon Pálnak, a Kárpátaljai Magyar Református 
Egyház püspökének. Istennek hála, a Biblia keleti „vas-
függönye” megtöretett! A szelíd és a hatalmasságok által 
sokszor megalázott Forgon Pál nyílt levélben köszönte 
meg „Tóth Károly püspök úr gondoskodását, értünk való 
fáradozását, testi törődését”, valamint az őt kísérő „Tamás 
Bertalan és Tarr Kálmán kedves testvérünk fáradságait”, 
a lelkiismeretes háttérmunkát, a szervezést, a kiadványok 
összeállítását és válogatását. A kárpátaljai püspök köszö-
netet mondott továbbá „mindazoknak, akik csomagoltak, 
szállítottak és imádkoztak érte. Mert tudjuk: imádság kí-
sérte nagy útján a 80 csomagot.” Két év múlva, 1989. áp-
rilis 11–18. között a Református Világszövetség küldött-
sége látogatott a Szovjetunióba, dr. Tóth Károly püspök, 
az RVSZ alelnöke vezetésével. A küldöttség tagjai ekkor 

„Meg kell vallanom azonban, hogy 
életem során volt olyan időszak, 
nem is egyszer, amikor Isten hall-
gatott. Olvastam, olvastam, talán 
hónapokon keresztül, de nem kap-
tam feleletet gyötrő kérdéseimre. 
Bizonyára csak információt vártam, 
vagy rosszul olvastam, rosszul tet-
tem fel a kérdést.”
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keresték fel – első ízben – a Litván Református Egyházat 
és a Kárpátaljai Magyar Református Egyház több gyüle-
kezetét. A program kiemelkedő eseménye volt a Bereg-
szászon tartott vasárnap délelőtti istentisztelet, amelyen 
több ezer ember gyűlt egybe a templomban és körülötte, 
a téren. A magyar küldöttek ekkor 2000 magyar nyelvű 
Bibliát és 1000 imakönyvet vittek ajándékba a Birodalom 
által engedélyezett útvonalon.

Néhány hónappal később én is részt vehettem egyhá-
zunk küldöttségében, melynek tagjai több kárpátaljai 
gyülekezetben hirdették az igét. A beregszászi istentisz-
telet után odalépett hozzám egy középkorú asszonytest-
vér. Azt mondta, olyan „könyvet” mutat nekem, amilyet 
még sosem láttam. S előhúzott egy kézzel írt iratcsomót. 
A Károli-biblia újszövetségi részének kézzel másolt olda-
lai voltak! Mint a középkorban, a könyvnyomtatás felta-
lálása előtt! Akkor római katolikus szerzetesek „sokszo-
rosították” ily módon a Szentírást, a 20. század harmadik 
harmadában pedig egy kárpátaljai református asszony a 
kommunista diktatúrában. Sok-sok évi munkával, sok-
szor gyertyánál vakoskodva mentette tovább a szent igé-
ket családjának, rokonainak, ismerőseinek.

Neves emberek bibliaolvasási szokásait feljegyzi a törté-
nelem. Bethlen Gábor református fejedelem bárhol volt, 
követségben vagy fegyvercsörgés közt táborban, naponta 
olvasta a Szentírást. A hagyomány szerint életében huszon-
nyolcszor olvasta végig. Arany János „gyönge lelkének” a 
Biblia egyes szakaszai lettek első tápjai már gyermekko-
rában, és később többször is elolvasta. A névtelen embe-
rekről azonban keveset tudunk. Emlékezzünk rájuk is a 
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Biblia ünnepén! Édesanyám konfirmandus kora óta rend-
szeresen olvasta a Szentírást. Életének utolsó évtizedeiben, 
amikor már többet pihent, mint dolgozott, a Bibliaolvasó 
Kalauz napi igének rendelt – sokszor hosszú – ószövetségi 
szakaszának többszörösét olvasta el. Nagyanyáim úgyszin-
tén. De hozzájuk hasonlóan mások is, gyerekkorom falusi 
gyülekezetében, még a tv elterjedése után is.

Nekem is, mint többeknek, vezércsillagom, menedé-
kem a konfirmációmkor kapott ige: „Ne félj, mert meg-
váltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 
43,1) De ennek ellenére mindig meg kellett küzdeni a 
napi üzenetért, alázatos, kitartó imádságban. Miköz-
ben a holt betűt megelevenítette a Lélek és „megszólalt”, 
hangsúlyossá vált egy-egy erőt adó mondata. Meg kell 
vallanom azonban, hogy életem során volt olyan időszak, 
nem is egyszer, amikor Isten hallgatott. Olvastam, olvas-
tam, talán hónapokon keresztül, de nem kaptam feleletet 
gyötrő kérdéseimre. Bizonyára csak információt vártam, 
vagy rosszul olvastam, rosszul tettem fel a kérdést, vagy 
valamely meg nem bánt bűnöm, amelyről nem tudtam/
gondoltam, hogy az, közénk állt. Nyilván szólt Ő, de nem 
hallottam ki, nem olvastam ki eligazító üzenetét a napi 
igeszakaszból. De ő sosem hagyta annyiban! Akkor sem, 

„Ilyen ő. Szól is, meg nem is. 
De cselekszik értünk! Értem is.”
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ha nem felelt a miértekre, a „lámá sabaktáni”-kra (Mk 
15,34). De harmadnapon, vagy három év múlva, s volt, 
hogy tíz esztendő után, kihozott a mélységből, a rossz 
életvitelből, életszemléletből és hasonlókból. Ha nem ért 
el a Szentíráson keresztül, Lelke által úgy irányította a 
körülményeket, hogy a legjobb legyen nekem, a rám bí-
zottaknak, szeretteimnek. Legutoljára drasztikusan, mert 
csak így értettem meg jót kínáló akaratát. Eszközei által, 
gonosz emberi eszközök révén, lezárt minden eltervezett 
lehetőséget, elvett minden kapaszkodót (állást, házat, ko-
csit), hogy azokhoz találjak vissza, akiknek szüksége van 
rám – és őhozzá. Ilyen ő. Szól is, meg nem is. De cselek-
szik értünk! Értem is.



GIOVANNINI KORNÉL  I

Égre néző játék
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Szent játékosságot ünneplünk, amikor elidőzve, ráhango-
lódva, belékapcsolva magunkat is, egymást is szeretnénk 
belejátszani a báboknak a nagyon is egyedi, nagyon is em-
berképű, nagyon is istenáldotta világába. Ne felejtsük el, a 
Példabeszédek könyve szerint maga az isteni bölcsesség is 
ott játszik a mennyei Atya színe előtt: „Játszadoztam föld-
je kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben” (8,31). 
Azt se feledjük, hogy: „a jövő azoké, akik az utánuk kö-
vetkező nemzedékeket meg tudják arról győzni, hogy ér-
demes élni és remélni, érdemes alkotni, és a jóra törekvők 
egységéért küzdeni”. E szavakkal nyitotta meg Brückner 
Ákos Előd o. cist. atya 2004. szeptember 24-én a Szent 
Gellért Plébánia kupolagalériájában bábkiállításomat.

A bábok készítőjének az irgalmas samaritánus példá-
zata, Jób könyve és Bóáz személye meghatározó jelentő-
ségűvé lett.

A példázatot a Sáfár Együttes 1992. január 6-án, a XVII. 
kerületi Újlak Utcai Általános Iskola hittanóráján adta 
elő. Szombathy Gyula lelkész (Rákosliget) így köszönte 
meg a fellépésünket: „Jó volt tapasztalni, hogy bár egy át-
lagosztály létszámát messze meghaladta a jelenlevők szá-
ma (ráadásul különböző korúak is voltak), fegyelmezésre 
nem került sor, mert az Ön előadása – munkatársaival 
együtt – végig lekötötte a gyermekek figyelmét. Élvez-
tem, milyen könnyen bevonta a gyermekeket a történet 
elmondásába, illetve hogyan aktivizálta őket az előadás-
ban is.” Több mint hatvanszor játszottuk: Szigetszentmik-
lóson, az Albertfalvi Keresztény Társas Körben, a farkas-
réti imaházban, a Csalogány utcai gyermekotthonban, a 
Wesley-napon, Tóthfaluban (Vajdaság), a dési kultúrház-
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ban, a békéscsabai templom ünnepén, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. Az egyik legemlékezetesebbet a Rózsák te-
rén, ahol Gera Zoltán, a mesebeli jó barát volt az irgalmas 
samaritánus példázatának rablóvezére… Megpróbáltatá-
sainkban, szenvedéseinkben könyörgünk-e Isten megtar-
tó szeretetéért, vagy kordivat szerint káromoljuk őt?

A Jób könyvéből színpadra igazított játék bemutatójára 
1988. február 28-án, Csepelen került sor. Nyomtatásban a 
Múzsák Kiadónál jelent meg. A Reformátusok Lapjában 
Pathonay Zsófia így írt: „Ki gondolná, hogy a Biblia egyik 
gyöngyszemét, a Jób könyvét ilyen igényesen, modernül 
és művészien színre lehet vinni, közkinccsé lehet tenni…”

Végül az ember. Az égi és földi törvényeket be- és meg-
tartó, dolgos férfi, Bóáz. Szeretni rest, csak megszerezni 
akaró, haszonimádó, kapzsi korunkban a rohanva sietés-
hez, az önveszélyes gombnyomogatáshoz való „jogun-
kon” kívül elismerünk-e más iránymutatót? Megtartjuk-e 
a Törvényt, a Parancsolatot, vagy csak csellel ügyeskedve, 
kedvünkre magyarázzuk? Megmagyarázzuk a megma-
gyarázhatatlant? „És ha megszomjazol, menj az edények-
hez, és igyál abból…” – Adni? Nem csak elvenni? Nahát, 
micsoda emberek éltek egykor?

„Megpróbáltatásainkban, szenve-
déseinkben könyörgünk-e Isten 
megtartó szeretetéért, vagy kordivat 
szerint káromoljuk őt?”



I  SZEBENI OLIVÉR

A Biblia és én
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„Nincs semmi magasztosabb, mint Isten igéje”

Hogyan és mikor kerültem kapcsolatba a Bibliával? Nehéz 
válaszolni. Édesanyám révén fordultam a Szentírás felé, 
aki az akkori baptista közösség rendje szerint elvesztette 
tagságát, mivel férjhez ment egy „világi férfihoz”. Engem 
sok gonddal és nagy szeretettel nevelt. Mielőtt még olvas-
ni tudtam volna, gyakran maga mellé vett a nővéremmel, 
hogy olvasson nekünk a Bibliából. Ezt apám igen rossz 
néven vette. Ezért a mi hármasban tartott reggeli közös 
áhítatunk általában titokban zajlott le, ahogy ötéves ko-
romtól a baptista gyülekezetbe járásunk is. Ott engem a 
vasárnapi iskola vett át az édesanyámtól. A főtanító ki-
lencéves koromban karácsonyra egy Újszövetséggel aján-
dékozott meg. Aprócska könyv volt, képekkel illusztrálva. 
Akkor kezdtem már kétféle betűtípussal olvasgatni, latin 
és gót betűs írásokat. Szüleim négy nyelvet ismertek.

A bibliaolvasás rendszeressé vált életem során, de az 
életembe Jézus Krisztus tizenkilenc éves koromban lépett 
be. Azóta a követője vagyok, és „a régi Károli-szöveget” 
– ahogy most mondjuk – elég jól ismerem. Döntéseim 
mögött nem a személyem áll az első helyen, mint ahogy 
nem én formálom hitemet, vagy vallásosságomat sem. Is-
ten akart belépni az életembe. Könnyes bűnbánatom az 
éjszakába nyúlt. Ő adott kegyelmet, én csak elfogadtam. 
Igen kevés olyan nap van, hogy ne olvassam a Bibliát, és 
ne kövessem annak tanácsait. Tanulmányoztam a szent 
iratok történelmét, fordításait. Megmagyarázhatatlan 
metamorfózison vitt át ez a tanulás, és a Biblia életem zsi-
nórmértékévé vált.
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Diákkoromban voltak konfliktusaim az ún. „illetéke-
sek”-kel, akik korlátozták személyes „karrierépítésemet”. 
A szent szolgálatra szóló elhívás küszöbén a Filippi 4,13-
at fogadtam jeligémmé, az akkori fordításunk szerint: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”

A teológiai alapok elsajátítása után házasodtam meg, 
szerény anyagi körülmények között éltünk. Jegygyűrűkre 
jó ideig nem tellett. Amikor feleségemmel jegyajándéko-
kat cseréltünk, egy-egy aranyszegélyes, vékony könyvet 
adtunk egymásnak, a címlapon bejegyzett igével. Kor-
társaink szemében ez könnyelmű lépésnek tűnt. Hatvan 
év elteltével az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályá-
zatán díjazták Házasságunk története című írásomat, és 
a Magyar Napló is közölte 2013-ban. A gyermekeim kö-
zül az első már születésétől az osztályharc célkeresztjébe 
került, és a következőknek is meg kellett vívniuk a saját 
csörtéiket. Mégsem hullott ki a kezünkből Isten üzenete, 
mint a legtekintélyesebb tanácsadó. Gondjainkat az Úr 
kezébe tettük; ő az életünk problémáinak megoldója. 

Hitbuzgalmi témákról szinte megszámlálhatatlan cikk-
ben tehettem bizonyságot a hatvanas évek derekától. Ha pol-
gári állásomban bárki a hitéletről szkeptikusan nyilatkozott 
előttem, vállaltam a kockázatot, és megvallottam istenfélel-
memet. Igazán nem panaszkodhatom, hiszen elkerültem a 
rettegett internálást és a börtönt. A munkaviszonyból adó-
dóan végtelenül egyénivé, sőt „izgalmassá” változtak min-
dennapjaim – olyan különös helyzetbe kerültem, amely egy 
gyülekezet védőernyője alatt élő lelkész számára soha meg 
nem tapasztalható, prófétai küldetés volt. A polgári munka 
napi robotjából azokban az években kerültem a vállalattól 
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teljesen egyházi alkalmazásba, és mindkét végén égettem 
életem gyertyáját. Több tanulmányt, teológiai kurzusokat, 
esszéket, és hosszabb-rövidebb cikkeket írtam. Fokozato-
san belemélyedtem a közös munkába a népegyházakkal 
és szabadegyházakkal, oktattam a teológiánkon, tanulmá-
nyokban és cikkekben vallottam meg „konzervatív nézetei-
met” a Bibliáról. A Békehírnökben, a Szolgatárs valamennyi 
számában, a Theológiai Szemlében, a Lelkipásztorban és 
más egyházi vagy gyülekezeti lapjainkban. Amikor már az 
Állami Egyházügyi Hivatal nem akadályozhatta meg, hogy 
doktori vizsgát tegyek, teljesítettem a feltételeket. Igaz, nem 
hazánkban, hanem Floridában; kicsit későn, 69 éves korom-
ban, és természetesen nem az anyanyelvemen. Azután még 
hét évig maradtam az oktatásban.

A kőbányai gyűjtőfogház és börtön belső világával ön-
kéntes jelentkezés alapján léptem kapcsolatba. Tíz évig 
heti gyakorisággal látogattam úgy húsz, gyilkosságért el-
ítélt embert. Némelyik kapott tőlem egy bibliai kötetet, 
amit színes tollal – négy színnel – aláhúzogatott. A fölis-
mert igazságot be is véste a szívébe. Többen foglalkoztak 
a Szentírással, volt rá bőven idejük a cellákban. Fogva tar-
tásuk ideje alatt magaviseletük kifogástalan volt, és szaba-
dulásuk után nem kerültek vissza a börtönbe.

„Döntéseim mögött nem a szemé-
lyem áll az első helyen, mint ahogy 
nem én formálom hitemet, vagy 
vallásosságomat sem. Isten akart 
belépni az életembe.”
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A büntetés-végrehajtási tiszteknek az orosz nyelvet hir-
telen angolra és németre kellett váltaniuk. Nyelvoktatóként 
idegen nyelvű Bibliát is eléjük tettem az asztalra, az oktatott 
nyelvkönyv mellé, vagy kiírtam egy-egy mondatot – mond-
juk a Példabeszédek könyvéből –, és azokat is elemeztük. 
Sőt egyszer egy dollárbankjegyről is kiolvastuk: In God we 
trust (Istenben bízunk). Az egyik őrnagy szinte méregbe 
gurult, ilyenre soha nem gondolt volna. Aztán látva a saját 
zsebéből kihúzott bankjegyen a szokatlan feliratot, az óra 
végén kijelentette: „Egy élmény ez a nyelvóra!”

1998-tól több könyvet is publikáltam (Anabaptisták), 
amelyekben vallottam kapcsolatomról a „Könyvek Könyvé-
vel”. A legkorábbi publikációim között jelent meg a Bibliai 
kortörténelem (talán 1991-ben), majd sorra más kötetek, 
körülbelül évente egy-egy. Legtöbbet Marosi Nagy Lajos 
presbiter segített lektorként. 2008-ban, a Biblia évében jelent 
meg a Beszéd, nyelv és a Biblia, a könyvborítón személyes 
hitvallásommal: Nincs semmi magasztosabb, mint Isten igéje.

A korral fogy az ember ereje, és az igehirdetés helyett ma-
rad az írás lehetősége. 2018-ban elértem a „szépkort”. Bár 
gyászban és magányban, de 2019-ben írhattam még egy kö-
tetet, A Kiskunság hívői címmel. Ebből idézek néhány sort:

Akinek a Biblia világa, a hit ragyogó fénye és a lelki gaz-
dagság nem jelent értéket, az ember, aki ezeket az el-
rabolhatatlan kincseket az életében nem ismeri föl, aki 
képtelen mindezt elhinni, az nem fölvilágosult, hanem 
szánandóan szegény, valóban pogány, és én nem lené-
zem, de sajnálom nagyon. Szánakozom rajta. Jót szeret-
nék vele tenni, hogy tudja, mit hajít el magától – amit 
Isten szeretetből nyújt felé.
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A KÖTETBEN FELHASZNÁLT KÉPEK 
JEGYZÉKE

Caravaggio: Izsák feláldozása, 1598 körül 
Molnár József: Ábrahám kiköltözése, 1850
Peter Paul Rubens: Sámson és Delila, 1610 körül
Gerbrandt van den Eeckhout: Az angyal és Gedeon, 1640
Nicolaes Moeyaert: Ruth és Boáz, 1628
Gerbrandt van den Eeckhout: Anna bemutatja fiát, Sámuelt 

Éli papnak, 1665 körül
Giovanni Francesco Barbieri: Dávid király, 1651
John Linnell: Bálám próféta és az angyal, 1859
A pfettisheimi (Franciaország) Szent Szimforián-templom 

egy stáció-részlete, 19. század
Winslow Homer: A parti őr leánya, 1881
Toros Roslin: A tüzes kemence, 1266
Jónás és a nagy hal – részlet egy iráni festményből, 1400 körül
Orosz Zofóniás-ikon, 17. század
Emmanuel Tzanes: Szent Márk evangélista, 1657
Pieter Lastman: Rafael arkangyal elhagyja Tóbitot és fiát, 

Tóbiást, 1618
Ismeretlen flamand festő: Szent Péter tagadása, 1628 előtt
Anton Raphael Mengs: Szent József álma, 1773 körül
Konrad Witz: Péter halfogása, 1443 körül
Jacopo Bassano: Az irgalmas samaritánus, 1562 körül
Bartalomé Esteban Murillo: A tékozló fiú hazatérése, 1667 körül
Ismeretlen holland festő: Pénzváltók, 1548 körül
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Caravaggio: Emmausi vacsora, 1601
Paolo Veronese: A kánai menyegző, 1562 körül
Frans van Leemputten: Kenyérosztás a faluban, 1892
Jules-Alexis Meunier: Katekizmus-óra, 1890
Az idősebb Ambrosius Francken: Zafira halála, 1590-es évek
Rembrandt van Rijn: Szent Pál, 1657 körül
Paul Gauguin: Gyümölcsök az asztalon egy kiskutyával, 1889
Steinbach József ceruzarajza, 2018
El Greco: Nagy Szent Jakab, 1610
Eastman Johnson: Az Úr az én pásztorom, 1863
Mary Jones Bibliájának facsimile kiadása
Dirk van Delen: Képrombolók a templomban, 1630
Caravaggio: Szent Jeromos írás közben, 1607-1608
Charles Mills: Franklin a nyomdász, 1914 körül
Caravaggio: Megtérés a damaszkuszi úton, 1601
William Turner: Fény és szín, 1843
Rembrandt van Rijn: Mózes a tízparancsolattal, 1659
Claude Monet: Szent Lázár állomás: egy vonat érkezése, 1877
Francesco Hayez: Ruth – női arckép, 1850 körül
Jan Luiken: Dirk Willems megmenti üldözőjét, 17. század 
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