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ELŐSZÓ 

Általános- és pedagógiai célmeghatározás 

A kurzus keretén belül a másik ember felé forduló segítő attitűd spirituális-

teológiai hátterére és a lelki erőforrások tudatosítására helyezzük a hangsúlyt. 

Célunk, hogy megismerjük a diakónia és a segítő hivatás bibliai útjait, koncepcióit, 

valamint a sokrétű diakóniai szolgálatban, illetve ahhoz kapcsolódva felfedezzük 

azokat a támogató spirituális formákat, gyakorlatokat, amelyek segítenek az 

önreflexióban, érzékenyítenek a másokkal való kapcsolatainkban ‒ hivatásunk 

útját járva.  

 

Fejlesztendő kompetenciák 

A kurzus keretén belül a hallgató megismeri a keresztény spiritualitás és a 

diakónia témaköreinek bibliai alapjait, teológiai vonatkozásait. Képessé válik arra, 

hogy teológiai kérdésekre önállóan reflektáljon, és erősítse etikai érzékenységét. 

Elsajátítja azokat a készségeket, amelyekkel a sokrétű diakóniai szolgálatban 

egyensúlyt tud tartani személyes felelősségvállalásában az elkötelezettsége 

gyakorlása és saját felelőssége, teherbíró képessége határainak tudatosítása 

között. 

Fontos, hogy a hallgató legyen tájékozott a spirituális gyakorlatok „világában”, 

ismerje meg az önreflexiót támogató spirituális módszereket; továbbá a kurzus 

elvégzését követően képessé váljon arra, hogy válasszon az adott helyzethez, 

kérdéshez illeszkedő spirituális gyakorlatok közül, melyek erőforrást jelenthetnek 

saját maga, illetve mások számára is.   
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Komplex, megbeszélés és tanári magyarázat-fókuszú stratégia, mely során a 
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magyarázat, megbeszélés, vita, szemléltetés. Főképpen a fogalmak, információk, 

összefüggések tanítását célzó stratégia, mely alapvetően a tanári dominanciájú 

előadásra, magyarázatra, megbeszélésre, illetve szemléltetésre épül, de helyet 

kap(hat)nak benne indirektebb jellegű tanulási módszerek is (például vita). A 

tervezés és tanulásszervezés során nagy hangsúly kerül a hallgatói kérdésekre, a 

megértésről és döntésekről való visszajelzésekre, hiszen így teremtődhet meg a 

kölcsönös egymásra hatás motiváló közege és válhatnak érdekeltté az oktatók és a 

hallgatók is a közös gondolkodásban és eredményekben. A módszer támogatja és 
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BEVEZETŐ 

A kurzus egyrészről a hallgatók bibliaismeretének és szövegértelmező készségének 

fejlesztését célozza, ezzel az alapvető teológiai kérdések iránt érzékenyíti őket, 

másrészről segíti a hallgatókat abban, hogy a posztmodern kor kihívásait a Szentírás 

hagyományaival, eddig megszerzett ismereteikkel és személyes élettapasztalataikkal 

ütköztessék, párbeszédbe hozzák. 

A kurzus célkitűzése az is, hogy a hallgatók kellő érzékenységgel és elméleti – 

gyakorlati felkészültséggel közelítsenek majd a segítő hivatásuk során jelentkező 

spirituális kérdésekhez, és megtalálják, alkalmazzák azokat a spirituális 

erőforrásokat, gyakorlatokat, amelyek számukra mind a diakóniai szolgálatban, mind 

pedig az önismereti munkában támogatást tudnak nyújtani. 
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1. ALAPVETÉS 

1.1. SEGÍTÉS ÉS KAPCSOLAT 

Azok az emberek, akik valamilyen segítő hivatást választanak, különféle motivációk 

alapján döntenek úgy, hogy életüket a másik ember szolgálatának szentelik. Vannak, 

akik ezt a példát látták, látják a családban szüleiktől, és természetes módon épül be ez 

az attitűd, hozzáállás a mindennapi tevékenységeikbe, viselkedésmódjukba. Vannak, 

akiket az iskolai éveik alatt pedagógusok vezettek rá arra, hogy mit jelent 

emberségesen élni, és komolyan venni, hogy senki sem sziget. Vannak, akik az életük 

egy nehéz időszakában tapasztalták meg, hogy valaki melléjük lépett, és nem 

maradtak magukra. Ezért válik mintává számukra az őket támogatók együttérzése, 

szolidaritása, és ők maguk is szeretnének hasonlóképpen tenni.  

Vannak, akik a társkapcsolatukban, illetve saját családjuk körében, mint szülők 

ismerik föl a segítő hivatásra indító motivációkat. Ám arra is van példa, hogy valaki 

azért választ segítő hivatást, mert neki magának nem vagy csak nagyon ritkán volt 

része életében támogatásban, szeretetteljes kapcsolatban. Mindegyik eset azt mutatja, 

hogy az emberben eredendően „kódolt” a másokra utaltság érzése, a más személytől 

függés tapasztalata, ám ugyanakkor a segítő attitűd is, mivel emberi kapcsolatokban 

képes csak létezni. 

Az embert, még mielőtt világra jönne, az esetek többségében már segítők egész 

csoportja veszi körül. Abban, hogy megszülessen, nagyon sokan támogatják. 

Elengedhetetlen számára a családi közösség támogató ereje. Édesanyja, mint legfőbb 

segítője ott van mellette az első meghatározó pillanatokban és években. Aztán egyre 

inkább kitágul a kör, és édesapján, testvérein, családja és rokonsága körén kívül egyre 

gazdagodik a kapcsolati hálója barátokkal, társakkal, kollégákkal, élettárssal…  

A gyermek, azzal, hogy világra jön, már a létével-lényével ad: bevonja szüleit, a 

környezetében levőket az ajándékozás folyamatába. Segít nekik abban, hogy 

gondviselőkké, gondoskodókká válhassanak, és ebben a hivatásukban fejlődhessenek. 

Ugyanakkor azonban a gyermek egészen kiszolgáltatott is: rászorul a törődésükre, 

segítségükre, az ő „adásukra”, mert egyedül, segítség nélkül képtelen életben 

maradni. 

Ez a kölcsönösség mutatja meg az emberi létezés eleve adott hálózatosságát, azt, hogy 

mindenki összefügg a másikkal. Az életünknek ez a másokkal való 

összekapcsoltságának tudata segít abban, hogy a szeretetre, mint legfontosabb 

erőforrásunkra támaszkodva komolyan vegyük felelősségünket az embertársaink 

iránt. A kapcsolatban lét ajándéka és terhe így, együtt része az életünknek. 
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Az emberek között alapvetően két viszonyulást szoktunk számon tartani. A 

legáltalánosabb viszony a függés helyzete. Ez hierarchikus, alá- és fölérendelő 

kapcsolat, a két fél nem egyenrangú, nem áll egy szinten egymással. Lényegében 

mindenki függ valakitől: gyermek a szülőtől, beosztott a főnökétől, diák a tanártól, 

ápolt az ápolójától, páciens az orvosától. Természetesen fordítva is értelmezhető a 

függés, hiszen a magasabb pozícióban lévők is függnek a nekik alárendeltektől, hiszen 

nélkülük nem gyakorolhatnák hivatásukat, és lényegében ez határozza meg 

identitásukat is. Ám az mindenképpen tény, hogy a függés tapasztalata az alá- és a 

fölérendelteknek egyaránt megterhelő és nehéz, és harmónia helyett az aszimmetria 

és egyensúly nélküliség érzését kelti, keltheti bennük.  

A másik viszonyulás emberi világunkban a függetlenség (ha ezt egyáltalán ennek 

lehet nevezni), amely minden bizonnyal a függés helyzeteinek negatív 

tapasztalataiból születő törekvés, amely arra irányul, hogy kiszakadjunk ezekből a 

függés-helyzetekből.1 A függetlenség egy alternatív út, amely elkerüli a hierarchikus 

viszonyokat, és ezzel elismeri, hogy az embertársak egyenértékűek, egy szinten állnak 

egymással.  

Ám a „ne zavarjátok köreimet” mint elkülönülés-igény, amely a függetlenség 

„viszonyát” jellemzi, végső soron nem adja meg a teljes belső békét az ember 

számára… Tapasztalataink azt mutatják, hogy a függetlenségnek ‒ bár bizonyos 

esetekben felszabadító tapasztalat ‒ hosszú távon mégis káros hatása van, hiszen 

elszigetelődéshez, be- és elzárkózáshoz, elbizonytalanodáshoz vezethet.  

Az egyetlen, valóban kölcsönösségen alapuló kapcsolat (ami megérdemli a kapcsolat 

nevet) a függés és a függetlenség viszonyán túl: az összefüggés. Ez a viszonyulás 

komolyan veszi, hogy minden ember a kapcsolataiban és a kapcsolataiból él – amint 

ezt Martin Buber hangsúlyozza „Én és Te” című filozófiai esszéjében2 ‒, ez teszi őt 

azzá, aki, de tudatosítja a másik ember önértékét, egyenrangúságát, és nem akarja őt 

egy hierarchikus rendszerbe vonni. Az összefüggést, mint viszonyulást talán a két, 

egymással egy szinten lévő, de közös metszetet alkotó körrel lehet leginkább 

megjeleníteni. Egyik félnek sem kell lemondani a saját érdekeiről, céljairól, nem kell 

háttérbe szorítania individuális értékeit, de megoszthatja azt a másikkal, és 

elfogadhatja azt, amit a társa felkínál számára a saját értékeiből. 

 

Az összefüggés, mint kapcsolati modell alapvető fontosságú a kereszténység 

világában. A Szentháromság teológiai koncepciójában is benne foglaltatik ez a 

kapcsolati minta, hiszen az Atya, a Fiú és a Szentlélek léte egy dinamikus viszonyt tár 

elénk, amint egymással összefüggnek az Egyetlen Isten lényegén belül. Éppen ezért a 

                                                        

1 Lásd ehhez a témához: WINNICOTT 2004; FROMM 1999; ARONSON 2008. 

2 BUBER, 1999. 
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Szentháromság emberi kapcsolataink példája és paradigmája lehet abban, ahogyan a 

három személy kölcsönösen támogatja egymást egylényegűségük körén belül. 

A segítőként földre jött názáreti Jézus, akiben a keresztény ember Krisztusát, 

megváltóját, Isten Fiát ismeri föl azt az utat mutatta meg, hogy miként élhet az ember 

Istennel, önmagával és embertársaival összefüggésben, mégpedig a szeretet 

kölcsönösségének terében. Jézus küldetése modellértékű számunkra abban is, hogy 

rajta keresztül láthatjuk, mit jelent megosztani másokkal az életet: örömöket és 

szomorúságot, anyagi javakat és szellemi, lelki kincseket. A tanítványok számára ezért 

világossá lesz: Isten bennünk is emberré akar válni, hogy emberségünkben 

növekedve formáljuk, gazdagítsuk azt a világot, amelyben élünk, és azokat az emberi 

kapcsolatainkat, amelyek meghatározók számunkra. 

 

Abban az emberben, aki felvállalja a másik ember iránti szolidaritás, felelősség 

feladatát, tudatosul, hogy ő maga segített segítő: olyan ember, aki tisztában van azzal, 

hogy csak úgy tud segíteni másoknak, ha eközben maga is nyitott az őt támogatók 

felé, és elfogadja a tőlük kapott segítséget. A keresztény ember, aki segítő hivatásban 

áll, tudatában van annak, hogy az élet Istenének jóvoltából, kegyelméből képes 

támogatni másokat, a rábízottakat, akik felé felelősséget érez. Istentől kapja a 

felhatalmazást a szolgálatra, és tőle kapja a támogató erőforrásokat is, hogy meg 

tudjon maradni hivatásának útján. Jézus ezt így fogalmazza meg: „Ingyen kaptátok, 

ingyen adjátok!” (Mt 10,8) A segített segítő úgy gyakorolja hivatását, hogy környezete 

felé is kifejezésre juttatja: szolgálata alapvetően nem saját rátermettségén, 

képességein, megszerzett tudásán alapul, és az elért sikerek sem elsősorban – vagy 

kizárólagosan ‒ saját érdemei. Az alázat az emberségünk egyik fontos „összetevője”.  

Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt hangsúlyozza, hogy a segítők szolgálata 

nyomán épül és erősödik a közösség, hiteles, igazi kapcsolatok teremtődnek. Mindez 

úgy megy végbe, hogy a társadalom peremén élő rászorulók, gyengék is 

felszabadulnak arra, hogy adhassanak, és gazdagíthassák a közösséget. Így nem 

merevednek bele a kedvezményezett pozícióba, hanem ők maguk is segítővé válnak. 

A bibliai hagyomány hangsúlyozza, hogy minden ember Isten képmása – és ezért 

mindenki képes tükrözni valamilyen egyedi, sajátos módon Isten arcát. Ezzel pedig 

valakinek, valamikor, valahol biztosan tud adni valamit… 

Végezetül álljon itt két igeszakasz, amely a segítő szolgálatnak ezt az attitűdjét, 

felelősségteljes útját tárja elénk: 

„Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha 

meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön 

világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, 

és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, 

ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és 

nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, 

akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 

Az ÚR vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. 
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Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.” (Ézs 

58,7‒11) 

„Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok 

bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. Amilyen lelki 

ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle 

kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha 

valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy 

mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom 

örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 4,8‒11) 

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, FELADATOK 

1. Töltse ki az alábbi táblázatot! 

 

Életem tíz legfontosabb embere, akik 

segítettek azzá válni, aki most vagyok 

Életük üzenete, tőlük kapott 

örökségem egy mondatban 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. A segítő Istenről szól az alábbi zsoltárrészlet. Hogyan jellemezné a zsoltáros 

istenképét? Hogyan tükröződik ebben az imádkozó istenkapcsolata? 
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Zsolt 146,5‒10 

Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az ÚRban van a reménysége, 

aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van; ő meg is tart 

hűségesen mindenkor. 

Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, kiszabadítja a 

foglyokat az ÚR. 

Az ÚR megnyitja a vakok szemeit, az ÚR fölegyenesíti a görnyedezőket, az ÚR szereti az 

igazakat. 

Az ÚR őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet; de a bűnösöket tévútra 

vezeti. 

Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek 

az URat! 

1.2. MI A SPIRITUALITÁS? 

„Új Bábelt élünk, a fogalmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok megrontották a 

szavak becsületét.”3 Ha a „spiritualitás” vagy „spirituális” kifejezésekre rákeresünk az 

interneten és az ott nyert találatokat szemügyre vesszük, akkor könnyen beláthatjuk 

a fenti, Karinthy Frigyestől származó idézet mindkét mondatának mély 

igazságtartalmát. Az eredetileg „lélek,” „szellem” jelentésű latin spiritus kifejezés 

ebben az összefüggésben ugyanis kifejezetten a Szentlélekre (Spiritus Sanctus) utal. A 

spiritualis melléknév 1Kor 2,15 latin fordításában jelenik meg jelzőként, ahol 

magyarul a „lelki emberről” olvashatunk.  

Ha az etimológiai kérdéseken túllépve a spiritualitásnak a keresztény hagyományon 

belüli értelmét próbáljuk megragadni, ehhez két újszövetségi igeverset érdemes 

magunk elé idéznünk. Jn 4,24-ben Jézus ezt mondja a samáriai asszonynak: „Az Isten 

Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” Gal 5,25-ben 

pedig így buzdítja olvasóit Pál apostol: „Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek 

szerint.” Ezek alapján jól látható, hogy a spiritualitás nem más, mint az Isten 

Szentlelke által áthatott és inspirált élet. Éppen ezért a „lelki életként” való 

magyarítás kissé félrevezető és leszűkítő. Itt nem pusztán a pszichikum világának a 

lélektan tudománya által is vizsgált folyamatairól van szó. A teljes emberi egzisztencia 

részt vesz ebben a maga Isten felé fordulásában, méghozzá az Isten megszentelő 

                                                        

3 KARINTHY Frigyes: Szítírák I-VIII. https://moly.hu/konyvek/karinthy-frigyes-szatirak-i-viii  

https://moly.hu/konyvek/karinthy-frigyes-szatirak-i-viii
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jelenlététől megragadottságában, vezéreltségében és az ebben való növekedésben. 

Más megközelítésben nem más ez, mint az életre vezető krisztusi keskeny ösvény 

vándorának lenni (Mt 7,14). Vagy, ahogy Pál apostol emelkedett szavai ezt kifejezik 

1Kor 3,17‒18-ban: „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig, 

miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, 

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” A 

Szentlélek ereje által növekedhetünk Isten megismerésében, szeretetében és a 

felebaráti szeretetben, amelynek végcélja a nagy igehirdető J. Wesley szerint nem 

más, mint az Isten szeretetével és felebaráti szeretettel megtelt szív, amely Krisztus 

szerint gondolkodik, és úgy jár, ahogyan Ő járt. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

3. Mit jelent a keresztény értelemben vett spiritualitás kifejezés? 

4. Ön lát-e összefüggést, illetve mi a jelentősége a spiritualitásnak a keresztény 

ember, illetve tágabb értelemben az egyház által végzett diakóniai szolgálatot 

illetően?    
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2. SPIRITUÁLIS ÖNISMERET 

A spirituális önismeretben való növekedést minden világvallás nagyon fontosnak 

tartja. A kereszténységben is számos imamód, lelkiségi gyakorlat látott napvilágot, 

illetve gyökerezett meg az egyházi közösségekben az évszázadok során. 

Aki növekedni szeretne Isten- és önmaga ismeretében és a szeretet gyakorlásában, 

annak elengedhetetlen – és természetes – hogy Istennel való kapcsolatát mindennap 

ápolja. Olyan ez, mint a sport vagy a zene. Csak az fejlődik benne, aki rendszeresen 

edz, illetve gyakorol. Az aszkézis szó eredeti jelentése is ez: gyakorlás. A 

lelkigyakorlat, mint az Istenkapcsolat elmélyítésének útja, ezért egy folyamatos, 

naponta ismétlődő történés. 

Az imaformák között fontos a meditáció: a szó középen állást jelent. A meditáció mint 

ima valójában Isten Lelkének jelenlétébe való begyakorlás, amellyel, ha naponként 

végzi az imádkozó ember, a zsoltáros tapasztalatához érkezik el: „Ízleljétek és 

lássátok, hogy jó az Úr!"(Zsolt 34,9) 

 

Loyolai Ignác (1491‒1556), a Jézus Társasága megalapítójának spirituális hatása 

máig meghatározó a kereszténységben. „Lelkigyakorlatok” című írása az elmélyült 

imádság gyakorlatába vezet be. Egyik imamódszere az „Examen” nevet kapta. Az 

examen latin kifejezés vizsgát, vizsgálatot jelent. Ignác egy olyan vizsgálódást és 

visszatekintő folyamatot ért ezalatt, amelynek során megtörténik a jó és a rossz, az 

értékes és értéktelen elkülönítése. Ezt az imamódot lelkiismeretvizsgálatnak is 

nevezhetjük.  

Az idők folyamán többféle nevet kapott ez az imaforma: Ignác legbecsesebb 

negyedórája, a szerető figyelmesség imája, az élet szemlélése stb. Ez az imaforma a 

tudatosságra helyezi a hangsúlyt: Hogyan van jelen Isten a napomban, és miként 

fogadom jelenlétét, hogyan válaszolok rá?  

Az „Examen” segít rálátni önmagunkra, belső megmozdulásainkra, a bennünk zajló 

történésekre, és lépésről lépésre kialakítja azt a figyelmet, hogy napunkat 

tudatosabban Isten jelenlétében tölthessük, hogy észrevegyük, mi történik a 

tapasztalatunkban, hogyan vezet Isten. Enélkül üres önelemzés és önközpontú 

szemlélődés vagy akár önmagunk tökéletességének hajhászása lesz belőle. 

Ignác istenképében alapvető az a látásmód, hogy a Teremtő jelen van, kapcsolatba lép 

az emberrel, és együttműködésre hívja. Innen már adódik is az a kérdés, hogy miben, 

hol hallhatom meg Isten hangját? A keresztény hagyomány ötféle utat sorol fel: (1.) a 

teremtett világban; (2.) a Szentírásban, amit „Isten igéjének” nevezünk, (3.) az egyház 

tanításában, a hívők közösségének élő hagyományában, (4.) a lelkiismeretünkben és 

(5.) a mindennapi tapasztalatunkban hallhatjuk meg Isten minket szólító hangját. 
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Az alábbi lelkiismeretvizsgálati vezérfonal Loyolai Ignác „Examen”-jének egy kortárs 

adaptációja: 

 

Examen 

 

Kényelmesen elhelyezkedem. 

Megkeresem azt a testtartást, amiben a testem megpihenhet. 

Elengedhetem magam. 

Érzek-e valahol feszültséget? 

Kiengedem. 

Milyen érzésekkel ülök le imádkozni? 

Néhány mély lélegzettel beszívom azt, amire szükségem van és kiengedem azt, ami 

már elhasználódott. 

A jelenre figyelek. 

Elengedem a múltat és a jövőt. 

A légzésem a jelenben tart. 

A jelenlévő Isten felé fordulok figyelmemmel. 

Olyan közel van hozzám, akár a levegő. 

Kívülről, belülről körülvesz, átjár. 

Minden levegővétellel tudatosítom magamban Isten jelenlétét. 

…és felajánlom neki ezt az imaidőt és magamat érzéseimmel együtt, hogy ő 

alakíthasson, formálhasson kedvére. 

Kérem, mutassa meg, miben szeretné, ha vele együttműködnék. 

Lassan felidézem a napomat.  

Hogyan indult a reggel? 

Milyen érzésekkel ébredtem? 

Hogyan álltam ehhez a naphoz? Kértem valamit Istentől? 

Mi volt a délelőttben leginkább hatással rám.  

Találkozások, események, feladatok, gondolatok… 

Hogyan éreztem magam? 

Mit mond ez rólam? 

Hogyan volt jelen Isten? 

Felidézem a délutánom. 
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Mi volt hatással rám?  

Emberek, események, gondolatok… 

Mit éreztem? 

Mit mond ez most rólam?  

És mit mond Istenről?  

Isten hogyan volt benne jelen? 

Visszanézve az egész napomra, milyen úton jártam ma? 

Hol találkoztam ma élettel, fénnyel, igazsággal, jósággal? 

…akár belül, akár kívül. 

Még egyszer megízlelhetem ezeket. 

Kifejezhetem hálámat. 

Hol találkoztam ma a sebzettségemmel, bűnösségemmel? 

…ami gátolta bennem a szeretetet. 

…ami elválasztott másoktól és Istentől. 

…elidegenített saját magamtól. 

Kifejezhetem bánatomat és kérhetem Isten gyógyító erejét. 

Végül: mit mutat most nekem Isten? 

Mire hív, és mi a válaszom? 

Kifejezhetem felé mindazt, ami bennem van, és vele indulhatok tovább utamon.  
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3. A SPIRITUALITÁS FORRÁSAI ÉS 
FORMÁI 1. ‒ A ZSOLTÁROK 

SPIRITUALITÁSA 

  

Az Ószövetség világa az emberélet kérdéseinek gazdag tárházát tárja elénk, 

ugyanakkor arra is bátorít, hogy a történetek, tanúságtételek nyomán keressük az 

utakat, találkozást a Másikkal: Istennel és a másik emberrel. Ennek a több dimenziójú 

találkozásnak különleges lenyomatait találjuk a Zsoltárok könyvében. 

A zsoltár szó (héberül: mizmor) eredetileg húros hangszerrel kísért, kántálva előadott 

éneket jelent. Az ószövetségi zsoltárok könyve 150 különböző hátterű, témájú, műfajú 

énekelt imádságot tartalmaz, amelyeket tudatos szerkesztéssel kisebb 

gyűjteményekbe rendeztek. Alapvetően két csoportot különböztetünk meg a 

zsoltárok között: egyéni és közösségi imádságokat. E két nagy halmazon belül pedig 

számos, eltérő karakterű szöveget találunk: például könyörgő-, panasz-, hálaadó-, 

tanító-, himnusz-, király-, zarándokzsoltárokat. 

Walter Brueggemann, amerikai protestáns ószövetségtudós egyik könyvében a 

zsoltárok tartalmát, teológiai üzenetét vizsgálva három csoportot különített el 

egymástól:  

1. A meggyőződés zsoltárai, amelyek a hagyomány (rend) megerősítését szolgálják.  

2. Az elbizonytalanodás zsoltárai, amelyek krízistapasztalatok, a „rendetlenség”, zavar 

megélésének idején a hagyomány megkérdőjelezéséhez jutnak el.  

3. Az új meggyőződés zsoltárai, amelyek az új orientációt, egy új élet távlatát mutatják 

meg a szabadulás tapasztalata révén, a gyógyulás folyamatán keresztül.  

Az alábbi táblázat a három csoport legfontosabb karakterjegyeit sorolja föl: 

 

Meggyőződés zsoltárai  Elbizonytalanodás 

zsoltárai 

Új meggyőződés 

zsoltárai  

A hagyomány (rend) 

megerősítése 

 

Krízistapasztalatok 

(rendetlenség):  

a hagyomány 

megkérdőjelezése 

Új orientáció, új élet 

 

például Zsolt 92 például Zsolt 22 például Zsolt 30 
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Meggyőződés Elbizonytalanodás Új meggyőződés 

megszokás, egykedvű 

öröm, bejáratott 

boldogság, jólét, Isten 

következetessége,  

a Teremtő és a teremtés 

megbízhatósága, 

törvény, rend, teremtés - 

alkotás,  

begyakorolt vallás és 

hitvallás, hálaadás 

fájdalom, egyedüllét, 

sötétség, árnyékok, 

szenvedés, halál, káosz, 

düh, önsajnálat, 

keserűség, rezignáltság, 

gyűlölet, panasz, 

siralom, számonkérés, 

túlzások, udvariatlan 

hangnem, durvaság, 

szitkok 

váratlan fordulatok, 

elárasztanak Isten új 

ajándékai, ámulat, 

csodálkozás, 

szabadítás, evangélium, 

világosság, meglepetés,  

Isten közbelépése,  

új ének, hála, himnusz,  

józan életöröm, erő, 

áldás 

 

A zsoltárok szerzői az élet számtalan eseményére, a mindennapok tapasztalataira 

reflektálnak, és ezeket az élményeiket, gondolataikat, érzéseiket Isten színe elé viszik. 

Egy-egy zsoltáron belül is gyakran váltakozik a téma, a teológiai gondolatmenet: a 

hangulat szomorúságból átvált örömbe, a kétség átadja helyét a bizalomnak – vagy 

éppen fordítva.  

A zsoltárszövegek első csoportja olyan imádságokat foglal magába, amelyek a 

létbiztonságban élő, elégedett, gondtalan ember helyzetére reflektálnak. Ez azonban 

csupán kevesek (jobbára gazdagok, előkelő emberek) tapasztalata, éppen ezért az 

imádságok többsége inkább a második és a harmadik csoportba tartozik.  

A zsoltárossal együtt valljuk, hogy életünk egy részében jelen van egyfajta 

megszelídítetlen sötétség: kiszámíthatatlan, előre nem látható történések, szenvedés, 

küzdelem, veszteség. A második csoportba tartozó zsoltárszövegek segítenek 

szembenézni ezzel a helyzettel. Az elbizonytalanodás, kétely, üresség érzése 

bevonható az életünkbe, azért engedhetjük meg, hogy ott legyenek, mert Isten is ott 

van. Ő „szimpatikus”, vagyis ‒ a szó eredeti értelmében ‒ az emberrel együtt-

szenvedő Isten.  

Az elbizonytalanodás énekei jelzik azt a stádiumot, amelyben a segítő hivatású ember 

leginkább mozog: kliensei az élet terhét hordozó, szenvedő, útkereső emberek. Az ő 

feladata az, hogy hitet és reményt adjon a szenvedésben, próbák között élő 

embertársainak, hogy ők is eljussanak az új meggyőződés vallomásaihoz és 

énekeihez. Ezt a reményt a segítő leghitelesebben úgy tudja közvetíteni, ha ő is 

személyesen átéli az életben rejlő tragikumot, a szenvedés, veszteség, hiány 

tapasztalatait. Ha ő maga érintődik a tragédiák által, megküzd a kérdésekkel, a 

válaszok hiányával, és azután a mélységből elindul fölfelé… 

A mélypontról kell még néhány szót ejtenünk: ez egy titokzatos határpont, ahol a 

rezignáció átvált bizakodássá, ahol elindulunk fölfelé, ahol elkezd növekedni bennünk 
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az Élet, ahol kezdetét veszi a hétköznapi feltámadás. A reménység mindig a 

veszteségben gyökerezik. A Biblia ismeri azt az embert, aki megváltozott hitével az új 

meggyőződés énekeit énekli, és abban az Istenben hisz, aki az élet sötétségében, a 

halál árnyékának völgyében is jelen van.  

 

W. Brueggemann arról ír, hogy ez a dinamika: a meggyőződés – elbizonytalanodás – új 

meggyőződés sémája egy „V” betűt alkot. Egy viszonylag stabil állapotban egyszer csak 

bekövetkezik egy krízis-tapasztalat, amely szenvedést, ellehetetlenülést, 

egzisztenciális mélypontot jelent. Ám ebből a mélypontból egy idő után újra fölfelé 

vezet az út, megtörténik a szabadulás, a kiinduláshoz közeli állapot visszaállítása, 

vagy annál egy minőségileg jobb állapot elérése.  

A V-séma (adott esetben W-séma) szinte a teljes bibliai hagyományban fellelhető: a 

„Nagy Történetek” struktúráját is lényegében ez a három lépcsőfok adja. Ilyen például 

a „teremtés – bűnbeesés – újrakezdés” vagy az „idegen földön boldogulás – fogság / 

elnyomatás – kivonulás / megszabadulás” folyamatábrája.  Ám Jákób, József, Ruth, 

Jónás története, valamint a Bírák könyve és Eszter könyve is erre a sémára épül. Itt a 

személyes és a közösségi sík egymásba fonódik.  

Ha kitekintünk az Újszövetség felé, a minta legszembetűnőbb megnyilatkozása maga a 

Krisztus-esemény (lásd például Fil 2 „Krisztus-himnuszát”). Jézus útja születésétől 

halálán át feltámadásáig szintén ezt a V-betűt formálja.  

 

A zsoltárok spiritualitása leginkább abban ragadható meg, hogy az élet minden 

mozzanatát, élményét, rezzenését egészen meglepő természetességgel Isten 

valóságához kötik. Odakapcsolják a lét Forrásához, aki Minden mindenekben. Ez a 

lelkiség arra tanít minket, hogy segítő hivatásunkban mi is komolyan vegyük a 

meggyőződés, az elbizonytalanodás és az új meggyőződés: az újra megtalált hit 

állomásait, fázisait és ezek kihívásait, ajándékait ‒ személyes életünkben és a ránk 

bízottakéban egyaránt. 

A Zsoltárok könyvének végkicsengése egy nagy hálaadás: halleluja, amelybe 

bekapcsolódik az egész teremtett világ. Minden hálaének, amely az új meggyőződésre 

jutott ember tapasztalatát szólaltatja meg, arra hivatott, hogy megerősítse a többieket 

is. Arra szolgál, hogy a másik ember számára is erőforrás lehessen ez a továbbadott 

vallomás: Isten nem változatlanság, hanem hűség.  

Nem az lesz a valódi kérdés, hogy ki mit él át, hanem az, hogy amit átélek, átélünk, ami 

megtörténik velem, velünk, az miként mozdít tovább a Teljesség felé. A szavak, 

ahogyan a zsoltáros ajkán formálódnak, a hit narratívájává állnak össze. Annak 

üzenetét hordozzák, hogy végső soron mindenki – egyenként és együtt – meghívott az 

Istenhez kötődő Létre az élők földjén. 



22  |  3. A spiritualitás forrásai és formái 1. ‒ A zsoltárok spiritualitása    

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK, FELADATOK 

5. Mit tanítanak Önnek a meggyőződés, elbizonytalanodás és új meggyőződés 

gondolati mintázatai? Milyen pontokon tud személyesen kapcsolódni ezekhez? 

6. Keressen a Bibliában példákat a V / W mintázatra! 

7. Keressen olyan zsoltárokat, amelyeket segítő beszélgetésben, vigasztaló 

üzenetként tovább tud adni kliensének! 
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4. A SPIRITUALITÁS FORRÁSAI ÉS 
FORMÁI 2. ‒ IMAFORMÁK 

Az imádság a szív és az értelem felemelése Istenhez. Ez nem a saját erőlködésünk 

függvénye, hanem Isten Szentlelke által történik bennünk. Pál apostol szerint: „Mert 

nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 

aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt 

arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk… Ugyanígy segít a Lélek is a mi 

erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, 

de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a 

szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a 

megszenteltekért.” (Róm 8,15‒16.26‒27) 

4.1. IMÁDSÁGFAJTÁK 

A szóbeli imádság típusainak többféle felosztása lehetséges. Az egyik legelterjedtebb 

rendszerezés szerint megkülönböztethetünk hálaadó, dicsőítő, kérő, bűnvalló, 

közbenjáró imákat.  

A hálaadó imádságban hálát adunk Isten gondviselő jóságáért, szeretetéért, 

gondoskodásáért. Egyúttal tudatosítjuk magunkban, hogy nincs senki és semmi, akit 

vagy amit ne Isten kegyelméből kaptunk volna. „Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert 

örökké tart szeretete!” (Zsolt 136,1) 

A dicsőítő imádság sok szempontból hasonlít a hálaadó imádságra, de van egy fontos 

különbség. Lényege szerint ugyanis bármiféle érdek vagy külön hálaadásra való ok 

nélkül magasztalja Istent. Nem arra tekintünk tehát, amit kaptunk, vagy amit kapni 

remélünk, hanem leborulunk Isten nagysága előtt, az ő szent jelenlétében.  

A kérő imádságban bizalommal fordulunk Istenhez és tárjuk fel előtte kéréseinket 

annak szellemében, ahogy az apostol buzdít bennünket: „Semmiért se aggódjatok, 

hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket 

Isten előtt.” (Fil 4,6) Mindezt persze annak tudatában tesszük, hogy Isten nem 

kívánság-automata, és jó, ha kéréseinket az a jézusi lelkület hatja át, ami a 

Gecsemáné-kertben a halála előtti tusakodása során megnyilvánult: „Atyám, ha 

lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én 

akarom, hanem amint te.” (Mt 26,39) 

A bűnvalló imádság az Isten előtti önvizsgálat és az abból nyert belátás gyümölcse. 

Számtalanszor vétünk Isten és embertársaink ellen gondolattal, szóval, cselekedettel 

és mulasztással. A keresztény ember életének legnagyobb feszültsége az, ami ennek a 
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tapasztalati valósága és a „jóság síró vágya” (lásd Ady Endre verse) között feszül. Vagy 

ahogyan Pál apostol találóan megfogalmazza: „Mert gyönyörködöm az Isten 

törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely 

harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.” 

(Róm 7,22‒23) Fontos tehát, hogy bűnbocsátó irgalmában bizakodva mindezt Isten 

elé vigyük. 

A közbenjáró imádság bizonyos értelemben a kérő ima egy speciális formája, 

amikor másokért, az ő javukért, gyógyulásukért, megszabadulásukért fohászkodunk 

Istenhez. Nagyon szép evangéliumi példája ennek a béna meggyógyítása, amikor is 

Jézus otthon volt Kapernaumban, és a sokaság tódult hozzá. „Oda akartak hozzá 

menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, 

megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az 

ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, 

megbocsáttattak a bűneid.” (Mk 2,3‒5)  

4.2. KÖTÖTT SZÖVEGŰ ÉS SAJÁT SZAVAKKAL MEGFOGALMAZOTT 

IMÁDSÁG 

Egy másik formai megközelítés szerint megkülönböztethetünk kötött szövegű és 

saját szavakkal mondott imádságot. A kötött szövegű imádságok összeszedett, 

lényegre törő formában segíthetnek megfogalmazni mindazt, amit Isten elé akarunk 

vinni, illetve jó mintákat adnak a saját szavainkkal megfogalmazott imádságainkhoz 

is. Kötött szövegű imádságként használhatjuk a Szentírásból a zsoltárokat, valamint a 

Miatyánkot. Számos imádsággyűjtemény is a rendelkezésünkre áll, például az 

evangélikus énekeskönyvben találunk ilyet a különféle ünnepekhez, napokhoz, 

napszakokhoz, életeseményekhez kapcsolódóan. A saját szavakkal mondott imádság 

értelemszerűen kötetlen formájú. A fő szempont az Isten előtti őszinteség és nem 

elkalandozó, fenntartott jelenlét.   

4.3. AZ ÚRI IMA 

A keresztény imaéletben kitüntetett szerepe van a Miatyánknak. Ebben Jézus Krisztus 

maga tanítja tanítványait arra, hogy hogyan imádkozzanak.  

 

„Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te 

neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön 

is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen 

mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts 



  4. A spiritualitás forrásai és formái 2. ‒ Imaformák  |  25 

 

meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” (Mt 

6,9‒13) 

 

Az Úr imádsága a mátéi szerkesztésben a hegyi beszéd középpontjában található, és 

mint a helyes imamód, ellentétben áll az azt megelőző igeversekben taglalt és 

bemutatott, a képmutatókra, és a pogányokra jellemző helytelen gyakorlatokkal. A 

szószaporító imádsággal szembeni tanítás indoklása Mt 6,8b-ben így hangzott: „mert 

tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” Ehhez 

kapcsolódik a következő igeversben az ebből tanulságot levonó mondat az úri 

imádság felvezetése: „Ti azért így imádkozzatok”.  

De mi egész pontosan a tanulság? A kettős kiindulópont annak leszögezése, hogy az 

embereknek szükségleteik vannak, és hogy Isten, a tanítványok Atyja ezeknek a 

mibenlétével és a pontos természetével tökéletesen tisztában van, még mielőtt ezek 

verbalizálására imádság formájában kísérletet tennénk. Ráadásul ez utóbbi nem is 

olyan magától értetődően egyszerű vállalkozás. Óriási különbség lehet a „szükség” és 

az „igények” között. Míg az igényeinkkel – amelyek fakadhatnak akár tévútra vivő 

vágyakból és ambíciókból is (vö.: 1Jn 2,16) ‒ hellyel-közzel tisztában vagyunk, 

azonban az igazi szükségleteinkkel már nem biztos. Egyedül a mindent tudó Isten az, 

aki pontosan ismeri őket. Éppen ezért értelmetlen törekvés Istent „informálni” 

azokról a dolgokról, amelyekről mi azt gondoljuk, hogy azok a mi igazi szükségleteink 

és megpróbálni rávenni őt arra, hogy gondoskodjon ezekről. Az eddigi 

gondolatmenetből fakadó lényegi következtetést Mt 6,8b alapján levonva, a törekvés 

értelmetlenségének két oka van.  Egyfelől az, hogy Isten nem az igényeinket, hanem a 

szükségünket akarja kielégíteni. Másfelől pedig, hogy ő pontosan tudja, sőt, ő az, aki 

pontosan tudja, s nem pedig mi, hogy valójában mire van szükségünk.  

Mire való akkor a kérő imádság? Párhuzamként gondoljunk a bűnvalló imádságra, 

amely szintén nem azt a célt szolgálja, hogy Isten tudomására hozzuk bűneinket, 

hanem hogy azok mibennünk tudatosodjanak, és Isten kegyelméből, az Őrá való teljes 

ráhagyatkozással, megszabadulhassunk tőlük. A kérő imádság esetén is hasonlóról 

van szó.  H. D. Betz szerint: „A hegyi beszéd számára az Úr imádsága nemcsak, hogy 

eleget tesz az imádság követelményeinek, hanem mint egy mérvadó paradigma 

definiálja, hogy Isten mit tekint az emberiség „valódi szükségeinek”. Az Úr imádsága 

Isten perspektívájából van megszerkesztve. Ebből fakadóan ennek az imádságnak a 

kérései nem emberi vágyakra, unszolásokra, ambíciókra, önzésre, hanem Isten 

bölcsességére alapozódnak. Az Úr imádságának az imádkozása megerősíti ezeket a 

szükségleteket és kifejezi az Isten jótékony gondoskodásába vetett bizalmat és 

reménységet.”4 

                                                        

4 BETZ 1995, 339. o. 
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Tekinthetjük tehát ezt a szöveget az imádság iskolájának is. Az „így” határozószó 

egyértelműen jelzi, hogy itt egy mintáról van szó. Azaz Jézus szerint eredendően így 

imádkozzatok, nem pedig feltétlenül ezt imádkozzátok. Ez lehet az oka annak, hogy a 

korai egyház miért nem látott problémát a mátéi és a lukácsi (Lk 11,2‒4) párhuzamos 

verziók nem jelentéktelen mértékű eltéréseiben. Az imádság modelljellegéről azért 

beszélhetünk, mert arra tanítja a tanítványokat, hogy mik azok a valódi szükségletek, 

amikért mennyei Atyjuk gyermekeiként imádkozniuk célszerű és érdemes. A hat 

kérés közül az első három úgynevezett „Te-kérés”, amely a tanítványok Atyjára 

fókuszál, a második három pedig úgynevezett „mi-kérés”, ami a saját életükre, 

beleértve a másokkal való viszonyt is. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

8. Fogalmazzon meg saját szavaival egy imádságot, s írja le! 

9. Vizsgálja meg Luther Márton esti imádságát és Assisi Szent Ferenc 

Naphimnuszát! Hol tudja benne a hálaadás, a dicsőítés, a kérés, a bűnvallás és a 

közbenjárás mozzanatait felfedezni?   

 

Luther esti imája 

Hálát adok Neked mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy a mai 

napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert 

vétkeztem azokkal, és őrizz meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, 

lelkemet és mindenemet a Te kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a 

gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen. 

 

Assisi Szent Ferenc 

NAPHIMNUSZ 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr, 

Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, 

És minden áldás. 

Minden egyedül téged illet, Fölség, 

És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. 

Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, 

Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap, 

Aki a nappalt adja 

és aki reánk deríti a te világosságod. 

És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes: 

A te képed, Fölséges. 

Áldjon, Uram téged Hold nénénk 

és minden csillaga az égnek; 
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Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek! 

Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk, 

Levegő, felhő, jó és rút idő, 

kik által élteted minden te alkotásodat. 

Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk, 

oly nagyon hasznos ő, 

oly drága, tiszta és alázatos. 

Áldjon, Uram, Tűz bátyánk; 

Vele gyújtasz világot éjszakán. 

És szép ő és erős, hatalmas és vidám. 

Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk, 

Ki minket hord és enni ad. 

És mindennemű gyümölcsöt terem, 

füveket és színes virágokat. 

Áldjon, Uram téged minden ember, 

ki szerelmedért másnak megbocsát. 

És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát. 

Boldogok, kik tűrnek békességgel, 

Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát. 

Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál, 

Aki elől élő ember el nem futhat. 

Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, 

És boldogok, akik magukat megadták 

te szent akaratodnak, 

Második halál nem fog fájni azoknak. 

Dicsérjétek Uramat és áldjátok, 

És mondjatok hálát neki, 

és nagy alázatosan szolgáljátok. 
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5. IMÁDSÁG-GYAKORLATOK ‒ A JÉZUS-
IMA 

1Thessz 5,17-ben Pál apostol így buzdítja olvasóit: „szüntelenül imádkozzatok!” 

Lukács evangélista pedig Jézusra utalva ezzel a mondattal vezeti be a hamis bíró 

példázatát: „Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és 

nem szabad belefáradniuk.” Lk 21,36-ban pedig így szól: „Legyetek tehát éberek és 

szüntelen könyörögjetek.” A kereszténységben így igen korán kialakult a szüntelen 

imádságra való törekvés gyakorlata. A szüntelen ima lényege, hogy bármit is teszünk, 

bármi is történik velünk, mindent Isten tudatosított jelenlétében szeretnénk megélni. 

Ennek a legismertebb formája a keresztény Kelet ma már nyugaton is elterjedt és 

egyre népszerűbb formája, a Jézus-ima. Maga az imádság szövege egyetlen, bibliai 

gyökerekre visszavezethető (Mt 9,27, 15,22, 20,30, Lk 18,38 stb.) mondatból áll: 

„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” A fohász kimondását a 

keleti szerzetesi hagyományban gyakran a lélegzés ritmusával is összekötik.   

A Jézus-imát nevezik a „szív imájának” is. A szív a bibliai és a lelkiségi hagyományban 

nem pusztán egy testi szervet, hanem az emberi személyiség egészének a 

középpontját jelenti, a gondolatok, az érzések és a szándékok székhelyét. Palamasz 

Szent Gergely (1296‒1359) írja: „Ezért mondja Nagy Szent Makáriosz is: ’A szív 

kormányozza az egész szervezetet, és amikor a kegyelem osztályrészéül jut a szív 

lényege, uralkodik az összes gondolat és tag felett, mert ott van értelem és a lélek 

összes gondolata.’ Tehát szívünk az értelem székhelye és a test legfőbb értelmes 

szerve. Ezért arra törekedve, hogy éberek legyünk és teljes józanságban őrizzük meg, 

hogyan vigyázhatnánk rá, ha nem szedjük össze értelmünket, amelyet kívül 

szétforgácsolnak az érzékelések, és nem vezetjük vissza ahhoz a szívhez, ami a 

gondolatok lakóhelye.”5 A Jézus-ima ismételgetésének a célja, hogy Jézus Krisztus 

szent neve behatoljon az emberi szívbe és az Istenre való emlékezés, azaz Isten 

jelenlétének a tudatosítása állandósuljon, kialakuljon a szüntelen belső éberség. 

Ahogy az apostol tanítja: „..adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 

hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus 

lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva…” (Ef 

3,16‒17)  

                                                        

5 Idézi: NACSINÁK 2010, 36‒37. o. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

10. Mit jelent a „szüntelen imádkozás”? 

11. Ön szerint miért nevezik a Jézus-imát a szív imádságának? 
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6. ISTENSZERETET ‒ TESTVÉRSZERETET 
/ EMBERSZERETET 

6.1. ISTEN SZERETETE ÉS A TESTVÉRSZERETET A JÁNOSI 

TEOLÓGIÁBAN 

A bibliai gondolkodásmód alapján a szeretet fogalmának négy különböző aspektusát 

különböztethetjük meg: 

 Szexus:        Szeretlek, mert enyém vagy.   (testi szeretet) 

 Erósz:          Szeretlek, mert ilyen vagy.  (érzelmi szeretet) 

 Fília:            Szeretlek, mert társam vagy.  (baráti szeretet) 

 Agapé:        Szeretlek – mert – szeretlek.  (érdek nélküli szeretet) 

Ez utóbbi, az agapé a szeretetnek egy olyan formája, amely elsőrendűen magára 

Istenre jellemző. János apostol odáig megy, hogy ezt az agapé-szeretetet azonosítja 

Istennel (1Jn 4,8b) Az agapé az érdek, azaz személyválogatás nélküli, vagy ahogy 

Kierkegaard nevezi: nem-preferenciális szeretet. Ez alapvetően Isten attribútuma, de 

az ő gyermekeit is ennek kell jellemeznie. Hiszen az ő gyermekein az ő vonásai kell, 

hogy kiábrázolódjanak: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik 

üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra 

és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” (Mt 5,44)  

Sziénai Szent Katalin (1347‒1380) ekképp világítja meg mindezt: „Az önszeretet 

elválaszt téged Istentől és felebaráttól, az igazi szeretet pedig egyesít velük; az a halált 

adja neked, ez az életet; az a sötétség, ez a világosság; az a háború, ez a béke; az 

összeszűkíti a szívet, mert nem érted meg sem önmagadat, sem a felebarátot; az isteni 

szeretet pedig kitágítja, magába fogadva a barátokat, ellenségeket és minden értelmes 

teremtményt; hiszen Krisztus érzületét öltötte magára, és ezért követi őt.” 

Ennek az agapé-szeretetnek az is a jellemzője, hogy mivel érdek nélküli, s így nem a 

viszonzás reményében nyilvánul meg, ezért megelőző jellegű: megelőzi a szeretett fél 

válaszreakcióját, ez utóbbitól függetlenül. János apostol így ír erről: „Abban nyilvánul 

meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy 

éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő 

szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így 

szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. … Mi tehát 

azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, 

a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem 

szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, 

szeresse a testvérét is.” (1Jn 4,9‒11.19‒21) 



  6. Istenszeretet ‒ testvérszeretet / emberszeretet  |  31 

 

Az egyházi szeretetszolgálat ebből az alapvető összefüggésből nyeri igazán értelmét. 

A krisztusi tanítványság útján járók részéről szeretni a másikat, gondoskodni 

szükségleteiről nem valamilyen elvont humanista eszmény jegyében történik, hanem 

az Isten megtapasztalt életformáló szeretetének továbbsugárzása.  Ez a szeretet annál 

tisztább, minél inkább az önérdektől mentes, tiszta agapé formájában nyilvánul meg.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

12. A szeretet fogalmának mely aspektusait különböztethetjük meg a bibliai 

gondolkodásmód alapján? 

13. Mit jelent a „nem-preferenciális szeretet”? 

14. Milyen összefüggést lát az egyházi szeretetszolgálat és a krisztusi tanítványság 

között? 

6.2. 1KORINTUS 13  

Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levelének 13. fejezete méltán egyike a 

legismertebb bibliai szövegeknek. Az évszázadok alatt a szeretetről szóló számtalan 

elmélkedés, prédikáció, filozófiai eszmefuttatás közül kitűnik tartalmi 

megformáltságának mélységével és himnikus szépségével. Tengernyi könyv született 

már, amelyeknek szerzői elemzik, kommentálják Pál apostol szeretethimnuszát, 

igyekeznek megfejteni bölcsességének titkát, eredetét. Ám azt látjuk, hogy ez a nem 

mindennapi szöveg végső soron kicsúszik a kezünk közül: az emberi értelmezés, 

elemzés nem talál rajta fogást – ahogy magán a szereteten sem. 

A szeretetről azonban fontos újra és újra gondolkodni, beszélni. Valójában az ember 

egész élete során tanulja, gyakorolja és továbbadja a szeretetet: azt a valóságot, 

amelyben maga is benne él, és amelyet maga is teremt, formál, újrakezd; és amellyel 

maga is küzd… 

A biblikus felfogás értelmében a szeretet elsősorban döntés, tudatos elköteleződés, 

nem pedig érzelmi állapot és érzelmi élmény. Napjainkban sajnos a szeretettel 

kapcsolatban inkább ez utóbbi megközelítés a domináns: nem véletlenül asszociálunk 

rögtön a szeretet szó hallatán a piros szívecskékre. 

 

A biblikus koncepció arra helyezi a hangsúlyt, hogy az ember Isten által szeretett, 

akart, elfogadott teremtmény. Lételeme a szeretet, ebben gyökerezik az élete már a 

fogantatásától. Szeretett emberként felismerni magunkat: ez az élet valódi öröme. És 

ez az, amit másoknak is ajándékozhatunk.  Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy 

igyekszünk egyre inkább úgy látni a másik embert – legyen bárki és bármilyen –, mint 
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ahogyan Isten tekint őrá. Isten szemén keresztül tapasztalni a másikat: ez a szeretet 

misztikus élménye, amelyben végső soron minden és mindenki egybetartozik. 

A teljes Biblia vallja, hogy a szeretet egyedüli forrása csakis Isten. János első levelének 

3. részében a szerző Istent magával a szeretettel azonosítja. Isten „döntése”, szándéka, 

akarata a szeretet. Ő így lép közel teremtményeihez, így az emberhez is. Ezt a mintát, 

példát mutatja meg nekünk, és ennek a példának a követésére hív. Azért, hogy 

felfogjuk, megértsük emberségünknek ezt a lényegi küldetését, Isten emberré lett 

számunkra és értünk Jézus Krisztusban. A testté lett Szeretet révén kapunk indíttatást 

a szeretetre, amely emberségünk lényegi mozzanata. 

 

„Ami a keresztény hitet az emberi vallásosság minden más formájától 

megkülönbözteti, nem más, mint egy magányos, törékeny alak a történelemből. Nem 

más, mint ennek az egyszerű, názáreti embernek a személye, és az, amit egyszerű 

szavakkal mondott Galilea szegény és kizsákmányolt embereinek.” – fogalmaz Jörg 

Zink Jézussal kapcsolatban „Szent erőforrás” c. könyvében.6 

A kereszténység leglényegesebb teológiai üzenete: az evangélium maga abban a 

felismerésben rejlik, hogy Isten a Szeretet. Ezt a Szeretet-Istent hirdette és mutatta 

meg a názáreti Jézus földi élete: tanításai, gyógyításai, szenvedése, halála és 

feltámadása által. 

Az Újszövetség görög szava a szeretetre az „agapé”, amely feltétel nélküli, érdem 

nélküli szeretetet jelent: ez Isten szeretetének lényege, amelynek nincsenek határai, 

nem vár el cserébe semmit, nem indokolja meg az elköteleződését: „szeretlek, mert 

szeretlek”. Az emberi szeretetre a görög nyelv nem az agapé szót használja, hanem 

egyrészt a filosz / filia kifejezést, amely az embertársi szeretetet, felelősségvállalást, 

szolidaritást jelöli, másrészt pedig a szexus / erosz szavakat, amelyek a vonzalom és a 

szenvedélyes szeretet, szerelem kifejezései. 

 

Pál szeretethimnusza a szeretet nélküli életet és a szeretetet, mint életformát veti 

össze egymással. Számos képet, paradox helyzetet villant föl előttünk annak 

illusztrálására, hogy milyen a szeretetet nélkülöző emberi lét: a szeretet nélküli 

gondolatok, szavak és tettek. A levél, amelyben helyet kapott ez a költői szöveg, egy 

olyan keresztény közösségnek íródott, ahol a szolgálatot végzők különböző lelki 

ajándékokkal, karizmákkal kapcsolódtak be a közösségépítés munkájába. Ez azonban 

gyakran váltott ki közöttük versengést, pártoskodást, viszályt, és nagy feszültségeket 

okozott a közösség tagjai között. Az apostol ezért arra inti a gyülekezetet, hogy a 

szeretet lelkületét és erejét engedjék hatni maguk között. 

                                                        

6 ZINK 2005,14. 
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Arra a konklúzióra jut, hogy a földi élet végén és a történelem végén, amikor majd 

Isten új teremtése elkezdődik, egyedül a szeretet lesz az, amely akkor is megmarad. A 

hit és a remény evilági útitársaink, földi valóságunkban van szükség rájuk: a szeretet 

viszont örökké érték és mérték marad. 

 

Az alábbi szöveg a szeretethimnusz egy modern parafrázisa: 

Fabiny Tamás: 

A szeretet himnuszának mai tolmácsolása 

 

Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel 

együtt hirdetem, hogy „van egy álmom”, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, 

mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja. 

Ha futurológusként, a jövő mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény- kutatóként 

előre látom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy 

összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. 

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli 

parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincsen bennem, olyanná lettem, mint a 

szél által cibált ördögszekér. 

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat vagy tizedet adok minden 

jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad 

kenyér helyett és skorpiót hal helyett. 

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem 

megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üresbelű 

hagyma. 

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom bibliámat és 

halálomra is bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével 

megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. 

A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. 

A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére 

töviskoszorút adnak. 

A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik. 

A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja: „szomjúhozom”. 

A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a 

hajnali kertben. 

A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. 

A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem 

bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül pártok és politikusok acsarkodásának, de 

együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. 
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Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mező liliomaival és 

az ég madaraival. 

Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki 

szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. 

A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad 

acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. 

Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak 

szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Még nem találtuk meg a 

rák és az AIDS gyógyszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak nyelvét, nem fogjuk 

fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. 

Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk körül mindnyájan, és ő lesz majd minden 

mindenekben. 

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat: kedvetlen. 

A szeretet nélküli felelősség: figyelmetlen. 

A szeretet nélküli igazság: kemény. 

A szeretet nélküli okosság: gőgös. 

A szeretet nélküli barátságosság: hűvös. 

A szeretet nélküli rend: kicsinyes. 

A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen. 

A szeretet nélküli birtoklás: fösvény. 

A szeretet nélküli adakozás: képmutató. 

A szeretet nélküli vallásosság: bigott. 

A szeretet nélküli hit: vakbuzgó. 

A szeretet nélküli remény: fanatikus. 

A szeretet nélküli élet: értelmetlen. 

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig 

legnagyobb: Jézus. 

(Forrás: CREDO 1999/1-2., Luther Kiadó, Budapest) 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

15. Mit gondol a szeretethimnusz e mai parafrázisáról? 

16. Mi a szeretetre vonatkozó, fent tárgyalt görög szavak üzenete az Ön számára? 
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7. KÖVETÉS – TANÍTVÁNYSÁG 

7.1. A DIAKÓNIA MINT A TANÍTVÁNYSÁG LÉNYEGI ELEME ‒ 

ÓSZÖVETSÉGI KONCEPCIÓK  

A diakóniának, vagyis a szeretet szolgálatának attitűdje a gyámoltalanok, segítségre 

szorulók felé átszövi a bibliai hagyományt, amely nagy hangsúlyt helyez a 

gondoskodás és a törődés felelősségére. A gondoskodó Isten – a teremtéstörténet 

szerint – az embert is gondoskodásra hívja: felelősségre a világért, a természetért, 

teremtmény-társaiért. Az ember először a kert őrzőjévé válik (1Móz 2,15), majd két 

fejezettel később a testvér – a másik ember – iránti felelősség témája kerül elő 

megrázó módon Káin és Ábel történetében. Az idősebb, féltékeny testvér közönyös és 

pökhendi kérdése már az Isten-ember kapcsolatban bekövetkezett törés 

következményét mutatja: „Talán őrzője vagyok a testvéremnek?” (1Móz 4,9)  

Az Ószövetség első lapjainak történetei valójában egymás mellé helyezik Isten két 

legfontosabb kérdését: Ádám, hol vagy?(1Móz 3,9) Hol van a te testvéred? (1Móz 4,9) 

Ez azt jelenti, hogy az ember helye a világban és Isten színe előtt szorosan 

összekapcsolódik a testvér, az embertárs életének, boldogulásának kérdésével. Vagyis 

az ember helye a világban tulajdonképpen a másik ember, a felebarát mellett van. 

Az Ószövetség egyik legszebb és legtömörebb hitvallása Istenről az „öt melléknév 

krédója”, amely legfontosabb jelzőit, tulajdonságait sorolja föl: „Az Úr irgalmas és 

kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy.” (2Móz 34,6; Zsolt 103,8; 

Jón 4,2) Ez a mondat arra is utal, hogy Isten irgalmassága felülkerekedik az ember 

miatti jogos haragján, és felülírja elhatározásait. Jónás könyvében a gonosz város: 

Ninive mégsem pusztul el; a babiloni fogságban sínylődők végül hazatérhetnek; a nép 

és a közösségen belül az egyén vétkei megbocsátásra találnak. Istennek ez az irgalmas 

odafordulása az ember felé a mi motivációnk: ez tesz késszé minket arra, hogy 

kövessük ezt a példát. A bibliai Izraelben a szeretet és az irgalmasság teremti meg a 

közösségi lét kohézióját: erről ismerhető fel, hogy Izrael Isten népe, és mint ilyen, 

vállal küldetést az őt körülvevő világban. 

 

Az irgalom kifejezése egyébként a héber nyelvben egy tőről fakad az anyaméh 

szavával. Az isteni irgalmasság úgy vesz körül, oltalmaz és éltet minket, mint anyaméh 

a magzatot. Ez a gondolat egyike a bibliai istenkép meglehetősen kevés „nőies” 

aspektusainak.  

Az irgalmasság cselekedeteivel kapcsolatban az Ószövetségben Ézsaiás könyvében 

olvasunk nagyon mély gondolatokat: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be 

házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred 
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elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. 

Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az URat, ő 

válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem 

mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a 

nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a 

déli napfény. Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged.” (Ézs 58,7‒11) 

 

Az Újszövetségben a Názáreti Jézus igehirdetésében folytatódik tovább és mélyül el az 

irgalmas Istenről szóló tanítás és teológiai gondolat. Jézus – farizeus kortársaival 

ellentétben ‒ a tisztaság / szentség ethosza (etikai követelménye) helyett az 

együttérzés ethoszát képviselte tanításaival, tetteivel. Istent: az Abba-t úgy mutatta 

be, mint aki nem egy áldozatok bemutatása révén, rítusok és előírások megtartásával 

lekenyerezhető úr, hanem olyan hatalom, aki szolidáris az elesettekkel és törődik a 

szegényekkel. Jézus egész életével azt hirdette, hogy az ember valódi kiteljesedése, 

kibontakozása csak és kizárólag a szeretet útján valósulhat meg, az irgalmasság 

cselekedetei révén.  

A bethesdai beteg története az Újszövetségben (Jn 5,1‒15) arra figyelmeztet, hogy 

minden ember jogosult a törődésre, arra, hogy valaki / valakik gondoskodjanak róla. 

A férfi Jézus kérdésére adott szomorú, rezignált kijelentése: „Nincs emberem” éppen 

ezért mindig figyelmeztető felkiáltójel, mert a másik ember arca kötelez engem, és ez 

alól a felelősségem alól nem térhetek ki. 

Az együttérzés valójában a másik ember fájdalma az én szívemben. Az empátia 

mellett a másik, görög eredetű kifejezés: a szimpátia szó szerint annyit jelent, mint 

„együtt szenvedés”. Isten tehát szimpatikus Isten, és ez az együttérző jóság két ember 

között is idáig mélyülhet el. 

A Miatyánk imádsága (Mt 6,9‒13; Lk 11,2‒4) szintén érzékenyen mutat rá erre a 

kapcsolati dinamikára. Isten Atyaként megszólítható; kapcsolatban áll az emberrel, 

akiről gondoskodik; és arra indítja, hogy embertársaival való viszonya az Istennel 

megélt közösségre alapulhasson. (Az imádság a Jézus kora-beli, egyszerű, földművelő 

emberek kontextusába illeszkedik.) 

A Biblia legfontosabb teológiai szövegei, így a Tízparancsolat (2Móz 20) és a 

Boldogmondások (Mt 5,3‒12) szövege is felhívja a figyelmet arra, hogy az ember 

közösségi lényként csupán kapcsolataiban találhatja meg az értelmes életet, a 

boldogságot. Az embert Istennel, felebarátjával és önmagával való helyes viszonya 

teljesíti ki; ugyanakkor: akik sírnak, azokat valaki más vigasztalja meg; az igazságra 

éhezőket megelégítik; akik irgalmasok, azok irgalmasságot nyernek (Mt 5,4.5.7). 

    

Emberségünk az, hogy figyelmes odafordulással, jó szavakkal és a szeretet találékony 

cselekedeteivel megkönnyítsük a mellettünk és körülöttünk élők életét és 

mindennapjait. Vigasztalók és bátorítók lehetünk: óriási az igény világunkban az 

emberséges jelenlétre gyülekezeti, civil, munkahelyi közösségekben. Jézus 

tanítványainak egyik legfontosabb ismertetőjele a szeretet és irgalmasság. 



  7. Követés – tanítványság  |  37 

 

A názáreti Jézus örökül hagyta nekünk a Pártfogót, a vigasztaló Lelket. Ez a 

Lélekjelenlét, ez a gyógyító erő mozgat meg ma is emberszíveket, hogy minél többen 

mondhassák el békével, hálásan: „Van emberem.” 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

17. Mi az irgalmasság cselekedeteinek jelentősége az Ószövetségben? 

18. A Miatyánk imádságban milyen útmutatásokat kapunk a diakónia gyakorlására? 

7.2. A DIAKÓNIA MINT A KERESZTÉNY EMBER SZABADSÁGÁNAK 

LÉNYEGI ELEME  

A szabadság mint fogalom meglehetősen nagy pályát futott be a történelem folyamán. 

Hétköznapi értelemben szabadnak lenni annyit tesz, mint kötöttségektől mentesnek 

lenni, döntési és cselekvési szabadsággal rendelkezni. Szabad az, aki azt csinál, amit 

akar. Az Újszövetség lapjain is komoly hangsúlyt kap a szabadság.  

Pál apostol úgy találja, hogy nem azt tesszük, amit akarunk, képtelennek bizonyulunk 

Isten törvényének a teljesítésére, még ha értelmünkkel ezt szeretnénk is tenni. 

„Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a 

rosszat. … Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de 

tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és 

foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.” (Róm 7,19.22) Éppen ezért Isten Jézus 

Krisztusban szabadít meg bennünket a törvény követelésétől.  A vele való 

közösségben, a tanítványság útján való járásban pedig a hívő megtapasztalhatja a 

bűntől való szabadságot is. Hiszen Jézus szabaddá teszi az övéit arra, hogy immár ne 

berögzült megkötözöttségeik foglyaként, kényszerpályák mentén éljék az életüket, 

hanem a benső szabadság megtapasztalásában.  

Ez a fajta szabadság ‒ mint láthatjuk ‒ végletesen távol áll az animális késztetések 

által való vezéreltség hedonisztikus megélésétől, amelyre sokkal inkább a 

szabadosság kifejezés a helytálló. Különös módon azt mondhatjuk, hogy a Krisztusban 

nyert szabadság felszabadít egónk diktatúrája alól Isten és a felebarátunk önzetlen 

szolgálatára. Pál apostol így ír erről a Galata levélben:   

„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne 

engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. … Mert Krisztus Jézusban nem 

számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által 

munkálkodó hit. … Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság 

nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az 

egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat. 

… Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. … Ne 
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tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni 

is: mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a 

Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga 

idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót 

mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 5,1.6.13‒14; 

6,2.7‒9) 

 

Luther Márton egyik legnépszerűbb műve az 1520-ban született „A keresztyén ember 

szabadságáról.” Ebben a fentiekkel összhangban a következő paradox tételt állítja fel: 

„A keresztyén ember szabad ura mindennek, és nincs alávetve senkinek. 

A keresztyén ember készséges szolgája mindennek, és alá van vetve mindenkinek. 

Ezek a tételek látszólag ellenkeznek egymással. Ha azonban mégis kitűnik róluk, hogy 

összeillenek, akkor kitűnően igazolják tanításunkat. Mert mindkét tétel magától Páltól 

származik, aki ezt mondja 1Kor 9,19-ben: “Ámbár szabad vagyok, mindenek szolgájává 

tettem magamat”, valamint Róm 13,8-ban: “Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak 

azzal, hogy egymást szeretitek”. Mert a szeretet természeténél fogva készséges és 

engedelmes az iránt, akit szeret. Így Krisztus is, ámbár mindenek Ura, mégis asszonytól 

született, törvény alá vettetett: egyszerre szabad és szolga, egyszerre van Isten képében 

és szolga képében”7 

 

A hit és cselekedetek viszonyáról ugyanebben a műben később pedig így ír: „A 

Krisztusba vetett hit által nem a cselekedetektől vagyunk szabadok, hanem a 

cselekedetekről alkotott vélekedéstől, vagyis attól az esztelen feltételezéstől, hogy a 

megigazulást cselekedetekkel lehet elérni.”8 

Nem beszélhetünk tehát arról, hogy a felebaráti szeretet bármilyen nemes 

gesztusokkal való gyakorlása Isten előtt érdemszerző lenne. Ugyanakkor e 

cselekedetek a Krisztushitből természetszerűleg fakadnak, annak egyenes 

következményei. Így lesz a keresztény szabadság a szolgálatban, a diakóniában 

manifesztálódó szabadsággá.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

19. Hogyan tudná megfogalmazni a szabadság és a szabadosság közötti különbséget? 

                                                        

7 LUTHER 1996, 33‒34. o. 

8 Uo. 68. o. 
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20. Az egyház történetében a keresztény hitből fakadó felebaráti szolgálat számos 

szép példáját láthatjuk. Mit tud a betegápoló és fogolykiváltó szerzetesrendekről, 

illetve a protestáns pietizmus diakóniai vonatkozásairól? Nézzen utána!  
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8. A KÖVETÉS (ELŐZETES OTTHONI 
MUNKA + FORRÁSFELDOLGOZÓ ÓRA!) 

Dietrich Bonhoeffer (1906‒1945) a 20. század egyik legnagyobb hatású evangélikus 

teológusa. 1938-ban megjelent „Követés” című műve a Krisztuskövetéssel, a 

tanítványsággal kapcsolatos teológiai gondolkodás egyik sarokköve lett. 

8.1. KÖNYVE ELEJÉN BONHOEFFER EGY ELLENTÉTPÁRT VÁZOL 

FEL, SZEMBEÁLLÍTVA AZ OLCSÓ KEGYELMET A DRÁGA 

KEGYELEMMEL.  AZ OLCSÓ KEGYELEM AZ EGYHÁZ HALÁLOS 

ELLENSÉGE, EZÉRT HARCUNK MA A DRÁGA KEGYELEMÉRT 

FOLYIK.  DE MIT JELENTENEK EZEK A KIFEJEZÉSEK?  

Olcsó kegyelem:  

„Az olcsó kegyelem a tanításként, elvként, rendszerként megjelenő kegyelmet és 

általános igazságként megjelenő bűnbocsánatot jelenti, ahol a keresztyén isteneszmény 

jelenti Isten szeretetét. Aki helyesli, annak bűnei máris megbocsáttattak. E kegyelemtan 

egyháza már így részese a kegyelemnek. Ebben az egyházban a világ olcsón elleplezheti 

bűneit, nem bánja meg azokat, és nem is óhajt igazán szabadulni tőlük. Az olcsó 

kegyelem ezért egyenlő Isten élő igéjének, Isten igéje megtestesülésének tagadásával. 

Az olcsó kegyelem a bűn igazolását és nem a bűnös megigazulását jelenti. Mivel 

mindent egyedül a kegyelem tesz, ezért minden maradhat a régiben. “Hiszen 

cselekvésünk hiábavaló.” A világ világ marad, mi pedig “bűnösök a legjobb életben is”, 

ahogy Luther mondta. Éljen tehát a keresztyén is úgy, ahogy a világ, minden dologban a 

világgal legyen egyenlő, és ne merészeljen – mint a rajongás eretnekségénél – kegyelem 

címszó alatt más életet folytatni, mint azt a bűn alatt tette! Őrizkedjék attól, hogy dühös 

legyen a kegyelemre, és gyalázza a nagy, olcsó kegyelmet, s a Jézus Krisztus 

parancsának engedelmes élet kísérletével új “betű-szolgálatot” vezessen be! A világ 

megigazult a kegyelem által, ezért – e kegyelem komolysága miatt, ennek a 

pótolhatatlan kegyelemnek nem ellenszegülve – éljen a keresztyén úgy, mint a többiek. 

Bizonyára szívesen tenne rendkívülit, számára kétségtelenül az a legnagyobb lemondás, 

hogy nem teszi, hanem a világ szerint kell élnie. De le kell mondania, önmegtagadást 

kell gyakorolnia, hogy élete és a világ élete között ne legyen különbség. Odáig menően 

kell engednie, hogy a kegyelem valóban kegyelem legyen, hogy a világnak ebbe az olcsó 

kegyelembe vetett hitét szét ne rombolja. A keresztyén azonban ennek a mindent 

egyedül cselekvő kegyelemnek a birtokában legyen nyugodt és biztos (securus!) a maga 
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világiasságában, ebben a szükséges lemondásban, amelyet a világért – nem, a 

kegyelemért! – kell megtennie. A keresztyén tehát ne kövessen, hanem vigasztalja magát 

a kegyelemmel. Ez az olcsó kegyelem; a bűn igazolása, de nem a bűnét elhagyó és 

megtérő bűnös megigazulása, nem a bűntől elszakító bűnbocsánat. Az olcsó kegyelem 

az, amelyet mi adunk magunknak. 

Az olcsó kegyelem bűnbánat nélküli bűnbocsánat meghirdetését, gyülekezeti fegyelem 

nélküli keresztséget, bűnök megvallása nélküli úrvacsorát, személyes gyónás nélküli 

feloldozást jelent. Az olcsó kegyelem követés nélküli, kereszt nélküli kegyelem, az 

emberré lett Jézus Krisztus nélküli kegyelem.”9 

 

Ezzel szemben a drága kegyelem:  

„A drága kegyelem a szántóföldbe elrejtett kincs, amelyért az ember elmegy és örömmel 

eladja mindenét, amije volt; a drágagyöngy, amelynek áráért a kereskedő minden 

vagyonát odaadja; Krisztus királyi uralma, amelynek kedvéért az ember maga kaparja 

ki a saját szemét, amely megbotránkoztatja; Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány 

elhagyja hálóját, és követi őt. 

A drága kegyelem az evangélium (örömhír!), amelyet mindig újra kell keresni, ajándék, 

amelyért imádkozni, ajtó, amelyen kopogtatni kell. 

Drága, mert követésre hív, kegyelem, mert Jézus Krisztus követésére hív; drága, mert az 

ember életébe kerül; kegyelem, mert csak így ajándékoz életet; drága, mert a bűnt elveti, 

kegyelem, mert a bűnöst megigazítja. Mindenekelőtt azért drága a kegyelem, mert 

Istennek került sokba, Istennek FIA életébe került; – “áron vétettetek meg” – és nekünk 

nem lehet olcsó, ami Istennek drága. Mindenekelőtt azért kegyelem, mert Istennek nem 

volt túl drága a Fia a mi életünkért, hanem odaadta értünk. A drága kegyelem – Isten 

emberré létele. 

A drága kegyelem Isten szentélyeként jelent kegyelmet. Óvni kell a világtól, nem szabad 

a kutyák elé vetni. Ezért élő igeként, Isten igéjeként adott kegyelem, amelyet ő maga 

mond, ahogy neki tetszik. Ez az ige a Jézus követésére szólító kegyelmes hívásként 

találkozik velünk, az aggódó lélekhez és összetört szívhez szóló megbocsátó igeként jön 

hozzánk. Drága a kegyelem, mert az embert Jézus Krisztus követésének igájába 

kényszeríti, kegyelem az, hogy Jézus mondja: “Az én igám kedves és az én terhem 

könnyű”.”10 

 

A feldolgozást segítő kérdések 

                                                        

9 BONHOEFFER 2007, 23–25. o. 

10 Uo. 25. o.  
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21. A reformáció nagy felismerése, hogy Isten ingyen kegyelméből igazítja meg a 

bűnös embert. Fogalmazza meg, hogy a megszokott „ingyen kegyelem” mellett 

Bonhoeffer miért érezhette szükségét az olcsó és a drága kegyelem ellentétpár 

bevezetésére! 

22. Hogyan tudná meghatározni a kegyelem és a követés összefüggését elvi szinten?  

23. Van-e, s ha igen, ön hogyan érzékeli a Bonhoeffer által felvetett probléma 

aktualitását a mai egyházi élet, igehirdetés, gyülekezeti élet vonatkozásában? 

8.2. BONHOEFFER EZUTÁN PÉTER APOSTOL KONKRÉT PÉLDÁJÁN 

MUTATJA BE A KÖVETÉS ÉS A KEGYELEM ÖSSZEFÜGGÉSÉT:  

„Péternek kétszer hangzott el a hívás: Kövess engem! Ez volt Jézus első és utolsó szava 

tanítványához (Mk 1,17; Jn 21,22). Egész élete ezen a két elhíváson nyugszik. Először a 

Genezáret-tónál hagyta el Jézus hívására a hálóját, foglalkozását, és egyetlen szavára 

követte őt. Utoljára a Feltámadott ismét a Genezáret-tónál, a régi hivatásában 

találkozik vele, és még egyszer elhangzik a “Kövess engem!”. A két elhívás között a 

Krisztus követésében eltöltött teljes tanítványi élet tárul elénk. Ennek közepén állt a 

Jézusról, mint Isten Fiáról elmondott hitvallás. Péternek háromszor – a kezdetnél, a 

végnél és Cezárea Filippinél – hirdette meg ugyanazt, mégpedig azt, hogy Krisztus az ő 

Ura és Istene. Krisztusnak ugyanaz a kegyelme az, amely szólítja: “Kövess engem!”, és 

amely az Isten Fiáról mondott hitvallásban nyilatkozik meg számára. 

A kegyelemnek hármas tartópillére volt Péter útján, amely az Egy kegyelmet három 

különböző módon hirdeti; így volt a Krisztus saját kegyelme és biztosan nem olyan 

kegyelem, amelyet a tanítvány hirdetett önmagának. Krisztusnak ugyanaz a kegyelme 

volt az, amely a tanítványt arról győzte meg, hogy mindent hagyjon el követése 

kedvéért. Hitvallást munkált benne, amely az egész világ előtt istenkáromlásnak tűnt, 

amely a hűtlen Pétert a vértanúság végső közösségébe hívta el, és ezzel minden bűnét 

megbocsátotta. Péter életében kegyelem és követés feloldhatatlanul összetartozik. A 

drága kegyelmet kapta meg.” 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

24. Hogyan tudna érvelni amellett, hogy Péter apostol nem az olcsó kegyelem 

jegyében élte meg Krisztushitét? 

25. A követésre való jézusi hívás időrendileg jóval megelőzi Péter hitvallását. 

Hogyan értékeli ennek fényében és a fenti szöveg alapján a hit és a hittapasztalat 

egymáshoz való viszonyát? 
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8.3.  EGY KÉSŐBBI PONTON BONHOEFFER SAJÁTOS 

PROTESTANTIZMUS-KRITIKÁJA FOGALMAZÓDIK MEG, AMELY 

A LUTHERI TANÍTÁS FÉLREÉRTELMEZÉSÉT VETI A KÉSŐBBI 

KOROK SZEMÉRE, ÍGY A MIÉNKRE IS.   

„Luther cselekedetét nem lehet végzetesebben félreérteni, mint azzal a vélekedéssel, 

amely szerint Luther a tiszta kegyelem evangéliumának fölfedezésével felmentést 

hirdetett volna a Jézus parancsa iránti engedelmesség alól; továbbá, hogy a reformátori 

felfedezés a megbocsátó kegyelem révén a világ szentté avatása, megigazulása lett 

volna. Luther számára a keresztyén világi hivatása egyedül azáltal igazolódik, hogy így 

tiltakozhat a lehető leghevesebben a világ ellen. A keresztyén világi hivatása az 

evangélium alapján csak akkor kapott új jogot, ha Jézus követésében gyakorolta. Nem a 

bűn igazolása, hanem a bűnös megigazulása volt az oka annak, hogy Luther a 

kolostorból visszatért a világba. Luther drága kegyelmet kapott ajándékba. Kegyelem 

volt az, mert víz volt a szomjazó földre, vigasztalás a félelemre, szabadítás a maga 

választotta út szolgaságából, minden bűn megbocsátása. Drága volt a kegyelem, mert 

nem mentett fel a munkától, hanem végtelenül kiélezte a követésre hívást. Viszont éppen 

amiben drága volt, abban volt kegyelem is, és amiben kegyelem volt, abban volt drága. 

Ez volt a reformátori evangélium titka, a bűnös megigazulásának titka. 

És mégis, a reformáció történetének győztese nem a tiszta, drága kegyelemről szóló 

lutheri felismerés maradt, hanem az ember éber, vallásos ösztöne aziránt, hogy hol 

kapható a legolcsóbban a kegyelem. Csak a hangsúly egészen könnyű, alig észrevehető 

elmozdítására volt szükség, és a legveszélyesebb, legrombolóbb munkát végezték. 

Luther azt tanította, hogy az ember legkegyesebb életfolytatásával és cselekedeteivel 

sem állhat meg Isten előtt, mert lényegében mindig önmagát keresi. Ebben a 

nyomorúságban ragadta meg hitben minden bűnének szabad és feltétel nélküli 

bocsánatát. Luther emellett tudta, hogy ez a neki adott kegyelem az ő egész életébe 

került, és még naponta ugyanennyibe kerülne. Hiszen a kegyelem révén nem kapott 

felmentést a követés alól, hanem még csak most esett bele igazán. Amikor Luther 

kegyelemről beszélt, saját életét is mindig belegondolta, amely igazán a kegyelem által 

jutott el a Krisztus iránti teljes engedelmességre. Nem tudott másképp a kegyelemről 

beszélni csak így! Luther azt mondta, hogy egyedül a kegyelem üdvözít, és szó szerint így 

ismételgették tanítványai. Egyetlen különbséggel, tudniillik nagyon hamar kihagyták, 

nem gondolták bele és nem mondták, amit Luther mindig magától értetődően 

belegondolt, éspedig a követést, amit neki már nem volt szükséges elmondania, mert ő 

maga mindig olyanként beszélt, akit a kegyelem Jézus legnehezebb követésére indított 

el. A tanítványok tanítása tehát Luther tanítása felől nézve megtámadhatatlan volt 

ugyan, de mégis ez a tanítás lett a reformációnak, Isten drága kegyelme földön történő 

kinyilatkoztatásának vége és megsemmisülése. A bűnösnek a világban történő 

megigazulásából a bűn és a világ igazolása lett. A drága kegyelemből pedig követés 

nélküli olcsó kegyelem. 
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Amikor Luther azt mondja, hogy cselekedetünk hiábavaló, még a legjobb életben is; 

hogy ezért Istennél semmi sem számít, “mert kegyelem és jóindulat bocsátja meg a 

bűnöket”, akkor olyanként mondta ezt, aki addig a pillanatig és attól a pillanattól 

kezdve újra tudta magáról, hogy mindenét elhagyva Jézus követésére kapott elhívást. A 

kegyelem Luther számára életének bűnével való gyökeres szakítás, de sohasem annak 

igazolása. A kegyelem a saját önfejű élettel történő gyökeres szakítást jelentette, és a 

megbocsátás megragadásában benne volt a követésre szólító komoly hívás. Luther 

számára a kegyelem mindenkor “eredmény” volt, persze isteni és nem emberi eredmény. 

Ezt az eredményt azonban az utódok számításaik kiindulópontjává tették. Ebből 

származott minden baj. Ha a kegyelem a keresztyén élet Krisztustól ajándékozott 

“eredménye”, akkor ez az élet egyetlen pillanatra sem mentesül a követéstől. Ha viszont 

a kegyelem keresztyén életem elvi adottsága, akkor azzal eleve adva van az életem 

során a világban elkövetett minden bűnöm igazolása. Vétkezhetem tehát erre a 

kegyelemre tekintettel, hiszen a világ a kegyelem által elvben elnyerte a megigazulást. 

Ezért, mint eddig, megmaradok polgári-világi létemben, minden marad a régiben, és 

biztos lehetek abban, hogy Isten kegyelme betakar engem. Az egész világ “keresztyén” 

lett, hivatkozással erre a kegyelemre. A keresztyénség azonban sohasem látott módon 

lett világgá. Megszűnt a keresztyén és a polgári-világi hivatás közötti ellentét. A 

keresztyén élet éppen azt jelenti, hogy a világban élek, és úgy, mint a világ, semmiben 

nem különböztetem meg tőle magam, sőt – a kegyelem miatt! – egyáltalán nem szabad 

magam megkülönböztetnem tőle. Ugyanakkor azonban meghatározott időben a 

világból a templomba megyek, hogy ott biztosítékot kapjak bűneim bocsánatára. Az 

olcsó kegyelem jóvoltából mentesítve vagyok Jézus követésétől, mert ez az olcsó 

kegyelem a követés legádázabb ellensége kell, hogy legyen, a valódi követést gyűlölnie 

és gyaláznia kell. A kegyelem, mint adottság, a legolcsóbb kegyelem, a kegyelem, mint 

eredmény – drága kegyelem! Ijesztő felismernünk, mennyire fontos, hogy egy 

evangéliumi igazságot milyen módon mondanak ki és használnak fel. Ugyanaz az ige: a 

megigazulás egyedül kegyelemből történik; és mégis ugyanannak a mondatnak hamis 

használata a mondat lényegének tökéletes tönkretételéhez vezet.”11 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

26. Hogyan lehet a kegyelemre való hivatkozás a valós Krisztuskövetés 

elmulasztásának alibijévé? 

27. Vajon miért érthette olyan könnyen félre az utókor a lutheri kegyelem-

értelmezést?  

                                                        

11 Uo. 29–31. o.  
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8.4. MINDEZEK FÉNYÉBEN BONHOEFFER EKKÉPP FOGALMAZZA 

MEG MŰVÉNEK EGYIK FŐ, ELSŐ LÁTÁSRA TALÁN 

PARADOXONNAK TŰNŐ TÉTELÉT A HITNEK ÉS AZ 

ENGEDELMESSÉGNEK A KERESZTÉNY EMBER ÉLETÉBEN 

MEGNYILVÁNULÓ SORRENDISÉGÉNEK KÉRDÉSÉRŐL, 

EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL:   

„Az olyan helyzet fogalma, amelyben lehetséges a hit, csupán annak a tényállásnak a 

körülírása, amelyben a következő két, egyformán igaz mondat érvényes: Csak a hívő 

engedelmes, és csak az engedelmes hisz. 

A Biblia iránti hűség súlyos kárt szenved, ha az első mondatot a másik nélkül hagyjuk. 

Azt valahogyan megértjük, hogy csak a hívő engedelmes. Az engedelmesség persze 

kövesse a hitet, miként a jó gyümölcs a jó fát – mondjuk ekkor. Először a hit, és csak 

azután az engedelmesség. Ha ezzel csak azt akarjuk megerősíteni; egyedül a hit igazít 

meg és nem az engedelmesség cselekvése, úgy ez kétségkívül minden továbbinak 

szükséges és nélkülözhetetlen előfeltétele. Ha viszont ezzel valamilyen idői 

meghatározást akarnánk adni, hogy először hinni kell, és később kövesse az 

engedelmesség, úgy hit és engedelmesség elszakad egymástól, azután nyitva marad az a 

merőben gyakorlati kérdés, mikor is kell elkezdeni az engedelmességet. Az 

engedelmesség a hittől elválasztott marad. A megigazulás érdekében ugyan szét kell 

választani a hitet és engedelmességet, de ez a szétválasztás sohasem szüntetheti meg a 

kettő egységét, amely abban áll, hogy a hit csak az engedelmességben létezik, soha sincs 

engedelmesség nélkül, s a hit csak az engedelmesség cselekvésében hit. 

Az engedelmességről, mint a hit következményéről szóló beszéd lényeget nem tükröző 

volta miatt, hit és engedelmesség feloldhatatlan egységére történő utalás miatt, a “csak 

a hívő engedelmes” mondattal most szembe kell állítani a másikat: “Csak az engedelmes 

hisz”. Ha ott a hit az engedelmesség előfeltétele, úgy itt az engedelmesség a hit 

előfeltétele. Pontosan úgy, ahogyan a hit következményének nevezi az engedelmességet, 

a hit előfeltételének is kell nevezni. 

Csak az engedelmes hisz. Ahhoz, hogy valaki hinni tudjon, egy tényleges parancsnak kell 

engedelmeskednie. Meg kell tennie az engedelmesség első lépését azért, hogy a hit ne 

kegyes öncsalás, olcsó kegyelem legyen. Nagyon fontos az első lépés. Minőségileg 

különbözik minden további lépéstől. Az engedelmesség első lépésének kell Pétert a 

hálóktól el-, a hajóból ki-, a gazdag ifjút a gazdagságból kivezetnie. Hinni csak ebben az 

új, az engedelmesség által teremtett helyzetben lehetséges.”12 

                                                        

12 Uo. 43–44. o. 
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

28. Fogalmazza meg saját szavaival a hit és az engedelmesség egymástól való 

elszakíthatatlanságának okait! 

29. Milyen érveket tud felsorakoztatni amellett, hogy logikailag mégis az 

engedelmesség az első lépés? 

8.5. A HIT ÉS AZ ENGEDELMESSÉG TEHÁT IGEN SZOROS 

ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÁLLNAK EGYMÁSSAL. BONHOEFFER 

TOVÁBB FEJTEGETI, HOGY MINDEN KÖZHIEDELEM ELLENÉRE 

VALÓJÁBAN AZ ENGEDELMESSÉG MOZZANATA AZ ELSŐ, 

AMELYNEK TALAJÁN KIVIRÁGOZHAT AZ ÉLŐ KRISZTUSHIT.  

„Panaszkodsz, hogy nem tudsz hinni? Senki sem csodálkozhat, ha nem jut hitre, ameddig 

bármiben tudatosan engedetlen Jézus parancsával szemben, vagy megtagadja azt. Nem 

akarod Jézus parancsának alávetni valamilyen bűnös szenvedélyedet, ellenségeskedést, 

reményt, életviteledet, értelmedet? Ne csodálkozz, hogy nem kapod meg a Szentlelket, 

hogy nem tudsz imádkozni, hogy a hitért való imádságod üres marad. Menj el inkább és 

békülj meg testvéreddel, hagyd el a téged fogva tartó bűnt, és újból hinni fogsz! Ha Isten 

parancsoló szavát elutasítod, úgy kegyelmes szavát sem fogod megkapni. Hogyan 

találnád meg azzal a közösséget, akitől bármely ponton tudatosan megvonod magad? 

Az engedetlen nem tud hinni, csak az engedelmes hisz. 

Itt kemény törvénnyé válik Jézus Krisztus követésre szólító kegyelmes hívása: Tedd ezt! 

Hagyd el azt! Gyere ki a hajóból Jézushoz! Annak, aki hitével vagy hitetlenségével 

mentegeti Jézus szavával szembeni engedetlenségét, annak mondja Jézus: Először légy 

engedelmes, tedd a külső cselekedetet, hagyd el, ami köt téged, add föl, ami elválaszt 

Isten akaratától! Ne mondd, hogy nincs hozzá hitem! Addig nem is lesz, amíg 

engedetlenségben maradsz, amíg az első lépést nem akarod megtenni. Ne mondd azt 

sem: mivel van hitem, már nem szükséges, hogy megtegyem az első lépést. Nincs hited 

addig és nem is lesz, amíg nem akarod megtenni e lépést, hanem miközben hited 

alázatosnak látszik, megkeményedsz a hitetlenségben. Gonosz kibúvás, a hiányzó 

engedelmességről a hiányzó hitre és a hiányzó hitről ismét a hiányzó engedelmességre 

visszautalni. A “hívők” engedetlensége, hogy ott, ahol engedelmességük a követelmény a 

hitetlenségüket vallják meg, és ezzel a beismeréssel űznek játékot (Mk 9,24). Ha hiszel – 

úgy tedd meg az első lépést. Az vezet Jézus Krisztushoz. Ha nem hiszel – úgy tedd meg 

éppen ugyanazt a lépést, hiszen parancsba kaptad! Nem hited vagy hitetlenséged felől 

kaptál kérdést, hanem. az engedelmesség cselekedetére parancsot, éspedig azt, hogy 

azonnal tedd meg. Így áll elő az a helyzet, amelyben lehetségessé válik a hit, és meg is 

valósul. 
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Azaz, nem is előáll, hanem maga teremti meg a helyzetet, amelyben hinni tudsz. Arról 

van szó, hogy abba a helyzetbe kell eljutni, amelyben a hit valódi hit és nem öncsalás. 

Éppen azért elengedhetetlen ez a helyzet, mert egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz 

hitről van szó, mert egyedül a hit a cél, és az is marad. (“Hitből hitbe” Róm 1,17.) Aki itt 

túl gyorsan és túl protestáns módon tiltakozik, annak meg kell kérdeznie önmagától, 

vajon nem az olcsó kegyelem-e az, amelynek érdekében szól? Mert a két mondat valóban 

csak akkor nem válik az igaz hit számára megütközéssé, ha egymás mellett marad, 

miközben persze mindegyik pusztán önmagában feltétlenül nagy botránnyá kell legyen. 

Csak a hívő engedelmes – ez a hit állapotában lévő engedelmesnek szól. Csak az 

engedelmes hisz – ez az engedelmesség állapotában lévő hívőnek. Ha az első mondat 

marad magára, úgy a hívő az olcsó kegyelemnek, azaz a kárhozatnak lesz 

kiszolgáltatva. Ha a másik mondat marad magára, a hívő a cselekedetnek, azaz a 

kárhozatnak lesz kiszolgáltatva.”13 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

30. Hogyan nem lesz törvény jellegű kényszerítő paranccsá Jézus engedelmességre 

hívó szava? 

31. Hogyan lehet a hit öncsalássá?  

32. Miért válik akadállyá a Jézusnak való teljes önfeladás és odaadás hiánya a 

lelkiélet terén?  

8.6. A KÖZÖSSÉG SZEREPE 

A követésre szóló hívás mindig az egyénnek szól, hiszen mindenki egyedül kapja az 

elhívást és egyedül kell Jézust követnie. Jézus mint közvetítő az egyén és a világ 

dolgai, természetes emberi kapcsolatai közzé áll, és nem bújhatunk ezek fedezékébe.  

Ugyanakkor éppen ő lesz egy új közösség alapja is. Azok az egyének, akik miatta 

mindent elhagytak, kapják egy új közösség ígéretét. „Mindenki egyedül indul követésre, 

de senki sem marad egyedül a követésben. Az kapja ajándékba a gyülekezet közösségét, 

aki megkockáztatja, hogy az igére tekintve egyén legyen.”14  

Ez a közösség a communio sanctorum, a szentek közössége, ahogy az már az Apostoli 

Hitvallásban is elhangzik.  

                                                        

13 Uo. 46–48. o. 

14 Uo. 84. o.  
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„Ahol az emberek a hozzájuk érkező Igét igazságnak fogadják el, egzisztenciájukat 

Krisztusra alapozzák, e kegyelemből fakadó szabad döntésben Krisztus testének, és a 

szentek közösségének tagjai lesznek. A gyülekezet az Ige tér és időbeli kiterjedése, 

alanya pedig Jézus Krisztus. Miközben mindannyiónkat Krisztus szava hordoz, 

közösséget, gyülekezetet alkot, Krisztus testének tagjaivá tesz bennünket. … Krisztus 

nem önmaga számára Krisztus, hanem az emberért, ezért Krisztusról csak az Egyház 

közösségében lehet gondolkozni.”15 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

33. Mi a közösség szerepe a Krisztuskövetésben? 

34. Hogyan értelmezi azt, hogy „a gyülekezet alanya Jézus Krisztus”?    

35. Ha Krisztus nem önmaga számára Krisztus, hanem az emberért, akkor ez milyen 

következményekkel jár a Krisztuskövetőkre nézve? Hogyan függhet mindez 

össze a diakóniával?   

                                                        

15 Forrásmegjelölés nélkül idézi: Steinbach József: Bonhoeffer homiletikája.  

http://www.reformatus.hu/lap/gyakorlatiteologia/bejegyzes/19/ (Megtekintve: 2018. június 30.) 

http://www.reformatus.hu/lap/gyakorlatiteologia/bejegyzes/19/
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9. KI A FELEBARÁTOM? A HIVATÁSUNK 
IRÁNYULTSÁGA: A MÁSIK EMBER 

9.1. A FELEBARÁT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 

Az Ószövetség világában az ember értékét alapvetően a közösségnek, a körülötte, vele 

élőknek a róla alkotott véleménye határozta meg. A posztmodern világunkra jellemző 

individualizmus ismeretlen volt az ókori Keleten, így a bibliai Izraelben is. A közösségi 

identitástudat értelmében az egyes ember feladhatatlan és felfüggeszthetetlen 

viszonyban van a felebarátjával, aki ugyanúgy, mint ő, a nép, a törzs, a nagycsalád 

tagja.  

A felebarát / embertárs kifejezés héberül: réah; ez a szó olyan valakit jelöl, akihez 

közünk van, aki nem közömbös a számunkra. Vagyis az embertárs a csoporton, 

közösségen belül az az ember, akinek ugyanott vannak a gyökerei, hasonló kulturális, 

vallási miliő hat rá, hasonló értékrendet vall magáénak. A nagy parancsolat egy 

fordítása szerint a felebarát az, aki olyan, mint én. (Mt 22,39) 

Az embertárs tisztelete, az iránta érzett felelősség és szolidaritás az Ószövetségben, a 

Tórának, Mózes öt könyvének rendelkezéseiben is nagy hangsúlyt kap. A 

rendelkezések gyűjteményeiben (például 2Móz 21–23; 3Móz 18–25; 5Móz 5–26) a 

felebarát védelme és megbecsülése Isten tiszteletével szorosan összekapcsolódva 

jelenik meg. A Tízparancsolat (2Móz 20; 5Móz 5) iránymutatásában egyértelműen 

látszik, hogy a szeretet kétféle viszonyulást jelent: egy vertikális, Isten felé irányuló, 

valamint egy horizontális kapcsolatot, amely az embertárs felé mutatkozik meg. 

A bibliai Izraelben a felebarát fogalmát nem terjesztették ki a más népcsoporthoz 

tartozókra, az idegenekre; a jövevényekként Izrael földjére települők azonban 

felebarátnak számítottak, főleg, ha Izrael Istenéhez való kötődésükről is tanúságot 

tettek. 

Az Ószövetségben a Tízparancsolat foglalja össze legplasztikusabban a felebaráttal 

kapcsolatos kötelezettségeket. A tíz ige eredetileg szabad izraelita férfiaknak szóló 

útmutatás volt, mivel a feleségek és a gyermekek a férj tulajdonát képezték. (Ezért 

szerepel a Tízparancsolat mondatai között a felebaráthoz tartozó feleség 

megkívánásának tilalma a ház, valamint az ingóságok megszerzésének tilalma között.)  

A rendelkezések nem felszólító mondatokként, hanem kijelentő módban 

fogalmazódtak meg. Ez azt jelenti, hogy az ember szabad lehet arra, hogy Istennel és a 

felebarátjával való kapcsolatát e normák szerint alakítsa. Az első „parancsolat”: az 

Isten iránti tisztelet megtartásából magától értetődően következik a többi 

rendelkezés megtartása is. Mindenki, aki Izrael közösségének tagja, vagyis az egyetlen 
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Isten: JHWH népéhez tartozik, és őt tartja Istenének, felelősséget hordoz 

felebarátjáért, annak jólétéért és becsületéért; felelős a felebarátja családjáért, a 

hozzá kötődő személyekért, a birtokolt javaiért, az életét meghatározó keretek, 

viszonyulások fennmaradásáért. 

A Tízparancsolat rendelkezései az embertársi viszonyok rendezettségét igyekeznek 

szavatolni, és annak megőrzésére motiválják az embert. A Tóra rendelkezéseiben, 

amelyek részletesebb kifejtését adják a Tízparancsolatnak, szankciókkal is 

összekapcsolódik a felebarát széleskörű védelmének igénye. A „szemet szemért” 

ószövetségi elve (lex talionis) a felebarát megkárosításának minden formájára 

vonatkozóan kimondja a bosszúnak, az elégtétel vételének lehetőségét, valamint adott 

esetben jóvátétel megfizetésére kötelez. (2 Móz 21,24–25) 

 

A felebarát kötelességét tekintve az Ószövetségben egy különösen érdekes 

gyakorlattal találkozhatunk. A héber „góél” az a személy, aki magára vállalja annak 

felelősségét, hogy segítsen családi, rokoni körében anyagi téren krízishelyzetbe jutott, 

illetve gazdaságilag ellehetetlenült embertársán, őt vagy javait kiváltsa, és ezzel 

tevékenyen járuljon hozzá az eredeti szociális és gazdasági viszonyok 

visszaállításához. Csak a „góél” volt abban a helyzetben, hogy felvállalja a tulajdon, a 

szabadság és az élet „helyreállításának” feladatát. Ő az a közeli vagy éppen 

„legközelebbi” rokon, aki minden szempontból elérhető volt, közel került a 

reménytelen, kilátástalan helyzetben lévő felebarátjához. A megváltó és megszabadító 

emberi alakja a bibliai emberek számára összekapcsolódott a létbiztonság, a 

közösségi jövő és távlat gondolataival.  

Ennek a kifejezésnek az otthona, eredendő kontextusa az ókori keleti „családi- és 

törzsi jogban” keresendő. A kifejezéssel összekapcsolódó joggyakorlat és az ezzel 

összefüggő társadalmi konvenciók első renden a klánok, törzsi közösségek 

integritásának, intaktságának biztosítását, megőrzését segítették.  

A „góél” megbízatásának, feladatának egyszerre van jogi és szociális vetülete. E két 

aspektus valójában nem is választható szét egymástól. A nagycsalád vagyonának 

megőrzésére, egyben tartására, a családtagok gazdasági státuszának stabilizálására 

tett erőfeszítések egyaránt érintik a birtokjog területét, a gazdasági, kereskedelmi 

szerződéseket, valamint az adósságok kezelését, illetve a szociális viszonyok 

rendezését, mint a diakónia gyakorlatát. A „megváltótól” azonban leggyakrabban a 

kiváltott személy kieső munkaerejének anyagi ellentételezését, vagyis valójában 

kártérítést vártak. 

Ruth könyve illusztrációját adja ennek a gyakorlatnak. A kiváltás / megváltás, mint 

kulcsszó 22-szer fordul elő különböző nyelvtani alakokban. Ez a novella a megváltás 

jogi és szociális aspektusait történetbe ágyazva mutatja be. Ruthnak, a moábita 

özvegynek, aki Betlehemből származó anyósával, Naomival tart, és vállalja a jövevény 

szerepet Izrael földjén, végül Bóáz (a közeli rokon) lesz a megváltója. Azon túl, hogy 

anyagi segítséget nyújt az asszonyok számára, létbiztonságukat és a jövőjüket is 
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garantálja. Bóáz feleségül veszi Ruthot. Ők ketten Dávid király dédszülei a hagyomány 

szerint.  

A kiváltás, megváltás gondolata az Ószövetség világában alapvetően a szolidaritás, 

emberiesség, szociális felelősségvállalás témáival kapcsolódik össze. Fontos látnunk 

azonban, hogy a kifejezés profán, hétköznapi használata mögött szinte mindig ott 

húzódik a teológiai üzenet, illetve a vallási koncepció is: abban a közösségben, amely 

JHWH népeként határozza meg önmagát, az emberek közötti viszonyulás etikai 

rendje mindenekelőtt Isten Izrael iránti elköteleződésén, szolidaritásán alapul. 

JHWH az ószövetségi tradíció tanúsága értelmében Izrael igazi „Góél”-ja: ő az a 

hatalommal bíró, elkötelezett segítő, aki egy erős szövetségi kapcsolat fenntartásáért, 

megőrzéséért harcba száll az elnyomást, kizsákmányolást, ellehetetlenülést és 

széthullást okozó hatalmak erőivel. JHWH úgy lép föl Izrael érdekében, és úgy 

cselekszik népe „Góél”-jaként, mint egy nagycsalád belső, szolidaritási körét óvó, 

illetve azt helyreállító „tehetős” gondviselő.  

JHWH Izrael számára az a „legközelebbi rokon” (Ruth 3,12), aki elérhető közelségben 

van, bármi történjék is. Ennek a Góélnak a személye Izrael hitvallásaiban energikus és 

elszánt: nem rettenti semmiféle veszély, semmilyen konfrontáció más, szembenálló 

hatalommal. Autonómiája, szuverenitása révén felülkerekedik mindenfajta 

fenyegetésen, amely szabadító, megváltó szándékától el akarná tántorítani. Izrael 

népének folyamatos tapasztalata, hogy szabadsága, megváltott léte hozzáköti őt 

Góéljához: JHWH-hoz. 

A „góél” kifejezés eredendően hétköznapi beágyazottságát, jogi, szociális vetületét 

fokozatosan felváltotta, felülírta a jelentésmezőjéhez hozzákapcsolt vallási értelem: a 

„góél” a megváltó, a segítő valódi üdvhozóvá, messiássá vált: olyan szabadítóvá, aki a 

lelki szükségéből, bűnösségének kilátástalan helyzetéből menti meg az embert. Ezt a 

jelentéstartalmat hangsúlyozzák az Újszövetség krisztológiai kijelentései. Ezek a 

szövegek a Jézus Krisztus élete, halála és feltámadása révén végbement megváltást 

úgy értelmezik, mint a szolgaságból való kiváltás, a bűn rabságából való megmentés 

mozzanatát. 

9.2. A FELEBARÁT AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN: AZ IRGALMAS 

SAMARITÁNUS 

Az Újszövetség egyik legismertebb története kétségkívül az irgalmas samaritánus 

példázata. A felebaráti szeretet és gondoskodás locus classicus-aként gyakran 

hivatkozott jézusi parabola célját könnyű azonban félreértenünk. Érdemes tehát azt a 

maga kontextusában, elhangzásának körülményeire figyelemmel szemügyre 

vennünk. 
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Lk 10,25–37  

25Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: „Mester, mit 

tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” 26Ő pedig ezt mondta neki: „Mi van megírva a 

törvényben? Hogyan olvasod?” 27Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet 

teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, 

mint magadat.” 28Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” 29Ő 

viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: „De ki a felebarátom?” 
30Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és 

rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva 

elmentek. 31Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. 
32Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. 
33Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta; 
34odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját 

állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a 

fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor 

visszatérek, megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a 

rablók kezébe esett embernek?” 37Ő így felelt: „Az, aki irgalmas volt hozzá.” Jézus erre 

ezt mondta neki: „Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.” 

 

Mint láthatjuk, az írástudó nem egyenes szándékkal kérdezgeti Jézust. Kísérteni 

akarja őt, amit ugyanaz a görög kifejezés jelöl itt, mint a Sátán ténykedését Jézus 

megkísértésének történetében. Ismeri, tudja, mi van a törvényben. Azáltal, hogy 

kérdezi, jóllehet már tudja a választ a kérdésre, valójában ki akarja vonni magát az 

Isten parancsa iránti engedelmesség alól. Jézus ezért ehhez a parancshoz utalja őt 

vissza: „tedd ezt és élni fogsz.”  

Az írástudó azonban az élet, a praktikum, a gyakorlati engedelmesség síkjáról újra 

visszatér az elméleti absztrakció világába. „De ki a felebarátom?” Az írástudó kérdése 

nem teljesen alaptalan. Az Ószövetségben a felebarát konkrétan az izraelitákra és 

azokra az idegenekre, jövevényekre terjedt ki, akik Izráel területén laktak (3Móz 

19,34). Jézus korában a kifejezés fogalmi köre leszűkül és a zsidókon kívül csak a 

zsidó vallást felvevő és körülmetélkedő úgynevezett prozelitákat sorolták ide. Az 

olyan vallási és politikai pártok, mint a szadduceusok, farizeusok és esszénusok pedig 

leginkább csak saját irányzatuk tagjait tekintették annak. 

Jézus tehát megfordítja a szemléletmódot. Míg az írástudó önmagából kiindulva 

próbálja a felebarátot meghatározni, Jézus a szükséget szenvedő embertársra 

irányítja a figyelmet. „Nem az a lényeg, hogy ki az én felebarátom, hanem, hogy kinek 

válhatok én felebaráttá.”– írja Kocsis Imre.16 Dietrich Bonhoeffer pedig így érvel: „Ez 

vég nélküli kérdés, felelet nélküli kérdés. Azok szétbomlott elméjéből származik, akik 

                                                        

16 KOCSIS 1995, 264. o.  
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megrabolják az igazságot, akik a kérdezés és a szóharc járványában szenvednek. … Ez 

a felfuvalkodottak kérdése, azoké, akik a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de 

annak az erejét megtagadják (2Tim 3,5). … Igen, ez a kérdés lázadás magának 

Istennek a parancsa ellen. Feltétlenül engedelmes akarok lenni, de Isten nem mondja 

meg nekem, hogyan lehetek az. … Ki tehát a felebarátom? – a kétségbeesés vagy a 

magabiztosság végső kérdése, amelyben az engedetlenség igazolja magát. A válasz: te 

magad vagy a felebarát. Menj el, és légy engedelmes a szeretet cselekvésében. 

Felebarátnak lenni, ez nem a másik minősítése, hanem rám való igénye, semmi más. 

Minden pillanatban, minden helyzetben én vagyok az, aki cselekvésre, 

engedelmességre kapok felszólítást. Egyáltalán nem marad idő arra, hogy a másik 

minősítéséről kérdezzek.”17 

Látnunk kell, hogy Jézus nem valamilyen egyetemes elvont emberbaráti szeretetről 

beszél. A közvetlen környezetünkben rászorulók iránti konkrét tettekben 

megnyilvánuló szeretetet hirdeti.  Az Újszövetség azonban a felebarát fogalmi 

körének kitágításán is messze túlmegy. Jézus tanítása szerint a rászoruló 

embertársban ő maga van jelen. „Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és 

innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, 

beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám... Bizony 

mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai 

közül, velem tettétek meg.” (Mt 25,35–36.40)  

Nagyon szépen tükrözi ennek a személetnek a megélt benső látásmóddá formálódását 

Árpádházi Szent Erzsébet legendájában az a történet, amikor férjének Erzsébet iránt 

rosszakaró rokonsága a hazatérő Lajosnál megvádolja Erzsébetet, hogy egy idegen 

férfit fektetett a hitvesi ágyba. Lajos berontott a szobába, ám ekkor az ágyban fekvő 

leprás koldusban feleségéhez hasonlóan maga is meglátta a megfeszített Krisztust.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

36. Fogalmazza meg a saját szavaival, hogy milyen kritériumok alapján lesz 

valakiből felebarát! 

37. Hogyan segítette a Biblia világában a felebaráti szolidaritás parancsa a 

szociálisan ellehetetlenült helyzetbe jutott embereket? 

38. Hogyan látja a jézusi attitűd érvényesülésének lehetőségeit az intézményesített 

diakónia világában? 

                                                        

17 BONHOEFFER 2007, 57. o. 
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10. A „HIVATÁS-SZEMÉLYISÉG”  

10.1. SPIRITUÁLIS ALAPOK 

A Biblia lapjain számos segítő, támogató hivatásban álló emberrel találkozhatunk: 

prófétákkal, papokkal, tanítókkal, gyógyítókkal. Ezeket a feladatköröket a Szentírás 

szemléletmódja értelmében a pásztori hivatás fogja össze. Az ókori Kelet világában a 

pásztor tevékenysége kiemelt feladatkörnek számított. A nagy uralkodók Egyiptomtól 

Mezopotámiáig önmagukat is előszeretettel nevezték népük pásztorának, hiszen 

hármas feladatuk népük vezetése, védelme és az alattvalóikról való gondoskodás volt. 

A bibliai szerzők visszatérnek a pásztor „munkakör” eredeti, természetes 

tartalmához, és nem elsősorban a királyideológiák felől tekintenek rá. Izrael nagy 

vezetőinek, elöljáróinak: Jákóbnak, Mózesnek, Dávidnak előbb konkrét élettapasztalat 

volt a nyáj mellett végzett pásztori tevékenység, ám ez egyfajta jogosítványt jelentett 

később hivatásuk gyakorlásához, amely a gondoskodás – vezetés – megőrzés 

„klasszikus” hármasára épült. 

A pásztor valójában vezető, és mint ilyen valóságos hatalommal felruházott személy. 

Ugyanakkor a hatalma nem öncélú, hanem szolgáló, támogató hatalom: célja a 

rábízottak segítése, a róluk való gondoskodás. W. Brueggemann így ír erről: „A kép 

egy bölcs, gondoskodó, figyelmes cselekvő személyt idéz, aki felügyel, őrködik, táplál 

és védelmez egy nyájat, amely sebezhető, kiszolgáltatott, függő, és szüksége van egy 

ilyen segítségre.”  A Bibliában az Istenre vonatkoztatott pásztormetafora többnyire 

indirekt módon fogalmazódik meg: Isten terelgeti, vezeti népét, gondoskodik róla 

(lásd például Ézs 49,9–10; Jer 23,3).  

A segítő hivatás tehát magáról a Teremtő Istenről vett minta: ő az ember és a 

közösség legfontosabb segítője, támasza. Minden szolgálatot végző számára fontos, 

hogy Isten szolgáló attitűdjét szem előtt tartsa, és ehhez igazodjon hivatása 

gyakorlása közben. Isten úgy van jelen népe és az egyes ember életében, mint 

támogató, segítő pásztor. Isten hivatás-személyiségéről, emberséges attitűdjéről a 23. 

zsoltár vall talán legszebben a Bibliában.  

 

Zsolt 23 

Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm. 

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 

Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: 

vessződ és botod megvigasztal engem. 
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Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig 

van poharam. 

Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom 

egész életemben. 

 

Az Újszövetségben Jézus Krisztus személyéhez is hozzákapcsolódik a pásztor-

metafora: ő jó pásztor, aki életét adja a juhaiért: így gondoskodik, így védelmezi az 

övéit. A nyáj képét az Újtestamentum az egyház közösségére alkalmazza. Az egyház 

az, amelyben Isten „segítő hivatása” – amint az Jézus életén, szolgálatán, halálán és 

feltámadásán keresztül tapasztalható volt – tovább él és működik a Szentlélek 

munkája révén. 

A Biblia hangsúlyozza, hogy nemcsak az egyes ember, hanem egy egész közösség: így 

Izrael népe, illetve az egyház is hivatást tölt be a világban. A közösségek tagjai 

spirituális értelemben mind segítő hivatásban állnak: küldetésük Isten szeretetének 

továbbadása, szétsugárzása a világban. Ez az áldás útja: „Arra hívattatok el, hogy 

áldást örököljetek…” (1Pét 3,9) 

 

A hivatással kapcsolatos „szerepértelmezések” nagyon sokfélék. Említettük már a 

pásztor szerepet, mint amely a bibliai hagyományban egy komplex hivatást foglal 

magába: a vezetés, gondviselés és védelem feladatköreit. Ha a hivatásra 

általánosságban használt latin kifejezést közelebbről megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy 

a „professio” fogalma is nagyon sok mindent foglal magában: nyilvános bevallást, 

kijelentést, valaminek az előhívását, előmozdítását, kiterjesztését és fenntartását 

jelenti. Ez a gazdag jelentéstartalom arra utal, hogy a professzió: a hivatás térben és 

időben kiterjedő, dinamikus, életet átfogó tapasztalat. A latin fogalomból ered a 

professzor (eredetileg: tanító) szavunk is. 

A hivatás magyar szavában ugyanakkor benne rejlik a hívás is: az ember, amikor egy 

hivatást választ magának, hívást, késztetést érez arra, hogy életét egy bizonyos cél, 

egy életfeladat betöltésére szánja. Tudatosan elköteleződik egy olyan professzió 

mellett, amely identitására, kapcsolati világára, teljes egzisztenciájára is hatással van, 

illetve azt alapvetően meghatározza.  

A magyar nyelvben használatos foglalkozás, szakma kifejezések is azt sugallják, hogy 

– a hivatás szóval ellentétben – nem az ember maga, teljes egzisztenciája vonódik be, 

hanem csupán a munkaereje, rátermettsége, bizonyos készségei fontosak a 

munkavégzésében, és elsősorban a képzettsége, képességei határozzák meg 

munkakörét, betöltendő feladatát.  

A hivatásában tevékenykedő ember elhívatást érez arra, hogy legjobb tudása, 

képességei szerint beleálljon abba a feladatba, amelyet élete fontos irányultságának 

tart, és amely által túlléphet önmagán, saját, szűk világán, hogy megnyíljon 

embertársai felé. Aki gyakorolja a hivatását, az azt reméli, hogy kibontakoznak, 

fejlődnek személyes értékei, képességei, kapcsolatai, és mindezekkel mások hasznára 
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lehet, akik visszajelezhetik számára ezeket az értékeit, és bizalommal ajándékozzák 

meg. 

 

A hivatás gyakorlásához szükséges a hivatástudat, amely a mindennapi 

feladatvégzésen túl távlatot, perspektívát ad a hivatásában tevékenykedő embernek. 

Segíti őt, hogy az adódó krízishelyzeteken úrrá lehessen, és felülkerekedhessen az 

eredménytelenség, sikertelenség tapasztalatain. Olyan közép- és hosszú távú célok 

felé lendíti, amelyek motiválják őt abban, hogy folyamatosan fejlessze készségeit, 

tanulással, önismereti munkával erősítse szakmai identitását. 

A hivatástudat arról való meggyőződés, hogy amit teszünk, az mások számára is 

értékes, áldásos lehet. Hivatástudat nélkül munkavégzéssé silányul a szolgálat, a 

segítő, támogató attitűd pedig átadja a helyét a szolgáltatói szemléletmódnak. 

10.2. GYAKORLATI MEGFONTOLÁSOK 

A hivatás-személyiség komplex személyiségünknek, önképünknek az a része, 

„tartománya”, amely az embertársaink felé való elköteleződésünk, szociális 

viszonyulásaink nyomán megnyilatkozó életfeladatunk, szolgálatunk, életcéljaink 

megvalósításának tere.  

A hivatásos segítők a humán egzisztenciális és a szociális valóságunk minden 

területén jelen vannak. Szolgálatuk átfogja, behálózza az életvilágunk legfontosabb 

köreit, mindazokat a tereket, ahol kapcsolatban vagyunk, lehetünk másokkal, vagy 

ahol éppen ezek a kapcsolatok sérülnek, hiányoznak. 

A segítő hivatásúak köre a következő professziókat öleli föl: 

•Szociális munkás 

•Orvos, védőnő, nővér, pszichoterapeuta, pszichiáter, klinikai pszichológus, 

mentálhigiénés szakember 

•Lelkipásztor, pap, hitoktató, pasztorálpszichológus 

•Tanító, tanár, pszichopedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, óvónő, 

iskolapszichológus 

•Művelődésszervező, kulturális szervező, andragógus 

 

Ezek a humán segítő hivatások alapvetően három csoportba sorolhatók: szocio-, 

pszicho- vagy edukatív szakmai profillal rendelkeznek, amelyeknek mind megvannak 

a rájuk jellemző sajátosságaik, de közös bennük a szakemberek azon törekvése, hogy 

segítsenek az egyénnek életvilága, kapcsolatai megélésében. 

Bagdy Emőke így fogalmaz: „Mi kell ahhoz, hogy kompetens segítőkké válhassunk? 

Elsősorban az, hogy saját személyiségünket tegyük e szakmai feladatokra alkalmas, 
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kicsiszolt munkaeszközzé. A professzionális autonómia és szakmai identitás a 

módszertani tudás és személyiségi felkészültség együtteséből formálódik ki, a 

fejlődés e vonatkozásban is folyamatosnak tekinthető. Valakivé, így segítő 

szakemberré is csak a másik segítségével válhatunk, melynek során legdöntőbb a 

szakmai személyiség működtetésének, fejlődésének a szolgálata. E tanulás azért 

speciális, mert a benne kulcsfontosságú tudásanyagra csak a személyiség rendszerén 

át tudunk szert tenni, bármely módszer csak az élő anyagon át válik hatékonnyá, 

magába véve se jó, se rossz. Az élő anyag pedig a személyiség, önmagam megértése, 

megtapasztalása az adott, konkrét szakmai helyzetben, viszonylatban, mely 

páratlanul egyedi jelentések kontextusában tükröződik.”18  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

39. Milyen értelemben lehet a diakónia szolgálatát végző ember pásztora az 

embertársának? 

40. Mit gondol arról a felfogásról, hogy a segítő hivatású ember munkaeszköze első 

renden a saját személyisége? 

41. Mit gondol Martin Bubernek erről a gondolatáról: „Az Én-Te alapszót csak egész 

lényével mondhatja az ember. Önmagam egész lénnyé koncentrálódása és 

összeolvadása soha nem történhet általam, és soha nem történhet nélkülem. A 

Te által leszek én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet – 

találkozás.” (Buber, Martin: Én és Te. Európa, Budapest, 1991, 15. o.) 

                                                        

18 BAGDY 1988, 146–167. o. 
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11. A SPIRITUALITÁSBAN GYÖKEREZŐ 
HIVATÁSGYAKORLÁS: JÉZUS 

DIAKÓNIÁJA  

A diakónia kifejezés a görög diakoneó (szolgálni) igével és diakonosz (szolga) 

főnévvel áll szoros összefüggésben.  Lk 10,40 eredeti görög szövegében arról 

olvasunk, hogy – csakúgy, amint a mai háziasszonyok sürögnek-forognak, ha 

vendégek érkeznek –, Márta is sokféle diakóniával, szolgálattal volt elfoglalva, amikor 

Jézus betért a házába. A mai nyelvhasználatban diakónia vagy szeretetszolgálat alatt a 

másik ember testi szenvedéseinek enyhítésére, az elesettek, rászorulók segítésére 

irányuló, szolgáló karitatív tevékenységet értjük, amely megvalósulhat egyéni, 

gyülekezeti és intézménye szinteken is.  

Az egyház a maga diakóniai küldetését alapítójának, Jézus Krisztusnak a tanításából 

és személyes példájából eredezteti. Mk 10,42–45-ben így szól tanítványaihoz: 

„Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és 

nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar 

lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen 

mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 

hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”  

Hasonló jelenettel találkozunk Lukács evangéliumában is, amikor az utolsó vacsora 

alkalmával a tanítványok között versengést támadt abban a kérdésben, hogy ki a 

legnagyobb közülük. Jézus így intette őket: „A királyok uralkodnak népeiken, és akik 

hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így 

cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és 

aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy 

aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki 

szolgál.” (Lk 22,25–27) 

Jézus küldetése tehát szolgálatként értelmezhető. Egyfelől és mindenekelőtt 

szolgálatként az Atya akaratának a teljesítésében: „Az én eledelem az, hogy 

teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.” (Jn 

4,34) Jézus „szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is 

embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 

kereszthalálig.” (Fil 2,7–8) Ennek fényében nem véletlen, hogy az ősegyház Jézusra 

vonatkoztatta az ézsaiási Isten szolgájáról (ebed Jahveh) szóló dalokat, például Ézs 

42,1–4-et Mt 12,17–20-ban: „…hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált: „Íme, az én 

szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem! Lelkemet adom 

neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem 

hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem 
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olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd 

a népek.”” 

Másfelől, Jézus szolgálata az emberek felé irányul. Nem abban az értelemben, hogy 

teljesítette volna az összes igényüket. Bár számos csodát tett, de nem gyógyított meg 

minden beteget a világon. A sokak által dédelgetett korabeli messiási váradalmakat 

sem teljesítette be abban az értelemben, hogy megdöntötte volna a katonai megszálló 

Római Birodalmat. A gyógyítások és a különféle csodák a víz borrá változtatásától a 

halott Lázár feltámasztásáig mind jelek gyanánt szolgáltak. János evangélista ezek 

célját tömören összefoglalja: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, 

amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy 

higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 

20,30–31)  

Jézus csodái az Isten országának a jelenbe való betöréséről tanúskodnak. Annak a mai 

értelemben vett mindennemű diakóniai szolgálat szükségességét megszüntető végső 

beteljesedésnek az előjelei, kóstolói ezek, amikor: „Íme, az Isten sátora az emberekkel 

van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl 

minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem 

fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,3–4) Jézus szolgálata a Biblia 

tanúságtétele szerint tehát elsőrendűen megváltó élete, halála és feltámadása 

összefüggésrendszerében értelmezhető, melynek célja az emberek üdvözítése, a bűn 

és a halál erői alól való felszabadításunk révén az Istennel való teljes életközösségre 

juttatásuk. 

 

Lássuk mindezt egy konkrét gyógyítási történet megvizsgálása nyomán!  

Mk 2,1–12  

1Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 
2Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette 

nekik az igét. 3Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 4Mivel a 

sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő 

volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5Jézus pedig látva 

a hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, megbocsáttattak a bűneid.” 6Ott ültek néhányan 

az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: 7„Hogyan beszélhet ez így? Istent 

káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” 8Jézus lelkében azonnal 

átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: „Miért tanakodtok így 

szívetekben? 9Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! - vagy 

azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? 10Azért pedig, hogy megtudjátok: az 

Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön - így szólt a bénához: 
11Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” 12Az pedig felkelt, azonnal 

felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, 

dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!” 
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A helyzetből rögtön világos számunkra, hogy a négy segítő milyen célzattal viheti oda 

a bénát Jézushoz: nyilvánvalóan a gyógyulás reményében. Jézus azonban egy mélyebb 

összefüggésrendszerre mutat rá ennek kapcsán. Dér Katalin írja: „…Márk nem utal 

arra, hogy valami hajdan elkövetett konkrét bűn okozta a bénulást. Ez túlmutat az 

egyedi helyzeten. A betegség oka a bűn, de nem a közvetlen kiváltó, hanem a mélyebb 

oka. Nem az egyes ember konkrét betegségének az oka, hanem a betegségnek mint 

olyannak, mint az ember lét-meghatározottságának végső forrása; annak az 

egzisztenciális adottságnak az oka, hogy az ember akkor is beteg, ha orvosi 

értelemben nem az, a betegség beárnyékolja életét, bármikor lecsaphat rá. A bűn nem 

másnak, hanem ennek a tragikus léthelyzetnek az oka. Jézus szavai érzékeltetik, hogy 

túl a konkrét eseten, a betegségről mint a létet meghatározó valóságról, és a 

gyógyításról mint a létet újjáalakító tettről is szó van.”19 Jézus tehát itt az emberi 

léthelyzet nem pusztán tüneti kezelését adja, a helyreállítás nem pusztán a fizikai-

biológiai síkon megy végbe, hanem a bűnbocsánatban kifejeződő Isten-ember 

kapcsolat meggyógyítása révén az egzisztencia gyökeréig hatolva állítja helyre a 

rendet. A bűnöket csak Isten bocsáthatja meg, de azáltal, hogy Jézus ezt megteszi, 

kinyilvánítja, hogy benne és általa Isten az, aki cselekszik. A béna orvosi értelemben 

vett meggyógyítása ennek az isteni hatalomnak az a minore ad maius, a kisebbről a 

nagyobbra való következtetés révén a jelenlévők számára való demonstrációja lesz, 

azaz a korábban kifejtettek értelmében: jel.   

Összefoglalóan, Jézus a szolgálatban az Atya akaratát teljesíti. Isten akarata pedig az 

ember üdvössége átfogó értelemben, azaz a testi-lelki gyógyulás és az örök élet 

teljességének viszonylatában. Minderre tekintettel mai divatos szóval mondhatjuk 

azt, hogy Jézus az előtte álló embert „holisztikusan”, a maga teljes valójában és 

élethelyzetének teljes összefüggésrendszerében szemléli és ő maga a par excellence 

„holisztikus” gyógyító. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

42. Mit jelent a diakónia kifejezés? 

43. Kit szolgál Jézus? 

                                                        

19 DÉR – JORSITS 2011, 96. o.  

Fontos itt megjegyeznünk, hogy biblikus teológiai szempontból „a bűn” kifejezetten az Isten és ember 

viszonylatában értelmezhető jelenség (Vö.: Dávid híres szavaival: „Egyedül ellened vétkeztem…” Zsolt 51,6). Pál 

apostol szerint a bűn egy olyan hatalom, amelyet az emberek önmagukban vagy a társadalmi környezetükben 

érzékelnek, és amely olyan attitűdökre és cselekvésekre készteti őket, amely nem mindig az ő akaratukból történik 

(vö.: Róm 7). A bűn hatása, következményei pedig a bűnök. Magyarán, az ember nem azért bűnös, mert bűnöket 

követ el, hanem azért követ el bűnöket, mert bűnös. Ugyanígy a betegséghez hasonlóan a bűn következménye a 

halál is. Róm 6,23: „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a 

mi Urunkban.” 
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44. Foglalja össze röviden Jézus csodáinak a célját 
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12. GYAKORLATI PÉLDÁK  

12.1. ÓSZÖVETSÉG: A PRÓFÉTÁK MINT DIAKÓNUSOK 

12. 1. 1. A prófétai szolgálat 

 

Az Ószövetségben leginkább a próféták küldetésében jelenik meg, illetve érhető 

tetten az a szolgálat, amelyet ma segítő hivatásként definiálunk. Ez a „munkakör” a 

Biblia világában szakrális jellegű volt, hiszen elméleti ateizmusról nem beszélhetünk 

az ókori Kelet társadalmi-vallási világában; az Istenkapcsolat és az emberek közötti 

kapcsolat szorosan összefüggött egymással.  

Napjainkra azonban a segítő hivatások jelentős mértékben „profanizálódtak”: ma 

vallási meggyőződés, hitvallásosság, spirituális beállítottság nélkül is végezhetők a 

diakónia széles területén.  

A próféta görög szava (προφήτης) elsősorban olyan embert jelöl, aki mások előtt, 

másokhoz beszél; általános értelemben az istenség / Isten üzenetét tolmácsolja. A 

prófétákat a régi időkben „látóknak” nevezték (1Sám 9,9); ez a fogalom elsősorban 

nem jóst, jövendőmondót jelentett, hanem a mélyebbre, messzebbre látó, az 

összefüggéseket meglátó, a történések mögötti értelmet felismerő, és feladatát, 

küldetését, felelősségét belátó emberre vonatkozott. 

A prófétaság az ókori Kelet több országában ismert jelenség volt. Királyi udvarokban 

léptek fel olyan bölcsek, akik tanácsokkal látták el az uralkodót, és őt az istenségek 

támogatásáról biztosították. Az ókori keleti uralkodók udvarában működő 

jövendőmondók fizetett alkalmazottak voltak, ezért illett mindig jót mondaniuk 

uraiknak, különben hamar véget ért a karrierjük. A prófétaság jól ismert volt a Kr. e. 2. 

évezredben Ebla (Szíria) területén.  

Izrael prófétai „intézménye” környezetének tradíciójában gyökerezik, beleilleszkedik 

annak viszonyaiba, és főként a közvetlen környezetből, kánaáni közvetítéssel kerül be 

Izrael hagyományaiba. Ugyanakkor azonban következetes JHWH orientációja (Jahve: 

Izrael Istenének neve), valamint a prófétai megnyilvánulásaihoz való kritikai 

hozzáállása példa nélküli az ókori Keleten. Ami az izraeli prófétaságot 

megkülönbözteti más prófétai tradícióktól, az az ÚRnak, az egyetlen Istennek a 

feltétel nélküli szolgálata, akinek a próféta egész életét alárendeli.  

A próféta az ószövetségi tradíció értelmében Isten üzenetét hirdető követ, küldött. 

Közvetítő szerepköre ugyanakkor összekapcsolja őt a papsággal és a 

kultuszgyakorlattal is. Az ószövetségi prófétaságot tekintve alapvetően négy „próféta-

típust” szoktak megkülönböztetni.  
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1. Az udvari, elsősorban királyokhoz kötődő, alkalmazotti státuszban lévő próféták 

(például Sámuel, Nátán, Gád), politikai szerepet is vállaltak kritikus szituációkban 

(háború, katasztrófák); az ő feladatuk volt a belső rend biztosítása, valamint a 

királyok felkenése. Közjogi méltóságoknak tekintették őket.  

2. A templomi (kultuszhelyekhez, szentélyekhez kötődő) próféták (Habakuk, Náhum 

és Jóel) a papságnak alárendelten működtek, és orákulumkérés céljából keresték fel 

őket. Lelkigondozók, lelkivezetők, tanácsadók voltak. (Lásd például 1Sám 23)  

3. A közösségi próféták csoportokat, úgynevezett konventeket alkottak, őket az 

Ószövetség „prófétafiak”-ként említi (lásd 1Kir 20,35; 2Kir 2,3.5.7). Illés, Elizeus, 

Sámuel körül alakultak ki ilyen csoportok. Ők alapvetően lelkigondozók, csodatévők, 

gyógyítók voltak.  

4. A szabad, független próféták az állammal, a hivatalos kultusszal oppozícióban 

álltak. Ők a legjelentősebb prófétai csoport, az Ószövetség legtöbb íróprófétája ebbe a 

körbe tartozik. Különböző szociális miliő határozza meg karakterüket. Tradicionális 

és karizmatikus próféták ők, akik szociális és spirituális érzékenységgel reflektálnak a 

környezetük történéseire, társadalmi igazságtalanságokra, politikai és vallási 

torzulásokra, problémákra. Fontos feladatuk a gyengék, a perifériára szorultak 

védelme, és az értük való kiállás. Olykor tanítványi kör is kötődik hozzájuk. 

Az Ószövetség megemlít néhány női prófétát is: Mirjámot, Mózes nővérét (2Móz 15); 

Huldát (2Kir 22), Ézsaiás feleségét (Ézs 8,3), valamint Noadját (Neh 6,14). Velük és 

működésükkel kapcsolatosan azonban nagyon szűkszavú a bibliai hagyomány. 

 

Az ószövetségi prófétaságot tekintve megkülönböztetünk egymástól íróprófétákat 

(akiknek „neve” alatt önálló hagyomány, önálló irat jött létre) és olyan próféta-

személyiségeket, akiknek története, üzenete más ószövetségi könyvek részét képezi. 

(Például Illés és Elizeus próféta működéséről 1–2Királyok könyve tudósít.) Az 

írópróféták: a nagypróféták, név szerint Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és a 12 kispróféta 

Kr. e. körülbelül 750-500 között működtek. A kis és a nagy jelző itt a könyvek 

terjedelmére utal. A próféták kora a királyság időszakéban bontakozik ki, majd a 

babiloni fogság után ez az intézmény fokozatosan megszűnik; a próféták szerepét 

részben átveszik a jeruzsálemi templom énekesei (1Krón 25,1kk), üzenetük pedig a 

bölcsességirodalom körébe tartozó művekben él és hat tovább. 

A prófétai tisztség nem örökletes (nem apáról fiúra szálló), Isten mindenkit külön, 

személyes elhívásban részesít. (Lásd Jer 1; Ézs 6; Ez 2; 2Móz 3; Bír 6) A prófétát 

JHWH Lelke (ru’achja) tölti be, ez a dinamikus erő és jelenlét teszi őt alkalmassá 

hivatása gyakorlására és küldetése teljesítésére. A prófétáknál a lelkiismeret alapvető 

jelentőségű: a próféta követ, azt teszi, amit Isten rábízott, ő végső soron beavatott 

Isten terveibe. Éppen ezért nincs lehetősége kibújni a feladat alól („csontjaiba van 

rekesztve”– Jer 20). 

A prófétai kinyilatkoztatás első renden nem extatikus jelenség, hanem józan történés. 

Tudatos, vagyis a tudat kontrollja alatt történik a próféta minden megnyilvánulása. A 

prófétai szó bevezetésekor egy nyelvi kód mutatja: ettől kezdve ez már nem a próféta 
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saját szava, gondolata, hanem JHWH üzenete. Ezt a nyelvi kódot az Ószövetség-

tudományban „Botenspruch”/ „Botenformel”-ként említik. A mondat: „így szól az Úr” 

Isten autoritásának proklamációja, amely egyben a próféta legitimációját is jelenti. 

A prófétai sors az árral szemben úszók, a többségi társadalom szemében megvetettek 

sorsa, akik számtalan konfliktust vállalva igyekeznek az igazság hangjaiként 

megnyilvánulni kortársaik körében. Rendszerkritikus, protestáló attitűdjük gyakran 

váltja ki a vezetői elit rosszallását és haragját, amely olykor fenyegetést, életveszélyt 

is jelent a prófétára nézve. A próféták általában két területen nyilvánítják ki 

kritikájukat: a vallási bűnök, visszaélések (bálványimádás, hamis kultuszgyakorlat) és 

a társadalmi igazságtalanság (a szegények elnyomása) terén. 

A perifériára szorultságukat fejezi ki és erősíti gyakran a prófétai öltözetük is. A 

próféta elkülönül környezetétől (//názír – például Illés, Keresztelő János). 

Meghökkentő, megütközést keltő jelképes cselekedetekkel (prófétai pantomimokkal) 

támasztja alá, és igyekszik elmélyíteni az üzenetet. Jeremiás igát vett a nyakába, 

nyilvánosan összetörte a cserépkorsót, Ézsaiás három évig mezítelenül járt, Ezékiel 

batyut vett a nyakába, illetve több hónapon keresztül az oldalán feküdt a város 

nyilvánossága előtt.  

 

 

12. 1. 2. Jeremiás segítő hivatása 

 

Jeremiást az Ószövetség három nagyprófétája között tartjuk számon. A hozzá 

kapcsolódó könyvben tárulnak elénk a legérzékenyebb módon a prófétai küldetés 

egzisztenciális mélységei, a segítő hivatásban álló ember küzdelmei. Jeremiás 

útmutató, orientáló, szolgálatot vállalt föl kortársai között: segítő hivatását 

alapvetően a kortársai boldogulása, a közösség élete és jövője iránt érzett felelőssége 

határozta meg. Fontos volt számára a szociális érzékenyítés, a társadalmi elit és az 

elnyomottak, periférián élők kapcsolatának rendezése, kiegyensúlyozása. 

Jeremiás könyvének „vallomás-szövegei” (például 11,18–23; 12,1–6; 15,10–21; 

17,14–18; 18,18–23; 20,7–18) a próféta belső, lelki vívódásaiba engednek betekintést. 

Ezeket az őszinte hangú, olykor „udvariatlan”, érdes imádságokat azonban áthatja a 

feltétlen bizalom, a spiritualitás valódi gazdagsága.  

Jeremiás, a „kritikus értelmiségi”, egy olyan korban lépett föl (Kr. e. 6. sz.), amikor 

Júda országrésze menthetetlenül sodródott a vég felé, vagyis az Újbabiloni birodalom 

elnyomása fenyegetette. A politikai és vallási vezetők hamis reményekkel próbálták 

még menteni a már nem menthetőt. Az oppozíció Jeremiás számára azt jelentette, 

hogy egyedül maradt radikális – a kortársak számára Babilon-pártinak tűnő – 

véleményével. Azt vallotta, hogy az Istenhez való megtérés, és az ebből fakadó belső, 

közösségi változás az egyetlen helyes út. Egyedül Isten szavának igazságába és Isten 

jelenlétének ígéretébe kapaszkodott – minden őt ért atrocitás, erőszak ellenére.  
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Jeremiás könyvét tekintve a történeti személy és üzenete – úgy, amint az az 

évszázadok folyamán könyvvé rendeződött –, mára már elválaszthatatlanul összeért. 

Az első fejezetben olvasunk Jeremiás elhívásáról, és itt találjuk prófétai programját is. 

Ez az egész könyv felütése. Az ezután következő szövegek is hordozzák, magukon 

viselik a személyességet: a prófétai karakter „átüt” az üzeneten. 

A próféták – így Jeremiás is – az ige kommunikálása során saját megszólítottságukra, 

érintettségükre, bevonódásukra építenek. Üzenetük másokat megszólító ereje 

személyes megszólítottságukból következik. Az Örökkévalóval megélt „kommunió”-

jukból indul el és valósul meg a kommunikációjuk. Igehirdetésüket minden esetben 

egyértelműen megelőzi a nekik szóló kinyilatkoztatás, az első kézből kapott üzenet, 

amelyet előbb személyesen nekik kell felfogni, megérteni, befogadni. Csak ezután 

válik érzékennyé Isten embere arra, hogy körülményei, adottságai, kétségei ellenére 

és azoktól függetlenül felvállalja a segítő hivatását. 

Martin Buber zsidó filozófus így ír erről a prófétai sorsról: „Istennek emberré kell 

válnia, hogy beszélni tudjon az emberhez, de ahhoz, hogy beszélni tudjon hozzá, 

valóságos személyiséggé kell az embert tennie. Ez az emberi személyiség nemcsak 

átveszi a szót, hanem válaszol is rá, panaszkodik, vádol, magát Istent vádolja (Jer 

15,18), perlekedik vele az igazságért (Jer 12,1), meghajol előtte, imádkozik hozzá. 

Izráel összes prófétája közül csak Jeremiás merészelte följegyezni a feltétlen 

alávetettnek a feltétlen fölérendelttel folytatott vakmerő és ájtatos párbeszédét – 

ennyire személyiséggé vált itt az ember.” 

 

Jeremiás tehát igazi értelmiségi volt, önálló, kritikus szellemi ember. Olyan 

személyiség, akit nem tévesztett meg a „nemzeti gondolatban” bízók öntudata, a 

hamis biztonságtudatot sugalló prófétakollégák propagandaszövegei, hanem 

következetesen kitartott nézete mellett. Nyíltan állást foglalt kora legakutabb 

kérdéseiben, így a társadalmi igazságtalanságot, a szegények elnyomását, a hamis és 

kiüresedett vallásosságot illető kérdésekben.  

Jól látta, hogy a valódi ellentét nem Júda és az egyre növekvő erejű nagyhatalom 

között feszült, hanem Júda és szövetséges Istene: JHWH között. A választás – és 

lényegében a megmaradás – igazi tétje, hogy képes-e a kortársak nemzedéke 

felülemelkedni a politikai kérdéseken, és a sokkal súlyosabb teológiai kérdéssel végre 

egyszer őszintén szembesülni.  

Még az utolsó, kétségbeesett politikai játszmák idején is meggyőződése volt a 

prófétának, hogy nem késő, még mindig vissza lehet fordulni a tévútról. A megtérésre 

hívás nem vallásos szólam volt a próféta részéről, hanem az élet, a megmaradás 

egyetlen esélye. Ebben foglalható össze leginkább Jeremiás segítő hivatásának 

lényege. 

Jeremiás küldetése abban állt, hogy kortársait (a vezető réteg tagjait és az egyszerű 

embereket is) folyamatosan intette és érzékenyítette e kérdések iránt. Nem azzal 

segített, hogy megnyugtatta a szorongókat, elsimította a konfliktusokat, vigasztaló 

igéket prédikált a közösségnek, hogy megtalálják lelki békéjüket. Sokkal inkább 
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jellemző volt rá az, hogy felrázott a közönyből, megkérdőjelezett, viszonylagossá tett 

bejáratott gyakorlatokat, és hamis hiteket, teológiákat. 

Jeremiást prófétai személyisége, szavai és tettei személyessége sorsközösségbe vonja 

a názáreti Jézussal. Tulajdonképpen két passiótörténet elevenedik meg a velük 

kapcsolatos hagyományokban. A próféta teljes egzisztenciájával integrálódik a 

küldetése révén meghatározott életsorsba, és mivel nincs más választása: vállalja a 

szenvedés útját. Ez pedig a személyesség legmélyebb és leghitelesebb kifejeződése. A 

szenvedő próféta alakja – Jeremiásé vagy Deutero-Ézsaiásé – a külső szemlélők 

számára Isten közömbösségét, részvétlenségét mutathatja. Mégis, Isten emberének 

sorsában kiábrázolódik Isten együtt-szenvedése, együttérzése népével. A követ, a 

küldött soha nem marad végérvényesen egyedül. 

  

A Szentírást alkotó két Testamentum közös vonása, hogy bennük ott az igaz emberi 

hitvallás az élő Istenről, az Élet Istenéről. Jeremiás is, Jézus is ennek az Istennek 

követéül szegődött a személyesség, az emberség eszközével. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy ha az Ószövetség lapjain Isten emberi módon mutatkozik meg, az 

Újszövetségben emberként. 

Jézus vívódásaiban, megalázottságában, szenvedésében sorsközösségbe lépett 

Jeremiással. Kettejük élete egy híd két pilléreként áll: igéjük és személyiségük egyik 

Testamentumból a másikba ível át. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

45. Az itt következő, Jeremiás könyvében található szövegek nyomán fogalmazza 

meg Jeremiás küldetésének legfontosabb sajátosságait: Jer 2,1–13; 7,1–11; 23,1–

8; 29,1–14. 

46. Mik azok a sajátos jellemzők, attitűdök, amelyek a próféták egykori szolgálata 

nyomán napjaink segítő hivatásaiban is tovább élnek? 

47. Mik a közös vonások Jeremiás és Jézus élettörténetében? 

Komoróczy Géza: Jeremiás, Jeruzsálem, Nebúkadreccar. In: Uő: Bezárkózás a nemzeti 

hagyományba. Századvég-Osiris, Budapest, 1992, 199-229.  

12.2. ÚJSZÖVETSÉG: ZÁKEUS TÖRTÉNETE 

Lk 19,1–10  

1Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki 

fővámszedő volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén, nem 

láthatta a sokaságtól. 4Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, 
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mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: 

„Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” 6Ekkor sietve 

leszállt, és örömmel befogadta. 7Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így 

szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” 8Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: 

„Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit 

kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” 9Jézus így felelt neki: „Ma lett 

üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. 10Mert az Emberfia azért jött, 

hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” 

 

Lukács evangélista történetfűzésében egy rendkívül érdekes kontrasztot állít elénk. 

Az előző fejezetben hangzik el a gazdag ifjú története (Lk 18,18–27). Ő egy alapvetően 

erkölcsös, a mózesi parancsolatok szerint élő ember, egy korabeli tehetős 

„mintapolgár”. A jézusi iránymutatás mentén azonban képtelen a vagyonáról való 

lemondásra. Ezzel szemben a vámszedő Zákeus, egy a társadalom erkölcsi 

megvetésétől sújtott, a parancsolatokat nyilvánvalóan meg nem tartó, a vagyonát 

nagymértékben csalás és zsarolás révén szerzett ember. Jézussal találkozva ő 

azonban képes lesz arra, hogy szabaduljon az anyagiak bűvöletének lelket gúzsba 

kötő bilincseitől. 

A vámszedők helyzete egészen sajátos volt az első századi Palesztinában. A megszálló 

római hatalom a vámok beszedését nem maga végezte, hanem egyfajta koncessziós 

szerződés keretében a vámok beszedésének a jogát bérbe adta helyieknek. Az 

adóbérlő vámosok nyilvánvalóan arra törekedtek, hogy az általuk a rómaiaknak 

fizettet bérleti díj felett beszedett összeg alkotta haszonrés minél magasabb legyen. 

Attól sem riadtak vissza, hogy a jogszerűnél magasabb vámtételeket vessenek ki és 

szedjenek be a kiszolgáltatott helyzetben lévő utazóktól.  

Maga Zákeus is utal rá, hogy vagyona egy részét maga is „kizsarolta”. A farizeus és a 

vámszedő példázatában pedig a vámszedő „távol állva, még szemét sem akarta az 

égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” 

Ők is tisztában voltak tehát vele, hogy túlságosan büszkék nem lehetnek magukra. A 

farizeusok és a vallási törvényeket betartani igyekvők részéről megnyilvánul tehát 

egyfajta erkölcsi megvetés, negatív társadalmi értékítélet. Ez az ókori 

Mediterráneumra jellemző, a tisztesség és a szégyen értékskála körül szerveződő 

közegben meglehetősen súlyos következményekkel járt. De ez csak egyik összetevője 

a vámszedői lét ódiumának. Ők ugyanis a rómaiakkal való lepaktálásuk miatt 

hazaáruló kollaboránsoknak is minősültek, akik ráadásul vagyonharácsoló 

tevékenységükkel még fokozták is a megszállók által megvalósított anyagi 

kiszipolyozást.  

A történetünkben szereplő Zákeus ráadásul fővámszedő volt, tehát a vámszedési 

jogok jerikói főbérlője. Jézus, a nagyhírű csodatévő rabbi egy ilyen rangon aluli 

erkölcsi értelemben deklasszált alakkal áll szóba, sőt, száll meg önként a házában 

polgárpukkasztó módon, hiszen „aki ezt látták, mindnyájan zúgolódtak.” Jézus 

gesztusa legalább annyira megdöbbentő lehetett Zákeus számára, mint az őt elítélő és 

megvető sokaságnak. Ez az odafordulás Zákeus lelkében döntő változási folyamatokat 
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indít el. A gazdag ifjúhoz képest itt ő magától ajánlja fel, hogy vagyona felét a 

szegényeknek adja, s mindazt, amit tisztességtelenül csikart ki másoktól, azt 

négyszeresen adja vissza.  

Jézus arról beszél, hogy „ma lett üdvössége ennek a háznak.” A görög szótéria és a 

latin salus egyaránt jelent üdvösséget és gyógyulást. Zákeus élete meggyógyul, 

helyreáll, hiszen „ő is Ábrahám fia.” Jézus ezzel visszaadja Zákeusnak méltóságát, ő is 

Isten népének a tagja és az isteni ígéreteket kapó Ábrahám örököse.  

Zákeus példája azt mutatja, hogy Jézus jelenlétben a szív gyógyulása általában véve a 

hivatás gyakorlására is komoly következményekkel jár. A Jézussal való kapcsolat, a 

spiritualitás élő jelenléte és megvalósulása az emberi személyiség minden 

szegmensére kihat, így a munkavégzés során tanúsított lelkület és motivációk is 

ennek a koordinátarendszerébe kerülnek. Nyilvánvaló, hogy Zákeus 

hivatásgyakorlása is döntő fordulatot vett e ponttól és nem valószínű, hogy innentől 

kezdve bárkitől jogtalanul zsarolt volna ki bármit is. A későbbi keresztény hagyomány 

szerint később Caesarea püspöke lett.       

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

48. Miben látja saját hivatástudatának a főbb tartópilléreit? 

49. Olvassa el Lk 3,1–20-at! Milyen hasonlóságokat fedezhetünk fel Keresztelő János 

különböző hivatásbeliekhez szóló üzenete és Zákeus története között?   
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13. A HIVATÁSBAN MEGÉLT KRÍZISEK – 
ÉS A MEGOLDÁSOK  

„Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékot neked. A gondokat azért 

keresed, mert szükséged van ajándékaikra.” (Richard Bach: Illúziók) A hivatásunk 

útján megélt krízisek végső soron nem ellenségeink, hanem edzőink. Igaz, hogy menet 

közben, amíg benne vagyunk a helyzetetekben, nehéz belátnunk, hogy a krízis, a 

gondok nem elvesznek belőlünk, hanem hozzánk tesznek valamit, mégis fontos 

tudatosítanunk, hogy minden tapasztalattal érettebbé válunk. 

A segítő hivatásban tevékenykedő embernek gyakran kell azzal szembesülnie, hogy 

végesek az erőforrásai, elfogy a türelme, lelkesedése. Kedvetlenség, rezignáció, kiégés 

fenyegeti a mindennapok szolgálatában, hiszen az emberek között megélt élmények 

feldolgozása és az emberekkel való törődés önmagában nehéz feladat. 

A visszajelzés, pozitív megerősítés, elismerés hiánya talán az egyik legfontosabb oka 

annak, hogy a segítő hivatásban álló ember elveszíti lelkesedését, és teherré válik 

számára a diakónia szolgálata. Erre „válaszként” jön a rutinból végzett munka, és az 

érzelmi bevonódás elkerülése érdekében tett erőfeszítések: távolságtartás, 

elhatárolódás, gépiesség… 

Ezért tehát fontos, hogy senkit se hagyjunk magára (és magunkat sem!) a 

hivatásában: a szupervízió, a csoportban feltárt és támogatott reflexiók a segítő 

szolgálat gyakorlati kérdéseire mind jó eszközök arra, hogy egymás tapasztalatai által 

újratervezzük szolgálatunk irányát, és megtervezzük a következő lépéseket. 

Nagyon fontos, hogy a krízisben lévő segítő felé ne közvetítsünk olyan gondolatokat, 

érzelmeket, amelyek még inkább legyengítik, elkedvetlenítik őt (sajnálat, szánakozás, 

problémákkal való versengés, versenyzés). Az együttérző attitűdben a vigasztalás, 

bátorítás, a jó emlékek felidézése, az erőforrások közös felfedezése az igazi segítség. 

A krízisintervenció mellett legalább annyira fontos a megelőzésre is odafigyelni. 

Csapatépítő tréningek, minőségi kikapcsolódás, rendszeres hivatástámogatás egyéni 

és közösségi formában, spirituális kísérés: ezek azok a jó lehetőségek, amelyek révén 

elkerülhető a kiégés. 

 

A Biblia számos olyan gondolatot közvetít a segítő hivatásban állók felé is, amelyek 

megerősítő, továbbvezető impulzusokkal segítik az embert, aki krízist, csalódásokat, 

kifáradást él meg.  

A Szentírás az ember istenkeresésének, istentapasztalatainak évszázadok alatt 

kiformálódott, különleges lenyomata. Spirituális élmények, hitvallások, létkérdésekről 

való elmélkedések gazdag tárháza. A Szentírás azonban nem csupán tárgyilagos, 

objektivitásra törekvő közléseket és kijelentéseket (kinyilatkoztatásokat) foglal 
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magába, hanem gyakran olyan hangnemet is megüt, amely erősen szubjektív, 

érzelmekkel áthatott, vigasztaló, ám olykor vitázó és kritikus.  

A Szentírás első renden Izrael közösségének, a Názáreti Jézusnak és az első 

keresztény közösségeknek Istennel: a Teremtővel, JHWH-val, az Abbával, az ÚR-ral 

megélt kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Ám a szentírók az ember istenkérdései – 

azaz vertikális kapcsolódása – mellett az egyén és a közösségek valós hétköznapi, 

földi tapasztalatait is komolyan veszik: vagyis a horizontális viszonyulásokat, így az 

ember életkérdéseit, mindennapi problémáit is. 

A Biblia – ahogyan kialakulása is megmutatja – lényegében a transzformációban, a 

változás folyamatának elősegítésében érdekelt: vagyis egy olyan átalakulásban, amely 

közösségi és személyes szinten egyaránt végbemehet és végbe is megy. Ez a változást, 

átalakulást, fejlődést szorgalmazó igény szót kér és kap a Szentírás hagyományaiban.  

A bibliai szövegek elsősorban nem informálnak, hanem mindenekelőtt 

transzformálnak. A bibliai textusokban összesen annyi az információ, ami a 

transzformációhoz szükséges. Ez a nagyszerű kihívás és lehetőség: vagyis változni, 

növekedni, mélyülni a tapasztalatok által, valójában benne rejlik a szövegekben.  

A transzformáció folyamata ugyanakkor – természeténél fogva – ellenáll minden 

tematizálásnak, beskatulyázásnak vagy sematizálásnak. Nem írható le a magát 

egzaktnak, objektívnek gondoló természettudomány jól bejáratott, igazolt 

módszereivel. Nincs olyan tudományos eszköztárunk, amely a Szentírásból és 

Szentírás által kibontakozó és megvalósuló evolúció: a belső, lelki, lényegi átalakulás 

titkának és csodájának megfejtésében segítségünkre lehetne. Ugyanakkor, ha hagyjuk, 

hogy a vallomások, bölcsességek, megérintsenek bennünket, akkor megnyílik az út 

arra, hogy elkezdődjön a változás – bennünk, velünk és körülöttünk is. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

50. Miért mondhatjuk azt, hogy a Biblia a transzformáció könyve? 

51. Ön milyen krízisintervenciós, krízist megoldó utakat megoldásokat ismer saját 

tapasztalatból? 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A keresztény ember, aki segítő hivatásban áll, tudatában van annak, hogy az élet 

Istenének jóvoltából, kegyelméből képes támogatni másokat, a rábízottakat, akik felé 

felelősséget érez. Istentől kapja a felhatalmazást a szolgálatra, és tőle kapja a 

támogató erőforrásokat is, hogy meg tudjon maradni hivatásának útján. Az Istennel 

való élő kapcsolat és az abban való növekedés a spiritualitás, ami más 

megközelítésben az Isten Szentlelke által áthatott és inspirált életet jelenti. A lelkiség 

megélése spirituális önismeretben való elmélyüléssel is jár, az imádság gyakorlásán 

keresztül. A jézusi tanítványság legfontosabb jellemzője a szeretet és annak gyakorlati 

megvalósulása, a felebaráthoz való szolgáló odafordulás, a diakónia. A segítő hivatás 

magáról a Teremtő Istenről vett minta: ő az ember és a közösség legfontosabb 

segítője, támasza. Minden szolgálatot végző számára fontos, hogy Isten szolgáló 

attitűdjét szem előtt tartsa, és ehhez igazodjon hivatása gyakorlása közben. A hivatás 

megélése során krízisek is előfordulhatnak, ezért fontos lehet szolgálatban állók 

számára a krízisintervenció és a megelőzésre való odafigyelés. 
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FOGALOMTÁR 

Spiritualitás: Isten Szentlelke által áthatott és inspirált emberi élet. 

Diakónia: A felebarát, a másik ember szükségleteire nyitott, egy érzékeny és figyelmes 

attitűdre épülő szeretetszolgálat. 

Próféta: Az ószövetségi hagyományban Isten embereit nevezik így, akik személyes 

elhívásuk nyomán Isten üzenetének szószólói lesznek, és akaratát képviselik 

kortársaik körében. 

Deutero-Ézsaiás: Ézsaiás próféta könyve az Ószövetség egy olyan irata, amely 

különböző korokban, más-más történeti kontextusban keletkezett hagyományok 

egybeszerkesztéséből állt össze. A könyv 40–55. fejezetét a babiloni száműzetés 

időszakában (Kr. e. 598–539) működő névtelen prófétához kötik, akit a 

bibliatudomány „Második” Ézsaiásnak / „Deutero-Ézsaiásnak” nevezett el. 

„Góél”: A héber kifejezés megváltót, kiváltót jelöl. Egy olyan személyre vonatkozik, aki 

kilátástalan helyzetbe jutott rokonát segíti, illetve megmenti őt; például úgy, hogy 

átvállalja az adósságát. 

Zsoltár: Az Ószövetség költői szövegei közé tartozó, spirituális tartalmú, húros 

hangszeren kísért, kántálva előadott ének, énekelt imádság. Közösségi és egyéni 

lelkiség jut benne kifejeződésre. A Zsoltárok könyve 150 zsoltár gyűjteménye. 

Tízparancsolat: Isten Izraellel kötött szövetségének alapja, a Tóra rendelkezéseinek 

tömör eszenciája. Tíz igében megfogalmazott útmutatás az Istennel és a felebaráttal 

való kapcsolatra vonatkozóan. (2Móz 20; 5Móz 5) 

Tóra: A kifejezés eredetileg tanítást, útmutatást jelent, a görög fordítás nyomán 

terjedt el a törvény elnevezés. Mózes öt könyvét foglalja magában; ez az öt tekercs 

(más néven: Pentateuchosz) az Ószövetség első és legfontosabb kánoni egysége. 

Imádság: a szív és az értelem felemelése Istenhez. Többek között 

megkülönböztethetünk hálaadó, dicsőítő, kérő, bűnvalló, közbenjáró imákat. 

 

 


